
Hej och välkommen till Riddarhyttans Hembygds- och 

Intresseförening, i dagligt tal kallad RHI. 

Välkommen att delta i vår verksamhet och vi ses på årsmötet i 

Allaktivitetshuset den 26 mars kl.15.00 
 

Så här ser vår verksamhetsplan ut för 2023:                         
 

Pågående aktiviteter: 

 
Bildgrupp för genomgång av äldre bilder för att katalogisera, namnge samt välja ut bilder för 

kommande fotoutställningar. 

Släktforskningsgrupp för nybörjare och mer erfarna släktforskare. 

Förstudie för arkiveringsgrupp där äldre material, inte bara från Hembygdsföreningen, utan också 

från andra föreningar i Riddarhyttan, ska sorteras, skannas, skrivas ut på arkiveringsbeständigt 

papper och arkiveras.  

Arbete med det egna muséet i Skila.                                      

Deltagande i utbildningar och seminarier. 

Medlems- och styrelsemöten. 

Arbete med egen hemsida. 

Deltagande i framställning av skriften BYGD OCH BRUK.  

 

Aktiviteter som är i planeringsstadiet: 

 
Valborgsmässofirande på Sågplanen. 

Gökotta. 

Midsommarfirande på midsommaraftonen vid vårt museum i Skila med bl. a. barnaktiviteter. 

Guidning av masugnen (Hyttan), onsdagar i juli månad. 

Fotoutställning. 

Iordningställande och restaurering av Röda jorden. 

Röda jordens dag: En heldag första lördagen i september, i år den 2:a september, där järn framställs 

på förhistoriskt sätt, guidning av platsen, smide, där deltagande barn får prova på att smida.  

Servering av nygjorda kolbullar, korv och dryck samt försäljning av naturprodukter.                                                                                                                                                                  

Julmarknad vid Allaktivitetshuset tillsammans med andra föreningar. 

 

Vänd. 

    

Nuvarande styrelsemedlemmar: 

 

Ordförande: Leif Putte Fredriksson 

Kassör: Bertil Skog 

Sekreterare: Hans-Åke Karlsson 

Ledamöter: Inge Jansson, 

Ylva Eriksson, Tommy Gustavsson, 

Susanne Gustavsson, Björn 

Pettersson. 

Suppleanter: Gunne Ramberg, 

Elisabeth Lekeborn-Jansson. 



Aktiviteter som diskuteras:   
 

Restaurering av vår egen stuga; Flottarkojan. 

Utflykter och studiebesök. 

Eventuellt en dag med fika i Skila för personer i förskingringen, dvs. en hemvändardagsliknande 

aktivitet. 

Olika föredrag. 

Uppsättande av bilder och skyltar vid rivna torp och andra byggnader. 

Planering av statyer och andra utsmyckningar vid platser för trivsel. 

Som du väl redan har sett så har vi en egen hemsida med adressen: www.hembygd.se/riddarhyttan 

och vi finns också på Facebook. 

 

 

Ny medlem: 

 

Vi ser fram emot att få Dig som medlem i föreningen! 

Gå då helst in på vår hemsida: www.hembygd.se/riddarhyttan och klicka på knappen med texten: 

”Bli medlem”, högt upp på högra sidan och följ sedan instruktionerna. 

Om du hellre vill betala med swish så är numret: 123 139 2505    Avgiften är:  50:- för enskild medlem 

eller 100:- för familj.  OBS! Skriv då in namn och e-postadress(er) 

 

 

Medlem sedan tidigare: 

Du som redan är medlem, hoppas vi att få behålla! 

Vi ber Dig att betala in medlemsavgiften 50:- för enskild medlem eller 100:- för familj. 

Bankgironumret är: 580-4257  

Om du hellre vill betala med swish så är numret: 123 139 2505    

Vi ber dig också delge oss din e-postadress så att vi kan skicka information via e-post framledes och 

vid familjemedlemskap, alla familjemedlemmars e-postadresser. 

 

Med vänlig hälsning,     

Styrelsen för RHI 

http://www.hembygd.se/riddarhyttan
http://www.hembygd.se/riddarhyttan

