
1 
 

      

      

      2022-06-01      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Vad är Bhf-kontakt? 

Info till Bohusläns hembygdsförbunds medlemsföreningar  

 
Tanken med Bhf-kontakt är att skapa mer samverkan mellan er medlemsföreningar och Bhfs  
styrelse, där fokus ligger på er föreningar. Vi har kommit fram till att detta bäst sker om ni har  
en “egen” Bhf-kontakt i förbundsstyrelsen.  
 
Fram tills nu har kontakten främst skett mellan er och vår kulturarvskonsulent. Ur ett praktiskt och 
informativt perspektiv är detta naturligtvis bra, men ur ett styrelseperspektiv är detta inte optimalt,  
vi i styrelsen önskar fördjupa dialogen med er medlemsföreningar.  
 
På flera håll har ni kretsträffar där ni träffar andra föreningar i er närhet. Ibland har representanter 
från kommun eller andra organisationer också deltagit. Det har varierat över tid. Någon gång har 
ledamöter från Bhf deltagit vid dessa möten.  
 
Vi har nu föreslagit en indelning av er föreningar i samma närområden där det tidigare funnits 
samverkan, och i vissa fall föreslår vi nya indelningar.  
Det nya är att vi vill nå en bättre samverkan både mellan er föreningar och mellan er och Bhf. 
 

Vi tror att det kan vara lämpligt att ni i ert område håller 2 möten per år och att den inbjudande 
föreningen i respektive område står som värd för kretsmötet. (Eventuellt kan detta ske tillsammans 
med Bhf-kontakten.) Värdföreningen står för dagordningen för mötet, dagordningen stäms av med 
Bhf-kontakten. Vi bedömer att 1–2 personer per förening deltar för att få en lagom stor grupp.  
 

Bhf-kontakten svarar på de frågor som uppkommer under mötet eller om denne inte kan svara 
så ska Bhf-kontakten skyndsamt återkomma med svar.  
När det kommer upp frågor lämpliga för gemensamma åtgärder eller resonemang kan Bhf- 
kontakten ta upp aktuella frågor i Bhfs styrelse.  
 
Även framgent ska naturligtvis er kontakt med kulturarvskonsulenten vara en naturlig del i det 
praktiska och informativa perspektivet. 
 
Under sommaren kommer Bhf-kontakt för respektive område kontakta er föreningar.   
Med önskan om en skön sommar och på återhörande! 
 
Hälsningar! 
Styrelsen för Bohusläns hembygdsförbund  

 
 
 
 
 

Områden och föreningar – se följande sidor  
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Område 1 
Bhf-kontakt: Berit Mellgren, kvarndalstorpet@telia.com / 0702 – 86 43 20  
 

Föreningar:  
Lommeland-Näsinge hembygdsförening 
Hogdals hembygdsförening 
Strömstads hembygds- och museiförening 
Strömstads historieförening 
Skee sockens hembygdsförening 
Kosters hembygdsförening 
Tjärnö hembygdsförening 
Rossö hembygdsförening 
Seläters hembygdsförening  
 
Område 2 
Bhf-kontakt: Carina Haugerud, carina.haugerud@hotmail.com / 0723 – 18 00 48   
                           Lars Rydbom, lrydbom@gmail.com / 0702 – 80 37 95  
Föreningar:  
Bullarens hembygdsförening 
Stiftelsen Tingvallshemmet 
Tanums hembygdsförening 
Kulturföreningen Gamla Grebbestad 
Svarteborgs hembygdsförening 
Bohusläns Guider 
Sörbygdens hembygdsförening 
Bärfendals hembygdsförening 
 
Område 3 
Bhf-kontakt: Christer Blomqvist, chris.blom.w@gmail.com / 0705 – 92 59 45 
 

Föreningar:  
Kville hembygds- och fornminnesförening 
Hamburgsunds bildarkiv 
Svenneby hembygdsförening 
Bottna hembygds- och fornminnesförening 
Ulebergshamn Då och Nu  
Hunnebostrands bildarkiv  
Smögens hembygdsförening  
Kungshamns hembygdsförening 
Malmöns hembygdsförening 
Föreningen Lahälla knottfabrik 
Hembygdsföreningen Sotenäsgillet med Stenhuggerimuseet  
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Område 4 
Bhf-kontakt: Gun Jarnedal, 0769 – 04 70 53  
 

Föreningar:  
Munkedals hembygdsförening 
Stångenäs hembygdsförening 
Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening 
Lyse hembygdsförening 
Bokenäs hembygdsförening 
Sveriges Sjömanshusmuseum  
Uddevalla hembygdsförening 
Bohusläns försvarsmuseum 
Forshälla hembygdsförening 
Vikarvet kulturhistoriskt sällskap  
Kungl. Bohusläns regementes kamratförening  
 
Område 5 
Bhf-kontakt: Christer Andersson, bcategneby@hotmail.com / 0703 – 67 60 98  
 

Föreningar:  
Föreningen Sjöstjärnan 
Skaftö hembygdsförening och gille 
Föreningen Allmogebåtar 
Tegneby hembygdsförening 
Flatö-Malö hembygdsförening 
Föreningen L Laurin 
Bildtska hembygdsmuseet 
Myckleby hembygds- och fornminnesförening 
Stiftelsen Simsons Prästgård 
Käringö hembygdsförening 
Föreningen Mollösund 
Morlanda hembygdsförening 
Föreningen Orust släktforskare 
Nösunds kulturhistoriska sällskap 
Föreningen för fulla segel 
Skaftökuttern  
 
Område 6 
Bhf-kontakt:  
Ann-Sofie Bernhardsson, annsofie.bernhardsson@gmail.com / 0705 – 72 14 69  
 

Föreningar:  
Ljungskileortens hembygdsförening 
Backamo lägerplats 
Hjärtums hembygdsförening 
Ödsmåls hembygdsförening 
Ucklums hembygdsförening 
Västerlanda hembygdsförening 
Stenungsunds hembygdsförening 
Spekeröds hembygdsförening 
Jörlanda och Stora höga hembygdsförening 
Romelanda hembygdsförening 
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Område 7 
Bhf-kontakt:  
Mats Ekberg, mats.ekberg@foretagsfin.se / 0739 – 93 79 69  
 

Föreningar:  
Stora Askeröns hembygdsförening 
Sundsby vänförening 
Tjörns hembygdsförening 
Elin Sundbergs vänförening 
De seglade för Tjörn  
Klädesholmens museum Sillebua 
Åstols hembygdsförening 
Marstrands hembygdsförening 
Säbygårdens vänner  
 
Område 8 
Bhf-kontakt: Lars-Olof Olsson, bloo@telia.com / 0725 – 26 94 40  
 

Föreningar:  
Säve-Rödbo hembygdsförening 
Kareby hembygdsförening 
Ytterby hembygds- och fornminnesförening 
Kungälvs Musei Vänner och Kungälvs fornminnes- och hembygdsförening  
Burås bygdegille 
Torsby, Harestads och Lycke hembygdsförening 
Hålta hembygdsförening  
Solberga hembygdsförening  
 
Område 9 
Bhf-kontakt: Fredrik Olsson, f.gunvald@gmail.com / 0705 – 90 21 48  
 

Föreningar:  
Rörö biblioteks- och hembygdsförening 
Knippla hembygdsförening 
Öckerö hembygdsförening 
Hönö hembygdsförening 
Björkö hembygdsförening 
Björlanda-Torslanda hembygdsförening 
Västra Frölunda hembygdsförening 
Fiskebäcks kultur- och boendeförening 
Askims hembygdsförening 
 
Område 10 
Bhf-kontakt: Lars-Inge Stomberg, stomberglarsinge@gmail.com / 0709 – 93 11 90  
 

Föreningar:  
Backa hembygdsförening 
Partille hembygdsförening 
Jonsereds hembygdsförening 
Mölndals hembygdsförening 
Råda hembygdsförening 
Landvetter hembygdsförening 
Härryda hembygdsförening 
Kållereds hembygdsförening 
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