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Ordförandeträffar 

Snart är det dags för årets första ordförandeträffar, ett tillfälle för föreningarnas ordföranden att träffa 

förbundet och andra föreningar. Ta tillfället i akt att knyta nya kontakter!  

Den 30 mars, Örebro,  Sällskapet Gamla Örebro, Köpmangatan 1, kl 18.30-20.30 
Den 31 mars Lännäs, i Församlingshemmet, kl 18.30-20.30 
 
Anmälan senast 24 mars till charlott.torgen@olm.se eller per telefon 019-602 87 76 Ange ev allergier. 
 

Musslor och människor 

Det finns en ny lag som säger att för riktigt gamla dammar kan man hävda urminnes hävd och behöver inte 

söka tillstånd för dessa. Staten har också förbundit sig att ta hänsyn till kulturella och sociala värden vid 

vattenmiljöerna. Men dilemmat kvarstår: hur ska vi göra för att både människor och musslor ska trivas i och vid 

vattnet.  

Örebro läns museum producerade en film på temat som heter ”Musslor och människor”. Se den på 

https://www.youtube.com/watch?v=weYxWraJzbI 

Det är ett viktigt och angeläget ämne för många i vårt län! Visa den gärna på era möten och sammankomster 
(men ta inte betalt för visningen) och diskutera frågan. Vi önskar gärna få veta hur många ni visat den för samt 
vad ni diskuterat eller vilka kommentarer som framkommit i ämnet. Hör av er till charlott.torgen@olm.se  
 

Årsstämma 

Årets stämma för Örebro läns hembygdsförbund hålls i Fellingsbro på folkhögskolan den 9 maj 2020.  

Örebro läns hembygdsförbund och värdföreningen Fellingsbro hembygds- och fornminnesförening bjuder in till 

årsstämma och trevlig samvaro under dagen med årsstämmoförhandlingar. När stämman är avslutad och lunch 

intagen fortsätter dagens program vid Fellingsbro kyrka med kaffe och guidad tur.  

Boka datumet redan nu. Kallelse och mer information kommer! 
 

Upprop kulturarv 

Våra kulturmiljöer är en ändlig resurs som vi är skyldiga att värna för framtida generationer. Den snabba 
tillväxten i många städer och orter hotar emellertid vårt kulturarv, genom rivningar, förvanskning av stadsbild, 
kulturmiljöer och befintlig bebyggelse samt ingrepp i parker och grönska. Medborgarna protesterar alltmer mot 



bristande varsamhet med kulturarvet i plan- och byggprocesser. Trots miljömål och stark lagstiftning till skydd 
för kulturarvet är skyddet i praktiken svagt. 
 
Riksantikvarieämbetets utredningar visar att två tredjedelar av Sveriges kommuner inte har tillräckliga 
förutsättningar för att värna kulturarvet i ärendehanteringen samt att riksintressen ses som ett hinder, inte 
som en resurs att ta tillvara i utvecklingen. 
 
Tio organisationer har gått samman i ”Upprop Kulturarv” för att verka för förändringar i plan- och 
byggprocesser så att kulturhistoriska miljöer och byggnader tas tillvara, används och utvecklas enligt gällande 
miljömål och lagstiftning.  
 
Läs mer på https://uppropkulturarv.se/  eller på Facebook https://www.facebook.com/uppropkulturarv/ 
Där finns också länkar till att skriva under uppropet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örebro Läns Hembygdsförbund, Kaserngården 6 (Narva), 703 65 Örebro 
Hembygdskonsulent: 019-602 87 76, charlott.torgen@olm.se    

Kansli: 019-602 87 20; kanslihembygd@olm.se  


