
 
   

MEDLEMSBREV  
KALLELSE till ÅRSMÖTET   

söndag 16 april 2023 
& 

 Program 2023  
Verksamhet under 2022 

Hej, nya och gamla medlemmar! 
Med detta brev inbjuds alla medlemmar till Årsmöte 2023. I text och bild presenterar programmet 
för 2023 och berättar om förra årets verksamhet. Tack och lov så återgick 2022 års verksamhet på 
hembygdsgården till det normala efter två år av pandemi och vi kan fortsätta förädla våra traditioner! 
 
Nya och gamla medlemmar är välkomna till Årsmötet 2023, söndag den 16 april kl. 14.00, på 
hembygdsgården i Edeby. Vi bjuder på trevlig samvaro med kaffe och nygräddade våfflor.  
 
PROGRAM 2023 
16 april kl. 14.00  Årsmöte, som vanligt i Hultängsstugan med brasa och kaffe 
30 april  kl. 19.00     Valborgsfirande: brasa, fyrverkeri, varmkorv och servering 
3 juni kl. 10.00-16.00 Edebymarten – som vanligt första lördagen i juni 
9 juni kl. 12.00-16.00 Öppnar Sommarcafé, fredagar-söndagar juni, juli, augusti 
25 juni kl. 11.00  Midsommargudstjänst; Forshaga-Munkfors församling 
11 augusti kl. 19.00  Kolbullekväll med underhållning 
26-27 aug. kl. 11.00-16.00 Lustenrundan, lokala utställare 
17 sept. kl. 15.00  Medlemsträff med nävgröt och fläsk 

Inget bestämt om Mopedrally  
  
Vi hoppas på ett riktigt fint verksamhetsår. Sommarkaféet kommer att hållas öppet fredag-söndag 
under juni, juli och augusti. Kommunprojektet Lustenrundan genomförs sista helgen i augusti som 
liksom 2022 erbjuder plats för lokala konstnärer och hantverkare.  
Annika Nerlund är kontaktperson: 073-8412427. 
 
Medlemmar, styrelse och arbetsgrupper! Vi gör alla vad vi kan för att få verksamheten så attraktiv 
som möjligt, men vi behöver all hjälp vi kan få både genom din medlemsavgift och din arbetsinsats.  
Belöningen är trivsam gemenskap. Det är alltid gratis inträde till våra evenemang. 
 
Du som vill hjälpa till hör av dig till: 
Stig 070-6491316, Ingemar 073-8007809, Maria 070-6574796, Helmer och Gudrun 070-5368968. 
 
 
Du stöder hembygdsföreningen genom: 

- Betala medlemsavgiften; 120 kr per person och år. Barn och unga under 18 år har 
kostnadsfritt medlemskap. Faktura bifogas detta brev.  
När du betalar fakturan anger du ENDAST fakturanummer och ev. e-postadress.  
Är du ny medlem så kontaktar du vår kassör Peter Lingman så att han kan registrera dig. 
Detta gör du enklast via e-post på ekonomi@ovre-ullerud.se alt. 054-876887 vard. 11-16 
 
Gåvor och bidrag mottages tacksamt på bg. 5193-6557 alt. Swish 1236630271 
Märk gärna betalningen med ”Gåva”. Tack på förhand 
 
 

  



 

 
     
Övre Ulleruds hembygdsförening 
Verksamhetsåret 2022 
 
Styrelsen: 
Ordförande:  Anders Moberg  
Vice ordförande:  Elisabeth Byström 
Kassör:  Peter Lingman  
Ledamöter:   Annika Nerlund, Stig Larsson, Elisabeth Byström, Björn Karlsson  
Suppleanter:  Per Lagerqvist, Kristina Heiskala, Helmer Andersson, Birgitta Lagerqvist 

och Linnea Larsson. 
Revisorer:  Conny Larsson och Arve Opperud, suppleant: Lars Emilsson 
Webbmaster: Maria Lindquist 
Fastighetsgrupp: Stig Larsson, Helmer Andersson och Hans Larsson. 
Festkommitté: Gudrun Andersson, Lillebil Eriksson, Elisabeth Byström, Björn Karlsson 
Marknadskommitté:  Anders Moberg, Peter Lingman, Ingemar Jansson och Anneli Häggstad  
Valberedning: Hans Lindquist och Lars-Ove Byström. 
 
Föreningens har ca 180 medlemmar, haft 6 styrelsemöten, 1 medlemsmöte och 1 årsmöte under 

verksamhetsåret 2022. 
  
Verksamhetsberättelse för 2022  
Med hjälp av ideellt arbete och med Stig Larson som sammankallande i fastighetsgruppen, har gården 
hållits städad och räfsad, dörrar och fönster målats, ved huggits och träd röjts. Stor investering har 
föreningen gjorts i den nya parkeringen vid infarten och funktionsanpassning till kansliet i lagården.  
Ideella krafter behövs liksom ekonomiska bidrag och sponsring till det som kostar. Vi har fått generella 
bidrag från kommun och sponsring av en privatperson. En gård som vår fina hembygdsgård i Edeby 
behöver pengar till drift och underhåll. Vi vill gärna få in förslag på ytterligare bidragsgivare som vi kan söka 
pengar hos! 
 

    
 
Valborg 2022 
Valborgsfirande genomfördes som vanligt. Vårtalet hölls av Mattias Kareliusson, kyrkoherden i 
Forshaga- Munkfors församling, som Övre Ullerud nu tillhör sedan 10 år.  
 
 



Edebymarten 2022 
Lagom till årets marknad fixade Annika Nerlund och Stefan Axelsson en mjölkbrygga i gammal stil. Ett 
20-tal knallar hade bokat marknadsplats och hembygdsföreningen stod för de traditionella 
faciliteterna med servering, smedja, bagarstuga och skjutbana. Innan den lyckade dagen var slut 
kunde vi njuta av Ulleruds Folkdanslags uppvisning. 
Marknadsplan: 

 

Kontaktpersoner för Edebymarten i år lördagen den 3 juni 2023: är: Anders Moberg 072-5076004, 
Ingemar Jansson 073-8007809. Platser finns att boka för 300 eller 500 kr. 
 
Kolbullekväll 2022  
En fredagskväll i slutet av augusti serveras det kolbullar som kvällsmat på hembygdsgården. Detta är 
lika trivsamt som vanligt med underhållning av Deje Dragspelsklubb. Bland gästerna fanns även en av 
hembygdsföreningens generöse sponsor. 

                  

 
Lustenrundan 2022  
Lustenrundan sista helgen i augusti var välbesökt med utställare i varierade konstformer i storstugan 
och Hultängsstugan. Museum, bagarstuga och smedja var också öppna.  
Kontaktperson är Annika Nerlund 073-8412427. 
 

               

 



 
 
 

Kondoleansbrev     
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.  
 

 

Välkommen till en härlig vår, sommar och höst i gemenskap på Övre Ulleruds hembygdsgård! 
Evenemang och öppettider kommer att anges på FaceBook www.facebook.com/ovreullerud/  och 
på hemsidan www.hembygd.se/ovre-ullerud   
 
Styrelsen 
 
Anders Moberg Elisabeth Byström  Annika Nerlund Peter Lingman 
ordförande  vice ordförande  sekreterare  kassör 
   
Stig Larsson  Björn Karlsson 
ledamot  ledamot 
 
 
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 från 9 juni, hela juli och augusti, 
fredagar, lördagar och söndag mellan klockan 11.00-18.00 
 

            
 


