
Vårkänslor! 
Med våren kommer värme och ljus och allt fler beger sig ut för att välkomna våren. Nu är det 
hög tid att hjälpa folk i er hembygd att uppleva kulturarvet på oväntade och spännande sätt. 
Det är nya tider - sådant som inte funkat förut kan mycket väl fungera nu. Använd er fantasi 
och skapa nya typer av verksamheter.  

 

 Gör en tipspromenad runt en slinga 
människor brukar gå, så att de kan 
upptäcka något nytt i bekanta miljöer.  

 Gör bildgåtor med ex byggnadsdetaljer 
på tema ”Vilket hus är detta?” eller 
djupdyk i samlingarna för ”Gissa 
föremålet”  

 Gör inte era aktiviteter under för kort 
period. Låt det sitta uppe i alla fall några 
veckor. Fördela arbetet med tillsyn i 
föreningens styrelse. Presentera gärna 
facit på hemsidan för att få fler att hitta 
den. (Om ni sköter er hemsida alltså.)  
 

 Har ni en gammal torpgrund eller annan 
kulturmiljö som är extra fin på våren tipsa 
om den som utflyktsmål och sprid tipset i 
era lokala Facebook-grupper.  
 

 Många som varit ensamma inne hela 
vintern längtar ut. Kanske kan ”vårstäda 
hembygdsgården” locka fler än ni anar i 
år. Bjud in brett om ni har möjlighet att 
sprida arbetet på ett smittsäkert sätt.  

Storyspot har haft en motig vinter, men ryktena säger att de nu har löst problemen med den 
nya siten. Använd ljudberättelserna som komplement till platser ni redan arbetar med. Skyltar 
och ”Utforska platsen” kan få ett spännande komplement i en berättelse som kan hjälpa fler att 
hitta hembygdsföreningen. Flera föreningar planerar göra vandringsleder genom berättelser i 
appen.  

Naturkartan används av flera kommuner i länet. Där kan man inte själv lägga upp något, utan 
ni måste ordna det med hjälp av kommunen. Men även detta är ett bra sätt att visa sig på en 
plats där andra finns. Tema är alltså ”natur” snarare än ”kultur” men våra platser kompletterar 
befintliga leder på ett spännande sätt. Ladda ner appen se vad ni kan komplettera med. Ni kan 
få fina länkar från appen till era hemsidor om ni jobbar klokt.  

Flera kommuner har egna utflykts-/kartappar som ni kan lämna era bidrag till. Se till att göra 
det så snart som möjligt.  


