
Sommar i Hembygden 2021 
 

Även sommaren 2021 kommer att bli annorlunda än vi är vana vid. Erfarenheten från förra 
sommaren är att allt fler turistar i hembygden och intresset för våra kulturmiljöer och 
utflyktsmöjligheter är större än någonsin. Nu tar vi vår chans och tipsar vi om besöksmål och 
utflyktsmöjligheter i Sommar-programmet. Allt mellan öppet på hembygdsgården till hemliga 
pärlor i hembygden och vandringsleder. Tips på aktiviteter finns på 
www.hembygd.se/sodermanland  ”Inför hembygds-sommaren 2021” 

Då förutsättningarna kan förändras under sommarens lopp är det viktigt att det som finns med 
i tidningen är sådant som kommer kunna genomföras. Detta gör att det är viktigt att hemsidorna 
hålls aktuella, vilket kan bli ett lyft om fler lär sig hitta till dem för att finna aktuell information. 
Det är speciellt viktigt att aktiviteter som inte genomförs plockas bort ur kalendariet på 
hemsidan. Om föreningen planerar flera olika aktiviteter med bra beredskap att anpassa 
genomförandet enligt gällande restriktioner kan man tipsa om sitt eget kalendarium.  

Dela gärna med er av bilder från era besöksmål som vi kan använda i 
tidningen.  

 

Efterfrågade uppgifter är: Förening, Hemsida, Kontaktperson, Telefon och E-
post. Finns ni på sociala media? Facebook, Instagram annat? 

Ordförande är inte per automatik kontaktperson. Uppge de kontaktuppgifter ni vill 
använd i tidningen.  

 
 

Tips om våra besöksmål (max 2 per förening) 
Det kan vara öppet i museet eller caféet på hembygdsgården, vad man kan göra på 
hembygdsgården när den är obemannad, men det kan också vara en vandringsled, ett 
utflyktsmål, eller något annat som kan locka människor till våra hembygder.  

Skriv kort och lockande. Texten får vara ungefär två rader på vanligt A4 (250 tecken inkl 
mellanslag) per besöksmål/tips. Ange gärna en länk till en plats med mer information. Glöm 
inte att hjälpa eventuella besökare att hitta platsen du tipsar om och berätta hur ni arbetar 
smitt-förebyggande på er hemsida.  

 

Vi behöver ert underlag senast den 30 april; dymlingen@live.se  
På vår hemsida finns en länk till SHFs aktuella covid-information som uppdateras löpande.  

http://www.hembygd.se/sodermanland
mailto:dymlingen@live.se
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