Hammarbackens Hembygdsförenings verksamhetsberättelse för år
2009.
Föreningen har ca.200 medlemmar.
Styrelsen har under året bestått av följande sju ledamöter:
• ordförande Anna-Britta Forslund
• vice ordförande Nils Detlofsson
• kassör Assar Vestlund
• sekreterare Hans Karlsson
• styrelseledamöter Anders Luth, Anita Gryth, Krister Malmström
• suppleanter Bengt Ericsson och Linnéa Ericsson.
18 januari var det årsmöte.
29 mars kom Alf Mossberg och berättade om personligheter från trakten.
Vår lokal var fylld till bredden. En mycket trevlig eftermiddag.
4 april var det dags för sortering av foton som finns i föreningens ägo,
gamla svartvita kort lades i kuvert för senare sortering, färgkorten från
träffar och sammankomster plockades ihop i olika kuvert. 15 personer
hade kommit till några givande timmar.
25 april kom ett 20 tal personer till en städdag för att snygga upp inför
Valborg. Valborgsmässoafton firades traditionsenligt vid Gränsjöns strand,
med fyrverkeri, lotteri och kaffeservering.
2 maj öppnade kaféet och loppis för säsongen.
18 maj kom Johan Lind från Länsstyrelsen för att berätta om återställande
av vattenvägar för att gynna livsbetingelserna för flodpärlmusslan och
bäcköringen. 15 besökande hade kommit till en mycket intressant
information.
23 maj hade vi besök av Folke Vennberg som visade bilder och berättade
om sin tid i Hammarbacken. Lokalen fylldes så att ommöblering var
tvunget för att alla skulle få en sittplats. Det blev mycket uppskattat TACK
Folke.
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19 juni, midsommar firade vi som vanligt vid Dammsjöns strand. Vi hade
spelmän, dans runt stången, tipspromenad genom byn, och kaffeservering
trots åska och ösregn.
Lördag 25 juli var det dags för årets auktion som Bennys Alltjänst har haft
under flera år. Årets auktion drog mycket folk ca.400 personer korv,
glass, kaffe, dricka och bullar såldes.
2 augusti fiske dag med Alvar samlade 15 deltagare. Assar fick största
fisken!
16 augusti kom Stefan Jansson och Klas Friman och framförde "Vila vid
denna mila" en blandning av våra folkkäraste visor, 30 besökande kom.
30 augusti samlades vi vid Röda stubben där Stefan Helsing tog oss, 20
deltagare, med på en trevlig torpvandring till Norra Acksjötorp, därefter åt
vi våfflor i Hammarbacken. Före detta skogvaktare Gustav Engman "90
år" överlämnade älg och rådjurshorn till föreningen.
27 september kom Per Bäckman visade bilder och berättade om
personligheter runt Usken, ca.25 besökande.
10 oktober en uppföljning av årets aktiviteter Nybergets by var inbjudna.
6 december träffades vi till julgröt, skinksmörgås, must, kaffe och
lussebullar. Julskinka utlottades, andra pris blev en ljusstake som skänkts
av Kent på TRIVSELKÖP. Folke Vennberg presenterade sin efterfrågade
berättelse "Hammarbacksskogens boställen och brukare i gången tid”, ett
inbundet häfte som han även signerade och sålde. Guldsmeden Kajsa
Karlsson presenterade sitt vackra Hammarbackssmycke, "Rönnlöv med
rönnbär", tillverkat i sterlingsilver. Det kom mycket folk och
NA/Bergslagsposten var här och gjorde ett reportage.
I april fick vi vår efterlängtade hemsida www.hammarbacken.eu som
Stefan Helsing gjort. Hemsidan har fått mycket beröm för sitt utförande
och rika innehåll, den är guld värd för oss. Under året har ca 2500
besökare hittat sidan på internet.
Under året har vi haft flera skogsdagar, Stefan Helsing och Anna-Britta
Forslund har "basat" för att få i ordning en 300 meter lång kultur och
naturstig ut med Gränshytteån. Syftet med denna natur och kulturstig är
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att synliggöra de gamla lämningar som finns kvar av masugnen med
hjulrännan samt lämningarna av den gamla kvarnen och sågen. Längs
stigen planeras uppsättning av informationsskyltar vid de olika
sevärdheterna och dessutom information om flodpärlmusslan och
bäcköringen i Gränshytteån som kommer att ske i samarbete med
länsstyrelsen, leden färdigställs under våren/försommaren 2010.
Vi har även satt ut bord med bänkar, dragit ris med mera samt röjt fram
den vackra stenbron och ruinen vid garaget.
Kristina har kokat jättegod soppa som hon, Linnea och Anita bjöd på
under arbetsdagarna.
I maj fick vi erbjudande att köpa lokalerna som vi hyr. Representanter
från Sveaskog kom och lade fram ett bud på lokalerna inkl. markområdet
på ca.1,3 ha till priset av 100 000 kronor. Anna-Britta Forslund anlitade
Stig Grund och Alvar Gussén som rådgivare. Efter ett extra utskick
kallades alla medlemmar till möte om ett eventuellt köp av fastigheten
och beslutet blev att föreningens skulle anta erbjudandet. I augusti skrevs
köpekontrakt, med tillträde l maj 2010 om avstyckningen är klar, det
tecknades en fullvärdesförsäkring, samt betalades handpenning 10 000
kronor.
När Stripa hade öppet hus representerades Hammarbackens
hembygdsförening av Birgit Oscarsson.
Kafé och loppis har varit mycket välbesökt till stor glädje för föreningen.
Konstnär Nick Furderer besökte oss i höstas, han representerar Nora Art
som har för avsikt att uppföra ett miljövänligt konstverk i kommunerna
Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och Nora, han har fastnat för vår
vackra plats och vill uppföra ett verk här.
Stefan Helsing var här och visade hemsidan för dem som inte har dator
ett mycket uppskattat inslag.
Ett STORT TACK till alla medlemmar som arbetat och stöttat oss under
året, tack vare Er har vi kunnat genomföra våra aktiviteter samt föra
föreningen framåt i en positiv anda.
Hammarbacken 2010-01-14
Anna-Britta Forslund, ordförande.
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