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Södermanlands hembygdsförbunds 

Höstmöte 
Den 19 november 2022 

Åsa folkhögskola 

Förmiddagsfika serveras från 9.00, Höstmötet inleds kl 9.30 

Vi fastställer bland annat verksamhetsplan och budget för 2023 

 

Hembygdens helg 
Vi kommer naturligtvis att uppmärksamma Hembygdens helg under 
Höstmötet. Vad hände? Var besökarna nöjda? Är vi nöjda?  

De som var med på lördagen vill vi tacka speciellt, så tag gärna med några som 
var med den 4 juni. Även söndagens arrangemang kommer uppmärksammas 
inte minst som inspiration för framtiden.   

 

Efter höstmötet diskuterar vi hur vi under kommande åren kan arbeta med  

Natur, miljö och kulturarv 
Inklusive frågor rörande exempelvis hållbarhet, biologisk mångfald, 
trädgård/odling och naturarv. Medverkande inspiratörer från Hällbybrunns 
och Västra Vingåkers hembygdsföreningar. ”Hembygdsföreningarna kan kliva 
fram, stärka sin röst och bli en aktiv part i det framtidsinriktade arbetet kring 
långsiktigt hållbar utveckling i flera olika aspekter och perspektiv i 
överensstämmelse med de 17 målen i Agenda 2030.” Läs mer på baksidan. 

 

Anmälan senast den 9 november till 
jennie.fornedal@regionsormland.se  

Deltagaravgiften om 250 kr faktureras i efterhand 

http://www.hembygd.se/sodrmanland
mailto:jennie.fornedal@regionsormland.se
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Arbetsområde Natur, miljö och kulturarv 

Hembygdsrörelsens roll i utvecklingen av en hållbar framtid 

Hållbar utveckling handlar både om den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga utvecklingen. Hembygdsföreningarna kan kliva fram, stärka sin röst 
och bli en aktiv part i det framtidsinriktade arbetet kring långsiktigt hållbar 
utveckling i flera olika aspekter och perspektiv i överensstämmelse med de 17 
målen i Agenda 2030. Målen är breda och kan brytas ned till den regionala och 
lokala nivån där varje förening kan arbeta efter sina egna förutsättningar och 
ambitionsnivå. 

   Vi vill utmana hembygdsföreningarna i Södermanland att utifrån sina respektive 
lokala förutsättningar, behov och möjligheter göra en plan för hur de vill arbeta 
med framtidsfrågor och bidra i det gemensamma arbetet för en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling. 

Målen 

Det handlar om framtiden, men vi tar hembygdens historia till hjälp för att bygga 
en bro mellan dåtid via nutid mot framtiden, som det faktiskt står i 
hembygdsrörelsens vision. Några av målen, t ex Ekosystem och biologisk mångfald kan 
vara lättare att konkretisera än andra. Hur skapar man en äng, hur bevarar vi gamla 
frösorter och kunskapen om hur man bygger jordkällare? Andra mål kräver att vi 
hämtar inspiration och kunskaper från andra. 

Samverkan 

Samverkan är A och O och en förutsättning för att vårt arbete ska lyckas. Det finns 
många som arbetar med dessa frågor nu och som vi kan arbeta tillsammans med 
för att nå resultat, exempelvis andra hembygdsföreningar, Naturskyddsföreningen, 
studieförbunden, kommunen och Civilförsvarsförbundet.  

Hur kan hembygdsföreningarna bli en viktig aktör i arbetet på lokal nivå och hur 
kan initiativ tas till samverkan med andra aktörer/parter/organisationer?  
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