
 
   

MEDLEMSBREV   
Program 

Verksamhetsberättelse 
2020-2021 

& 
KALLELSE till 

ÅRSMÖTET  2022 
Hej, nya och gamla medlemmar! 
Med detta medlemsbrev inbjuder styrelsen till Årsmöte 2022, presenterar program för 2022 och 
berättar om verksamheten 2021.  
 

Nya och gamla medlemmar är välkomna till Årsmötet 2022, 
söndag den 24 april kl 14, på hembygdsgården i Edeby  
 
Åren 2020-21 har varit bedrövliga! Och vi som annars brukar träffas och trivas tillsammans på 
hembygdsgården!  Inget vet vi om framtiden heller.  
Men nu kör vi: 
 
PROGRAM 2022 
30 april Valborgsfirande med brasa och fyrverkeri och med varmkorv och servering.  
4 juni Edebymarten – som vanligt första lördagen i juni,  
26 juni Midsommargudtjänst i samarbete med Forshaga-Munkfors församling.  
12 augusti Kolbullekväll 
27-28 augusti    Lustenrundan 
24 sept. Medlemsträff 
Inget bestämt om Mopedrally  
  
Vi hoppas på ett riktigt fint verksamhetsår. Sommarkaféet kommer att hålla öppet onsdag-söndag juni, juli och 
augusti. Nytt för i år är att gårdens granne Ann-Katrin Majbrittsdotter kommer att öppna upplevelseträdgård 
och konstutställning och Lustenrundan erbjuder plats för lokala konstnärer och hantverkare. 
Medlemmar, styrelse och arbetsgrupper! Vi gör alla vad vi kan för att få verksamheten så attraktiv som möjligt, 
men vi behöver all hjälp, både genom din medlemsavgift och din arbetsinsats.  
Belöningen är trivsam gemenskap. Det är alltid gratis inträde för alla till våra evenemang. 
 
Hur du kan stötta hembygdsföreningen: 

1. Faktura bifogas detta brev till er som är medlemmar. Vill du bli medlem, hör av dig till vår kassör Peter 
Lingman; peter@patronbutiken.se eller 070-7818574 så skickar han en faktura. Medlemsavgiften är 
120 kr per person och år. Barn och unga under 18 år har kostnadsfritt medlemskap.  

2. Det är viktigt att du BARA anger ditt fakturanummer samt ev. epost på inbetalningen. 
 



  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
Verksamhetsåret 2020 och 2021 
 
Styrelsen: 
Ordförande:  Anders Moberg (1 år),  
Vice ordförande:  Elisabeth Byström (2 år) 
Kassör:  Peter Lingman (2 år) 
Ledamöter:   Per Lagerqvist (1 år), Annika Nerlund (2 år), Stig Larsson (2 år) 
Suppleanter på 1 år:  Kristina Heiskala, Helmer Andersson, Birgitta Lagerqvist,  

Björn Karlsson och Linnea Larsson. 
Revisorer på 1 år: Conny Larsson och Arve Opperud 
Revisionsuppleanter:  Lars Emilsson och Kerstin Edén 
Pressreferent:  Per Lagerqvist 
Fastighetsgrupp: Helmer Andersson, Stig Larsson, Björn Karlsson och Hans Larsson. 
Festkommitté: Gudrun Andersson, Björn Karlsson, Birgitta Lagerqvist 
Marknadskommitté:  Peter Lingman, Ingemar Jansson, Anneli Häggstad och Anders Moberg 
Valberedning: Hans Lindquist   
 
De två senaste åren på hembygdsgården har varit som på andra offentliga platser men Fastighetsgruppen 
har haft hand om underhåll och reparationer.  Föreningen har fått donation till rödfärg och medlemmar har 
målat fönster, dörrar och luckor när sommarvädret tillät. Sune Paulsson har fixat med belysning i 
Hultängsstugan. Han har satt upp mobil led-armatur, så nu kan vi både ha utställningar och läsa i bra ljus.  
Föreningen söker bidrag hos kommunen, länet och staten för att kunna reparera de dåliga taken. Vi vill 
gärna få in förslag på ytterligare bidragsgivare som vi kan söka pengar hos! 
 
Vad du kan göra på hembygdsgården: 

3. Hjälpa till med praktiskt arbete och som funktionär vid våra evenemang. Glöm inte våra fina 
Kondoleansbrev! 
Mest akut hjälp för året är: 

- Räfsning av gårdsplanen 
- Vedhuggning efter att vi avverkat björkarna vid vägen 
- Laga staket 
- Gräsklippning och gårdsskötsel, fortlöpande och tillfälligt. 
- Snickeri- och målningsarbete 
- Samla saker till priser och loppis 
- Städning 
- Extrapersonal i köket.   

Du som vill hjälpa till hör av dig till: 
Stig 070-6491316, Ingemar 073-8007809, Maria 070-6574796, Helmer och Gudrun 070-5368968. 
 
 
 
 



Bilder från verksamhet 2021 och 2022  

      

Under vintern 2022 har Stig, Lars-Ove, Botte, Lars Edén och Arve tagit hand om överåriga björkar vid 
vägen. 

      
 
Vi minns Kulturarvsdagen i september 2020 som firades med elever från Olsätersskolan som 
hedersgäster Besökandes bjöds på lunchfika med Forshagas kommunbidrag. Arkeolog Hans Olsson 
från Värmlands museum berättade om utgrävningar av vikingagraven i Nyckelby.  
 

    

Ingemar demonstrerade höghjulingen, Peter visar smide, Marica och Birgitta bakar tunnbröd. 



              

Takrenovering 
Föreningen söker bidrag till takrenoveringar och det är en hel del som måste göras. Idéella insatser 
välkomnas. 

   
 

Kondoleansbrev   Upplevelseträdgård  
Hembygdsföreningen förmedlar kondoleansbrev med Eskil Jönssons fina teckning (se: 
www.hembygd.se/ovre-ullerud ) Detta görs genom insättning av förslagsvis 100 kr till Övre Ulleruds 
hembygdsförening på Bg 5193-6557. Kontakta Maria Lindquist (070-6574796), så förmedlas en sista 
hälsning.  
 
Edeby Glass & Mat Café 
Sommarkaféet i Edeby har blivit bygdens träffpunkt. Vår entreprenör, Petra och Willem Freijser 
kommer att driva kaféet som tidigare. De hälsar oss välkomna helgen efter Edeby marknad 10 juni, 
hela juli och augusti, onsdag till söndag, klockan 11-18. 
 

    
 
Evenemang och öppettider kommer att anges på FaceBook www.facebook.com/ovreullerud/  och 
på hemsidan www.hembygd.se/ovre-ullerud   
Välkommen till en härlig vår, sommar och höst i gemenskap på Övre Ulleruds hembygdsgård i Edeby! 
Väl mött! 
Styrelsen 
 


