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Nu lättar regeringen på restriktionerna 
Regeringen har släppt på coronarestriktionerna som en led i en stegvis återgång till ett mer öppet 
samhälle. Det innebär bland annat att gränsen för deltagare vid allmänna sammankomster och 
offentliga evenemang och tillställningar utomhus, höjs till 500 om det finns möjlighet till sittplatser och 
100 om det saknas sittplatser. För evenemang inomhus höjd gränsen till 50 personer om det finns 
sittplatser medan på max 8 personer kvarstår om sittplatser saknas. 

Läs mer på www.hembygd.se/covid-19 > 
 

Extra stöd till ideella kulturarvsverksamheter 
Den 16 juni väntas riksdagen besluta att ytterligare 20 miljoner fördelas i krisstöd till ideella 
kulturarvsverksamheter för att mildra coronapandemins effekter. Håll utkik efter utlysningsdatum och 
kriterier på Riksantikvarieämbetets hemsida. 

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida > 

SHF samlar information om 
föreningarnas byggnader 
Just nu kartlägger Sveriges hembygdsförbund 
hembygdsrörelsens samlade fastighetsinnehav. 
Syftet är få ett bra underlag i arbetet med att 
utverka offentligt stöd för vård och förvaltning av 
hembygdsrörelsens miljöer. Ett mejl om 
informationsinsamlingen skickades till alla 
medlemsföreningar 28 maj. På SHF:s hemsida 
hittar du mer information. 

Läs mer och besvara enkäten > 

 

 

 

Första numret av Bygd och natur i ny form! 
Det nummer av tidningen Bygd och natur som dimper ner i prenumeranternas brevlådor om ett par 
veckor har en helt ny form. Du märker det inte bara genom ett större A4-format utan också genom ett helt 
nytt upplägg och formspråk. Numret har temat ”Ödehus” och är Jenny Dambergs andra sedan hon tog 
över som redaktör för Bygd och natur. Du läser väl tidningen? Annars är det hög tid att starta en 
prenumeration! 

Starta prenumeration på Bygd och natur > 

Maria Norrfalk avgår som förbundsordförande 
Vid riksstämman i augusti avgår Maria Norrfalk som Sveriges 
hembygdsförbunds ordförande. Hon lämnar förbundsstyrelsen efter fem år, och 
ordförandeposten efter fyra. En ny ordförande kommer att väljas vid 
riksstämman 28 augusti. 

  

 

Riksstämman flyttas till Örebro 
Årets riksstämma kommer att hållas i Örebro 28 augusti och inte i Halmstad som tidigare planerats. Det 
kommer att bli en nedskalad stämma med årsmöte utan kringarrangemang. Skulle coronaläget försämras 
kan det komma att bli en digital riksstämma. Liksom förra året gäller att medlemmar som vill framföra 
något vid stämman hänvisas till att ta kontakt med de regionala förbundens utsedda ombud. Halländska 
hembygdsrörelsen kommer istället att arrangerar stämman 2023. 

Mer information kommer på www.hembygd.se/riksstamma > 
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Sök upplevelser i 
Hembygdsportalen 
Har du lagt märke till att Hembygdsportalen 
uppdaterats? Då kanske du också hittat till sidan 
där aktiviteter presenteras, från startsidan ”Sök 
upplevelser”. Här får du förslag på aktiviteter i 
form av arrangemang och besöksmål. Är du 
medlem i en förening och vill ha tips på hur ni kan 
slipa presentationen av era aktiviteter? 

Så slipar du föreningens aktiviteter > 

 

 

 

Än finns platser kvar till morgondagens webbseminarium! 
"Lär dig presentera föreningens erbjudanden på ett attraktivt sätt" 
Du får lära dig mer om hur man presenterar sina erbjudanden på ett attraktivt sätt, och vilka 
marknadskanaler som föreningen kan använda för att nå sina besökare. Det handlar om föreningens 
egen hemsida men också andra kanaler, exempelvis sociala medier, destinationsbolag och lokala 
evenemangskalendrar. Seminarieledare är Johan Graffman och Jonny Eriksson från Graffman 
företagsledning och utveckling AB, båda med lång erfarenhet av arbete gentemot besöksnäringen. 

Anmäl dig till seminariet genom att klicka på länken nedan > 

 

 

 

Föredrag om Historiska kartor 
Nu kan du ta del av ett digitalt föredrag om 
historiska kartor med Sara Williamsson, 
hembygdskonsulent vid Skånes 
hembygdsförbund och historisk arkeolog. Vad är 
det för skillnad på en geometrisk karta och en 
laga skiftes-karta? Vad betyder de små strecken 
på kartan? Du får också veta var du kan hitta de 
olika kartorna, hur man tolkar dem och vad kan 
man göra med informationen idag. 

Se filmen på Youtube > 

 

Brist på helhetssyn i Skogsutredningens betänkande 
I sitt remissvar till Miljödepartementet anser Sveriges hembygdsförbund bland annat att 
Skogsutredningens betänkande saknat en helhetssyn på skogens många värden. Som så ofta annars 
hamnar naturmiljön i fokus medan kulturmiljön och dess sociala värden nämns i mycket liten 
utsträckning. 

Läs remissvaret i sin helhet > 

Arkeologidagen 2021 
I år infaller Arkeologidagen 29 augusti. Vill din förening delta med arrangemang? Lokalt på plats eller 
digitalt. Har ni resultat från en utgrävning, från forskning eller något annat med arkeologisk koppling som 
ni vill lyfta fram? Kanske via en öppen föreläsning eller guidning? Anmäl er då som arrangör under 
Arkeologidagen. Det kostar inget att vara med. Arkeologidagen samordnas av Riksantikvarieämbetet och 
alla arrangemang visas på www.raa.se/arkeologidagen. Gör anmälan senast 30 juni så hinner de 
publiceras till sommaren. 

Anmäl föreningens arrangemang på Riksantikvarieämbetets hemsida > 
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Anmäl arrangemang till 
Kulturarvsdagen 2021 
Den 10–12 september firas återigen kulturarvet 
runt om i landet. Som vanligt ligger huvudfokus 
på söndagen, i år 12 september, men det går 
också att delta med lokala arrangemang under 
fredag och lördag. I år är temat "Kulturarv för 
alla". Tanken med temat är att ge inspiration med 
det går bra att delta med arrangemang som inte 
har kopplingar till temat. Att delta som arrangör är 
gratis, men Riksantikvarieämbetet vill gärna ha 
anmälan senast 1 juli. 

Anmäl era arrangemang på Riksantikvarieämbetets hemsida > 

 

 

 

Digtal utställning: Jämställt kulturarv – Demokrati 100 år 
Den allmänna rösträtt som infördes i Sverige 1921 påverkade synen på kulturarv och möjligheten att 
utbilda sig och arbeta inom yrken som arkeologi och kulturvård. Utställningen visar på nära samband 
mellan kulturarv och demokrati och hur kvinnor tog steget in i offentlig kulturvård. 

Till utställningen > 

Namninsamling med krav på rösträtt för kvinnor 
Riksarkivet har i samverkan med Demokrati100 digitaliserat cirka 350 000 underskrifter från kvinnor som 
genom en namninsamling 1913–1914 alla önskade en och samma sak, nämligen rösträtt. Den som är 
intresserad av lokal- eller släkthistoria kan i de digitaliserade listorna se vilka kvinnor som finns med på 
den egna orten. 

Läs mer om hur du gör för att ta del av listan > 

SHF:s fortsätter med webbseminarier även till hösten 
Just nu planeras för höstens utbud av webbseminarier. SHF:s seminarier om Hembygdsportalen 
kommer att fortsätta men det kommer också erbjudas en rad andra seminarier. 

Håll ögonen öppna på sidan www.hembygd.se/webbseminarier > 
 

 

Dela gärna nyhetsbrevet i dina sociala medier så att fler kan ta del av det! 
 

 

 

 

 

 

Sveriges hembygdsförbund, 08-34 55 
11, info@hembygdsforbundet.se, www.hembygd.se 
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