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Covid -19 och Corona  

Hembygdsgårdarna utgör viktiga platser för många under sommarmånaderna, för såväl turister som 

de lokalt boende. I år står vi inför en annorlunda sommar där många aktiviteter och evenemang 

ställts in. Det är tråkigt och kännbart för många och det påverkar flertalet föreningar ur många 

aspekter. Nu finns en möjlighet att resa i Sverige om man är frisk och symtomfri. Vi behöver dock 

fortsätta vara rädda om varandra och visa hänsyn. Tvätta händerna ofta och hålla avstånd. 

Örebro läns hembygdsförbund följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och beslut samt 

Sveriges hembygdsförbunds information.  

Vi uppmanar alla knutna till organisationen att följa dessa rekommendationer, riktlinjer samt beslut. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 
 
Läs också den information som SHF kontinuerligt lägger ut på sin hemsida. Där finns bland annat 
information om hur man kan tänka kring t ex årsmöten. 
 
https://www.hembygd.se/shf/page/134831  
 
 

Dammen vid Järle kvarn 

Hembygdsrörelsen har nyligen lämnat in ett yttrande till Mark- o miljödomstolen som underkänner 

Naturvårdsverkets ansökan om att riva ut delar av dammanläggningen och skapa en naturlik 

vattenfåra. De planerade åtgärderna skulle innebära påtaglig skada på den riksintressanta 

kulturmiljön i Järle och alltför stora ingrepp i fornlämningsområdet i Järle kvarn. Naturvårdsverkets 

miljökonsekvensbeskrivning har stora brister i värderingen av boendemiljön, människors lokala 

livsmiljö och kulturmiljön liksom av bedömningen hur dessa miljövärden skulle påverkas av det 

planerade ingreppet, säger Michael Lehorst kulturmiljöstrateg vid Sveriges Hembygdsförbund. 

Läs mer om ärendet på  

https://www.hembygd.se/shf/page/135906  

https://www.hembygd.se/shf/page/135728 



 

Eller lyssna på en intervju med Conny Sandberg, 1:e vice ordförande i Sveriges hembygdsförbund. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=7496554 

Vetenskapsradion har gjort ett längre program från platsen där bland annat Eva Järliden , Noraskogs 

hembygdsförening och Birgitta Johansen, länsmuseichef, Örebro läns museum medverkar. 

https://sverigesradio.se/avsnitt/1502851  

 

Årsstämma 

Årets årsstämma för Örebro läns hembygdsförbund, blir annorlunda, som så mycket annat. Den 

genomförs den 15 juli. Vi ber därför alla föreningsombud gå igenom handlingarna och ta ställning till 

markerade punkter i dagordningen. Synpunkter ska vara inlämnade till Siv Eklund digitalt, senast den 

13 juli. Kontaktuppgifter finns i utskicket.  

Läs mer och hämta handlingar på   

https://www.hembygd.se/orebro/page/135372 

 

Arkivens dag 

Här kommer en hälsning från ArkivCentrum inför Arkivens dag som genomförs årligen den andra 

lördagen i november – i år den 14 november.  

Berätta om era samlingar på Arkivens Dag 

Varje år, andra lördagen i november, således den 14 november 2020 anordnas Arkivens Dag i hela 

landet. Temat i år är ”Svart på vitt.” Målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för 

arkivens verksamhet i bred bemärkelse: Arbetet med att tillgängliggöra historien, men också arbetet 

med att samla in och bevara den information som skapas idag. Ni är många hembygdsföreningar 

som tidigare har haft arrangemang under Arkivens dag och jag hoppas att många vill 

uppmärksamma sina arkiv och samlingar även i år. Många funderar på grund av covid-19 i banor att 

t.ex. göra en liten enkel film om dokument eller samlingar att sprida i samband med dagen. 

ArkivCentrum Örebro län har tidigare haft rollen som regional samordnare för Arkivens Dag i Örebro 

län och även i år är tanken att vi i början av hösten ska ha en avstämning tillsammans för idéutbyten 

och eventuell samordning av aktiviteter, materialbeställningar och information till media. På 

webbsidan arkivensdag.nu finns mer information om arrangemanget och på den sidan kommer ni 

också framöver att kunna anmäla era lokala arrangemang och rapportera utfall. 

På återhörande. 

/Emma Ode, regional samordnare för Arkivens Dag 



Har ni frågor, funderingar eller är intresserade av att vara med kontakta Emma Ode 

emma.ode@arkivcentrum.se 

 

 

 

 

 

Med önskan om en skön och fin sommar! 

 
Örebro läns hembygdsförbunds kansli är stängt under veckorna 29-33. 

Vid frågor går det bra att kontakta Ingela Oxelgren, ingela.oxelgren@telia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Kansli: 019-602 87 60; kanslihembygd@olm.se  


