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Projektinformation 12 november 2022 
 

Hembygdsförbundets Höstkonferens  
Söndag 13 november är dagen för Medelpads Hembygdsförbunds 
höstkonferens. Platsen är Matfors, närmare bestämt på Matforsfabriken som 
också har ett Leader Mittland-projekt för att presentera Matfors Bruks historia. 
Temat för konferensen är ”Nya medlemmar vill vi ha – men hur gör man”. Vi får 
lyssna till Per Bergvall, ordförande i Ragunda hembygdsförening, som har lång 
erfarenhet av ideellt arbete inom hembygdsrörelsen. Ragunda 
hembygdsförening är en mycket aktiv förening och med över 550 medlemmar en 
av de största i Jämtland. 
Anmälningstiden gick ut 4 november, men om det är någon som missat den och 
gärna vill komma så kontakta mej snarast, så går det kanske att ordna. 
 
Nya Orienteringstavlor till Hembygdsgårdar i Medelpad! 
onsdag 23 november kl 13.00 – 15.00, Nävsta skola, Selånger 
 
Medelpads Hembygdsförbund har sökt och fått ett projektbidrag från Region 
Västernorrland, för att ta fram en prototyp för en orienteringstavla som alla 
Hembygdsgårdar kan använda. Att ta fram underlag för denna är en uppgift inom 
projektet Immateriella Kulturarvet. 
 
Den 24 augusti hade vi en första träff för att samla ihop vad som kan vara viktigt 
att tänka på när man ska göra en sådan här skylt. Därefter har jag haft kontakt 
med en formgivare som tagit fram ett förslag på hur en orienteringsskylt kan 
utformas. Det förslaget vill vi nu visa och få era kommentarer på.  
Förslaget på skyltens utformning visar hur orienteringsbilden kan se ut, 
omfattning på informationstexten inklusive typsnitt mm. 
Prototypen kan ni i er förening sedan använda för att göra just er skylt.  
Hoppas du vill och har möjlighet att vara med ! Mötet kommer inte att erbjudas 
på Zoom då jag inte tror att det skulle fungera på något bra sätt.  

 
Anmäl deltagare senast fredag 18 november! 
Skicka e-post till birgitta.gillgren@gillark.se eller ring 070-6849642  
 
Sedan kommer det nog inte att bli någon fler träff innan jul. Men i början av 
nästa år räknar jag med att vi har en träff där vi samtalar om vad projektet gjort 
och de erfarenheter som ni fått med er. 
 
Vi ses! 
Birgitta Gillgren, projektledare 


