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Årsmöte!
Datum är satt för nästa årsmöte och det blir på eftermiddagen den 22 mars 2023.
Platsen är inte bestämd ännu men boka in datumet i almanckan. Mer detaljer utlovas
så fort de finns.

Skenande elpriser sätter hela samhället på prov. Har ni gjort vad som krävs för att
skydda er mot både skyhöga elräkningar och isproppar i vinter?
Med tanke på elpriserna och den stundande vintern vill Hembygdsförsäkringen
informera om hur försäkringen gäller och vad man som förening bör tänka på då de
allra flesta står inför skyhöga elräkningar i vinter. Innertemperaturen behöver i många
fall ses över men man ska komma ihåg den ökade frysrisken om vattenledningarna blir
allt för exponerade för låga temperaturer.
All viktig information hittar du HÄR

Stockholms läns museums årspraktika för November – Elda rätt är lätt
Det pratas mycket om elpriser och energikris nu och vi läser om hur veden blivit dyrare
och till och med tagit slut. I november månads praktika för byggnadsvårdaren kan du
läsa om hur man eldar rätt, det vill säga, eldar effektivt och sparar på veden, på
kakelugnen eller kaminen och klimatet. Har man en kakelugn eller en vedspis så har
man goda möjligheter att minska sina uppvärmningskostnader. HÄR hittar du praktikan.

Utställning om Rysshärjningarna skänkes
I samband med att Rysshärjningarna uppmärksammades med utställningar och
föredrag 2019 blev flera föreningar erbjudna utställningsskärmar som producerats av
museet Hamn i Fisksätra och Stiftelsen Kulturmiljövård. Tvärnö hembygdsförening i
Uppsala län undrar nu om det finns någon förening som är intresserad av att få denna
utställning?
Kontakta i så fall Åsa Jenner, ordförande i Tvärnö hembygdsförening på
asa.jenner@hotmail.com eller 070 246 7217 senast 16 december.
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Sök bidrag till kulturarvsarbete
Riksantikvarieämbetet fördelar bidrag som kan sökas för insatser som syftar till att
bevara, använda och utveckla kulturarvet. Projektet ska vara tydligt avgränsat från
ordinarie verksamhet och ha ett start och slutdatum. Ansök: 1 december 2022  31
januari 2023 och läs mer om hur du ansöker HÄR

Investera i leder i landsbygder
Tillväxtverket söker projekt som bidrar till hållbar plats och destinationsutveckling
genom utveckling av kvalitetssäkrade, hållbara och attraktiva leder för vandrings och
mountainbiketurism. Projekten ska även bidra till att långsiktigt stärka besöksnäringen
och företagande i landsbygder. Om föreningen är intresserad av detta så finns
möjlighet att söka pengar. Ett digitalt informationsmöte hålls den 23 november kl. 10
12. Läs mer HÄR
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Höst/Vinterupplagan av Magasin Roslagen 2022
Magasinet finns just nu på Norrtälje Turistbyrå och hos utvalda distrubutörer.
Magasinets tema är "Klimatvänligt i Roslagen" och innehåller reportage om bland annat
klimatvänliga äventyr och upplevelser längs kusten, spektakulära arenor, ett kreativt
gårdsmejeri och historiska byggnader. Magasinet går att läsa online HÄR

Holgers traktormuseum i Svartbyn, Överkalix. Fotograf: Viktor Lindbäck CCBY

De små museerna med den stora bevarandeproblematiken
De små arbetslivsmuseerna låter sig inte kategoriseras i avgränsade fack som enbart
”arbetslivsmuseum” eller ”hembygdsmuseum”. Deras samlingar är lika sammansatta och
komplexa som livet de speglar. Arbetsliv och hembygd låter sig inte separeras från
varandra. I Riksantikvarieämbetets nyhetsbrev för museer skriver Viktor Lindbäck en
hyllning till våra minsta museer, och har också tankar om hur deras kulturskatter ska
kunna bevaras. En mycket bra och intressant text som du kan läsa HÄR
Region Stockholms kunskapsseminarier
Under hösten har kulturförvaltningen i Region Stockholm haft tre digitala
kunskapsseminarier:
 Digitalisering av scenkonsten (1 september)
 Kulturen i samhällsplaneringen (13 oktober)
 Kultursamverkansmodellen (10 november)
De digitala kunskapsseminarierna ska ge möjlighet till fördjupning och nätverkande, i
linje med Kulturstrategi för Stockholmsregionen och dess inriktningsområden.
Kunskapsseminarierna vänder sig särskilt till beslutsfattare och strategiskt ansvariga
inom såväl offentliga som privata och ideella delar av kultursektorn. Om du missade
något avseminarierna så går de att se i efterhand HÄR
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Har ni upptäckt Slöjdkalendern?
I Slöjdkalendern är alla aktiviteter som planeras i landets olika hemslöjdsföreningar
samlade. Det finns aktiviteter både för den som vill skapa själv och för den som vill
inspireras av andras kunskap och slöjdande. Alla är välkomna!
I kalendern kan man söka på tid, plats och typ av aktivitet (kurser, utställningar och
övrigt). Man blir så inspirerad bara av att titta i kalendern som du hittar HÄR
Tipsa
Vi vill naturligtvis att så många som
möjligt av våra medlemmar ska veta vad
som är på gång inom förbundet. Så
informera gärna dina föreningskollegor
om att nyhetsbrevet finns och be dem
anmäla sig till
info@stockholmshembygd.se
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