
Kvartalsbrev 2020:3 
Siljansnäs Hembygdsförening

Julmarknaden är inställd
Söndag 22/11 skulle vi ha genomfört årets Julmarknad i Sockenstugan. Men smittspridningen
av Covid 19 har ökat igen och vi vill inte ta några risker.

Trots det har vi …
under hösten, tillsammans med representanter från kommunen, gjort en översyn av 
MasOlles gammelgård. Vi har gjort en lista över åtgärder och nu väntar vi på att 
fastighetsägaren ska vidta dessa för att förhindra det förfall som lätt drabbar gamla 
byggnader som inte används och ses över så ofta.  

Vi har också genomfört två arrangemang i Sockenstugan:

Söndag 13/9 berättade Algot Land, Erik Lundin och Göran Skarner om ”Näsbylandets 
historia”. De gick tillbaka ända till Gustav Vasas tid och ca 25 personer som deltog tyckte det 
var mycket lärorikt och spännande.

Lördag 17/10 samlades en mindre skara filmintresserade i Sockenstugan. 
Hembygdsföreningen stod för programmet och Olle Högvall visade filmer om ”Siljansnäsbor i
närbild.” Han började med en ny film om Conny Lundholm, fd basist i Horanges och ende 
åretruntboende på Forsens fäbod. Conny berättade om sitt liv och om sina tavlor. Sen fick vi 
se ytterligare en ny film om två yngre jordbrukare i Alvik, Johan Olsson 25 år och hans sambo
Julia Snickås, 22 år. De berättade om sitt liv och om sina planer för framtiden.
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Programmet avslutades med en film där Bibi Nilson berättade om Buffils Anna och om hur 
det var att arbeta tillsammans med henne. Efter applådtacket hördes en spontan 
kommentar: ”Jag vill se alla gamla filmer!”.

Filmerna finns att köpa och kan beställas från Olle Högvall. Antingen via e-post eller vanlig 
post. Swish kan också användas, Olles tel.nr: 070-6229299. Ett konvolut med alla nio filmer 
kostar 250:-. Kanske kommer filmerna även att säljas direkt på olika ställen.  För mer 
information, se här.

Men gästen var ändå inte riktigt nöjd. ”Jag vill se alla filmerna här på en större duk”” Då sa 
Olle att det kan bli ytterligare en filmkväll i Sockenstugan till våren då coronapandemin 
förhoppningsvis är över. Så ni som missade programmet lördag 17/10 kan hålla utkik. Det 
kan bli fler tillfällen att se Olles filmer om Siljansnäsbor i närbild.

I övrigt ligger föreningens verksamhet nere.

Vår hemsida hittar ni på www.hembygd.se. Markera Dalarna och bläddra fram till Siljansnäs 
hembygdsförening. Vi har fått mycket hjälp av Stig Jacobsson som har lagt ut information om
vår verksamhet fortlöpande. Vi tyckeratt hemsidan fungerar bättre nu.

Varmt välkommen till föreningens program. Om du vill och kan hjälpa till så hör av dig till 
någon i styrelsen. 

Vad vore livet i Siljansnäs utan en hembygdsförening?

Styrelsen

 Medlemsavgiften kan betalas med mobil till Swishnummer 123 512 71 62. 
 Den som vill ha ett inbetalningskort kan ringa Mari-Ann Konradsson (070-260 46 47). 
 Den som vill ha kvartalsbrev kan skicka en mejladress till mari.ann.konradsson@telia.com. 
 Besök gärna vår hemsida  (www.hembygd.se) eller kontakta någon i styrelsen.

Kontaktuppgifter till styrelsens ledamöter
Axelros Inger Tasbäck Limbäcksgattu 2 793 97 073-692 89 94 inger.axelros@gmail.com suppleant
Carlsson Inger Stubbängsvägen 37 793 60 073-039 56 89 ingerbcarls@gmail.com sekreterare
Erkers Kerstin Mon Hjulbäcksvägen 20 793 97 070-633 52 98 kerstin.erkers@gmail.com ledamot
Eriksson Anders Tottgärdsgattu 18 793 60 073-066 41 60 anders.eriksson@leksand.se vice ordf.
Högvall Olle Mon Östagattu 7 793 97 070-622 92 99 olle.hogvall@gmail.com suppleant 
Konradsson Mari-Ann Bäckgattu 3 793 60 070-260 46 47 mari.ann.konradsson@telia.com kassör
Lännerholm Johan Björkbergsvägen 105 793 60 070-789 67 98 lennizs@telia.com suppleant
Måhl Per Robacksgattu 13 793 60 070-534 13 43 per.mahl48@gmail.com ordförande
Pellas Britt Fornby Källgattu 5 793 97  073-822 88 24 britt.pellas@gmail.com ledamot
Wikström Allan Almo Mor Brittas Gattu 3 793 97 070-555 41 71 allan@wikonsult.se ledamot
Wikström Ingrid Smedgattu 14 793 60 073-086 17 40 ingrid20032@telia.com suppleant
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