
Stenborrning

Vi verkar för att förmedla kunskap om
bygdens historia till nya generationer

Vi bevakar natur- och miljöfrågor

Vi deltar i och påverkar samhälls-
utvecklingen

Vi verkar för bevarande av våra 
ortnamn

Vi är opinionsbildare i kultur- och
miljöfrågor

Vi vill stärka samhörigheten mellan
människor, på landsbygd såväl som 
i tätort.

Vi anordnar kurser och föreläsningar i
för förbundet aktuella ämnesområden
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www.hembygd.se/kronoberg

Kontakt, info mm:

Kronobergs läns hembygdsförbund 

är det regionala hembygdsförbundet

med i dag 77 anslutna föreningar och 

ca 17.000 medlemmar. 

Länsförbundet är anslutet till Sveriges 

Hembygdsförbund som är hembygds-

rörelsens riksorganisation med 26 

regionala hembygdsförbund, omfattande

mer än 450.000 medlemmar i 1.800 

lokala hembygdsföreningar.

Hembygdens dag, Historiska museet 

Utdelning av byggnadsvårdspris

Skatelöv

Vad är
hembygdsförbundet?

Kronobergs läns
Hembygdsförbund

www.hembygd.se/kronoberg

Ordförande vald i april 2014:
Kjell Gustafsson, Norra Åreda, tel. 0470-611 65, 070-586 11 65 
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Hönsarör, Öjaby

Salpeterladan i Utnäs,
Urshult

Som medlem stöder du länsförbundets 
arbete att dokumentera, bevara och
utveckla länets kulturella tillgångar.

fyra nummer av tidningen 
I Värend och Sunnerbo.

en årsbok, Kronobergsboken.

fri entré till Smålands museum i 
Växjö, Kronobergs slottsruin och 
till Kronobergs lantbruksmuseum
Hjärtenholm, Alvesta, för dig och en
familjemedlem. (Vissa specialutställ-
ningar kan vara entrébelagda.)

möjlighet att delta i kurser och
andra aktiviteter som arrangeras 
av länsförbundet.

Bli medlem så får du:
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Kronobergs läns
Hembygdsförbund

www.hembygd.se/kronoberg

Ordförande vald i april 2014:
Kjell Gustafsson, Norra Åreda, tel. 0470-611 65, 070-586 11 65 

Hembygdsrörelsen är en del av det 

levande samhället. Den skapar broar

mellan det förgångna, nutiden och 

framtiden. 

Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt

och demokratiskt synsätt. Den är öppen

för alla, oavsett bakgrund. Den respek-

terar kulturarvets skiftande former i tid 

och rum.

Hembygdsarbetet skapar gemenskap, 

trygghet och identitet. Intresset för 

kulturarvet är drivkraften i engage-

manget för hembygden. 

Här möts alla generationer.

 

Hembygdsrörelsens 
grundsyn

Avgiften för 2015:
Enskild medlem 250 kr.
Företag, föreningar etc 500 kr.
Sätt in beloppet på Plusgiro 443382-7
Skriv namn, adress och gärna din 
e-post också.

Tack för ditt stöd!


