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Verksamhetsidé 2020
Verksamhetsidé 2020 sammanställd för ansökan om föreningsbidrag för 2020.
 – underlag till dialog om verksamheten och föreningsbidraget.

Ändamål 
Oxelösunds Hembygdsförenings ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och 
dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningen vill nå detta syfte genom:
- att främja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och 

kulturell synpunkt värdefulla traditioner
- att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur samt äldre, 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljön omkring dem
- att även medverka till bevarande av landskapsmiljön i övrigt liksom de fornminnen 

som finns
- att ambitiöst sträva efter medverkan vid samhälls- och miljöplanering
- att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till 

bygden i nutid och i gången tid
- att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom 

verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess 
utveckling

- att stimulera till studier, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om 
bygden, dess natur och historia. 

Verksamhetsmål 
Hembygdsrörelsens vision ”en levande hembygd öppen för alla” ger våra verksamhetsmål

- vi ska värna kulturarvet över tid
- vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
- vi ska verka i lands- och stadsbygd
- vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling

Verksamhet 2020 – Preliminär beskrivning
Löpande verksamhet

Oxelösunds hembygdsförening medverkar, tillsammans med övriga arrangörsföreningar, i 
firandet av Valborg, Nationaldag och Midsommar. 

Oxelösunds hembygdsförening samverkar med andra föreningar i frågor av gemensam 
karaktär. Registrerade som arbetslivsmuseer är Lotsarkivet, Skärgårdsmuseet, 
Sjöfartsmuseet, Femörefortet, Sörmlands Veteranjärnväg samt Oxelösundsrummet med 
bildarkiv och rum för lokal historia och släktforskning. 
Lotsarkivets kontakter med Hävringe museum och Sävö lotsmuseum öppnar för samarbeten 
för att bevara och visa skärgårdens kulturarv och miljö. 
Sveriges arbetslivsmuseer håller Museidagar  den 17-19 april 2020. Tema är Hållbara 
samlingar. Sörmlands museum är mötesplats och studieresor arrangeras till 
medlemsföreningarna i närheten. Ett programförslag finns redan så här får vi möjlighet att 
presentera vår verksamhet för deltagare från hela landet. 
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Turismansvarig har inbjudit Oxelösunds arbetslivsmuseer till ett planeringsmöte inför 
verksamheten under 2020.

Uthyrning av roddbåtar från Gamla Oxelösund till Furön sker genom Sörmlandsleden. 
Hembygdsföreningen slutar att använda 2-takts utombordsmotorer. Föreningen fortsätter med 
strandstädning i de kulturmiljöer där vi har verksamhet och projekt.

Oxelösunds hembygdsförening deltar efter förmåga och efterfrågan i Oxelösund kommuns 
insatser för integration. Vi kan bidra med språkpraktik genom medverkan i traditionella 
hantverk och kulturmöten. 

Lokal historia, släktforskning och kulturarv.
Hembygdsföreningens tidigare och pågående arbete med dokumentation av folkminnen från 
skärgårdsliv, torp och gårdar, sjöfart och lotsverksamhet är mycket värdefulla för att kunna 
förstå och bevara kulturarvet för framtiden. På motsvarande sätt pågår dokumentation och 
bevarande av kulturarvet från tidigare och nuvarande industriepoker.

Länsstyrelsens initiativ till stadsnära forntidsvandringar i Oxelösund gav oss inspiration att
fortsätta traditionen med kulturvandringar men nu under begreppet kulturarvsvandring.
Oxelösunds hembygdsförening vill medverka i en utveckling där kulturmiljöernas värden 
vårdas och tas till vara för rekreation, kunskap, friluftsliv och turism. 

Gamla Oxelösund, Ålö skärgårdshemman, Torp och Gårdar.
Verksamheterna Gamla Oxelösund, Kulturstigen, Mästerlotsens skärgårdsrum och Ålö 
fortsätter att utvecklas. Hembygdsföreningen upplever att fortsatt dialog behövs om hur 
kultur- och naturvärden kan bli tillgängliga i ännu större utsträckning. 
Byggnadsvårdsprojekten torpet Öster Femöre, Brannäs gård och Ålö skärgårdshemman sker i 
den takt som underhålls- och vårdplaner kan finansieras och volontärer kan rekryteras.  

Sveriges Hembygdsförbund har riksstämma 22-24 maj 2020 på Sörmlands museum. Teman 
är Byggnadsvård, slöjd och hantverk. Planering för riksstämman pågår i distriktet. Ännu en 
möjlighet att presentera vår verksamhet för deltagare från hela landet.

Information och publikationer.
Föreningen informerar om egna arrangemang och aktiviteter på hemsidor 
www.oxhembygd.se, anslagstavlor, i lokala tidningar, www.visitoxelosund.se samt 
www.visitsormland.se samt egen hemsida www.hembygd.se/oxelosund  .   

Oxelösunds hembygdsförening ger ut skriften Oxelöbygden och informationsbrev. 
Föreningen medverkar vid produktion av böcker och andra former av skrifter samt 
utställningar och videoproduktioner. Arbete med digitalisering av bild, film, ljud och 
textmaterial pågår inom ramen för gruppernas arbete med Oxelösunds Hembygdsarkiv 
(tidigare Bygdeband www.bygdeband.se/oxelosund   )   och Lotsarkivet www.lotsarkivet.se.
Den tryckta och digitala informationen finns delvis samlad på Oxelösundsrummet och 
Oxelösundsarkivet på Koordinaten, Oxelösunds bibliotek, www.oxelosundsrummet.se.

I samband med behovet av arkivering, gallring och digitalisering av föreningens handlingar, 
inventeringar, foton, filmer och ljudinspelningar har vi inlett ett samarbete med Arkiv 
Sörmland. På detta sätt har vi också fortsatt en tradition att medverka under Arkivens dag. 

http://www.oxhembygd.se/
http://www.oxelosundsrummet.se/
http://www.lotsarkivet.se/
http://www.bygdeband.se/oxelosund
http://www.hembygd.se/oxelosund
http://www.visitsormland.se/
http://www.visitoxelosund.se/
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Riksantikvarieämbetet har sedan 2011 publicerat tjänsten Platsr www.platsr.se som är en 
Internettjänst för publicering av kulturhistoriska platser. 2017 pågick en ombyggnation av 
tjänsten Platsr för att stabilisera den och göra den mer tillgänglig. Det innebar bland annat att 
den kom att bli mobilanpassad. I samband med detta döptes tjänsten om till Platser och den 
fick ett nytt utseende. Den största förändringen var ett fokusskifte som innebar att berättelsen 
får huvudrollen i stället för platsen. Sedan 2019 överförs informationen i Platser till Nordiska 
museets tjänst Minnen.se Vi behöver ta ställning till vilka berättelser från vårt hembygdsarkiv
som vi ska uppdatera och registrera i tjänsten Minnen.

Oxelösunds hembygdsförening fortsätter att undersöka möjligheterna att informera om 
Oxelösunds intressanta platser med hjälp av nya tekniker. Intresse finns även i skolor och hos 
allmänhet. En ny teknik att använda är den webb och app-baserade tjänsten storyspot.se. 
Storyspot är en app för muntligt berättande om platser. Här kan vi spela in korta berättelser 
som kopplas till platser som vi lätt når när vi är där. 

Under 2020 fyller Oxelösund 70 år som stad och kommun. Vid tidigare jubileer har 
Hembygdsföreningen på olika sätt bidragit och medverkat i förberedelser, information och 
genomförande. Finns detta önskemål även för 2020 kan vi efter bästa förmåga bidra till 
information och aktiviteter.

http://minnen.se/
http://www.platsr.se/

