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Regionträffar hösten 2017 

Nu är det dags för Örebro läns hembygdsförbunds regionträffar igen! Dit är Du och Din förening välkomna för 

att få information om vad som är på gång samt ställa frågor till förbundet. 

Tisdagen den 3:e oktober kl 18.30-20.30 i Smältarbyggningen, Degerfors 
Torsdagen de 5:e oktober kl 18.30-20.20 i Hembygdsgården, Brevens Bruk 
 
Anmälan senast den 29:e september till Katharina Holmberg, 019-602 87 60, kanslihembygd@olm.se  

Välkomna! 
 

 
Åtta miljoner till kulturarvsarbete – ansök före 25 september 

Riksantikvarieämbetet delar nu ut bidrag till särskilda insatser i form av 

projektbidrag som syftar till att bevara, använda och utveckla 

kulturarvet. Såväl hembygdsmuseer som annan kulturarvsverksamhet 

har möjlighet att söka bidraget för verksamheter som bevarar och 

utvecklar såväl det fysiska som det immateriella kulturarvet.  Tanken 

med bidraget är att det ska stärka den ideella sektorns roll i 

kulturarvsarbetet. 

Läs mer om bidraget och möjligheten att söka här: 

https://www.raa.se/kulturarvet/bidrag-till-

kulturarvsarbete/bidrag-till-kulturarvsarbete-2017/  

 

 
Sveriges hembygdsförbund får rätt i domstol 
 
Enligt Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt är SHF, de 
regionala hembygdsförbunden och hembygdsföreningarna 
miljöskyddsorganisationer enligt miljöbalken. Det innebär att de har 
rätt att överklaga beslut enligt miljöbalken.  
 
Detta med anledning av att man överklagat beslutet om detaljplanen 
för Nobel Center i Stockholm. Med tanke på alla de dammar, som rivits 
och nu rivs i vårat län, där hembygdsförbundet och många lokala 
föreningar opponerat sig, är det ett viktigt beslut även för vårat län.  
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Alla är hemma – Hembygdsutställning 

Utställningen som i sommar stått i Grythyttan står under början av hösten i Nora för att sedan vandra vidare.  
 
Utställningen berättar om en nutida hembygdsförenings verksamhet utifrån föreningarnas egna material. 
Tanken är att den ska stå på en offentlig plats där inte nödvändigtvis redan inbitna hembygdsvänner vistas, 
utan på t ex ett bibliotek där många människor rör sig, för att visa på och uppmärksamma det fantastiska jobb 
som alla hembygdsföreningar gör. 
 
Är Er förening intresserad av att utställningen visas i Ert område eller har frågor om den? 
Kontakta Sif Eklund tel: 070-7249634 eller 079-0731747, eller via e-post: sif.eklund@gmail.com   
 

 
SHF:s nyhetsbrev 

Om ni inte redan gjort det, anmäl er för att få SHF:s nyhetsbrev! 

https://www.hembygd.se/radgivning/nyhetsbrev/  

 

 

 

Ha en fin höst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Örebro Läns Hembygdsförbund, Engelbrektsgatan 3, 702 12 Örebro 
Besöksadress; Länsarvet, Kaserngården 6 (Narva) 

Hembygdskonsulent: 019-602 87 76, charlott.torgen@olm.se    
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