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Bidrag 

Nu finns möjlighet att söka bidrag från Riksantikvarieämbetet. Projekten ska syfta till att bevara, använda eller 
utveckla kulturarvet och sista ansökningsdag är den 3 mars 2019. Mer information finns på: 
https://www.raa.se/2019/01/ansok-om-bidrag-till-kulturarvsarbete-2019/  
 

Årsstämma 

Årets stämma för Örebro läns hembygdsförbund hålls i Lundhagskyrkan i Hovsta den 4 maj 2019. Sista dag för 

att lämna in motioner är den 6 april.  

Örebro läns hembygdsförbund och värdföreningen Axberg-Hovstas hembygdsförening bjuder in till årsstämma 

och trevlig samvaro under dagen med årsstämmoförhandlingar. Därefter utflykter till Dylta rödfärgsbruk samt 

Gammelgården i Kvinnersta, Axberg-Hovstas hembygdsgård. 

Kallelse och mer information kommer! 
 

Ordförandeträffar 

Snart är det dags för årets första ordförandeträffar, ett tillfälle för föreningarnas ordförande att träffa 

förbundet och andra föreningar. Ta tillfället i akt att knyta nya kontakter!  

Den 8 april i Ramsberg, i Bygdegården kl 18.30-20.30 
Den 9 april i Lerbäck, i Församlingsgården, kl 18.30-20.30 
 
Anmälan senast 1 april till charlott.torgen@olm.se eller per telefon 019-602 87 76. 
 

Ett glädjande besked från Mark och miljödomstolen  

Den 1 januari år trädde en ny lag i kraft. I praktiken innebär det att en damm som kan bevisas ha bedrivit 

verksamhet i enlighet med urminneshävd har tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken. 

Ett glädjande besked för alla som engagerat sig i bevarandet av våra dammar och tillika kulturmiljöer!  

Avgörandet från Mark- och miljööverdomstolen finns att läsa på 

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Svea%20HR%20M%2085

63-17%20Dom%202019-01-15.pdf 
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Säker föreningsgård! 

Lär er mer om hur ni förebygger skador i er hembygdsgård och förening. Föreningsförsäkringar, 
Länsförsäkringar Halland, har skapat en utbildning som går att genomföra via webben eller som studiecirkel. 
Kursen är kostnadsfri. Mer information finns på länken: https://sakerforeningsgard.se  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur kan man arbeta med hembygdsarkiven? 

Till hösten planeras informations- och utbildningsdagar för hembygdsföreningarna om hur man kan 

arbeta med hembygdsarkiven. 

Under våren planeras dessa träffar av Sveriges Hembygdsförbund och de regionala 

hembygdsförbunden, som även diskuterar frågan om digital samlingsförvaltning och den fortsatta 

utvecklingen av Hembygdsportalen (hembygd.se). 

 
 

Örebro Läns Hembygdsförbund, Kaserngården 6 (Narva), 703 65 Örebro 
Hembygdskonsulent: 019-602 87 76, charlott.torgen@olm.se    

Kansliet: 019-602 87 20; kanslihembygd@olm.se  
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