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Verksamhetsberättelse för Hammarbackens hembygdsförening 

2012 

Styrelsen har under 2012 bestått av följande: 

 Ordförande  Anna Britta Forslund 

 Vice ordf.  Nils Detlofsson 

 Kassör  Henrik Axiö 

 Sekreterare  Hans Karlsson 

 Ledamot    Anders Luth 

 Ledamot   Anita Gryth 

 Ledamot  Stig Grund 

 Suppleant  Alvar Gussén 

 Suppleant   Linnéa Ericsson  

 Suppleant   Jerker Rydberg  

 Revisor   Stig Johansson  

 Revisor   Johnny Karlsson  

 Revisorsuppleant.  Bengt Forsgren 

 Valberedning   Sanna Detlofsson  

 Valberedning   Kristina Luth 

 

Medlemsantalet har legat på drygt 200 medlemmar med familjer och barn inräknat. 

21 januari Årsmöte 

4-5 februari Verksamhetsåret inleddes med Vinterspår. Föreningen serverade den 
populära älgsoppan och bergslagssmörgås. Stefan Helsing visade bildspel med naturen 

som inspirationskälla. Sebastian Flodenberg spelade några visor och My Rådmark 

framförde dramatisk poesi. Sara Sporre berättade sagor och sägner och det hela 

avslutades med att Taina Luodelahti berättade järnets födelse ur Kalevala 

14 februari Jaktmöte där föreningen stod för servering av landgångar och kaffe. 

28 april Arbetsdag inför Valborg och öppnade av kaféet, föreningen bjöd på sopplunch, 

15 personer deltog. 

30 april Under fyrmästare Anders Luths ledning tändes brasan kl. 20. Rune Englund och 
pensionskören sjöng vid brasan och Rune höll vårtalet. Efter kaffet avslutades kvällen 

med ett fyrverkeri över Gränsjön. 70-80 personer deltog. 

5 maj Skogskaféet och loppis öppnade för säsongen 

13 maj Sune Jansson visade filmerna Finnbastu och skogsarbete förr i tiden, 25 

personer deltog. 
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2 juni En dag vid forsen, där gubbarna serverade glödsill och kolbullar vid kojan. 
Sebastian spelade visor. Arne Johnsson läste ur sina diktsamlingar på Skogskafét. Bengt 

Risberg och Bengt Gustavsson visade smide. Bergslagernas spelmansgille spelande. 

Tipspromenad, konstutställningar och hantverk. 200 personer kom på besök. 

6 juni  

Bennys Alltjänsts auktion i Hammarbacken, 2-300 personer kom på besök. 

10 juni  

Friluftsgudstjänst vid Gränsjön, kyrkoherden Mats Thérus höll predikan, 40 personer 

deltog. 

21 juni  

Arbetsdag i Hammarbacken inför midsommar. 

22 juni 

Midsommarfirande vid Dammsjöns strand, 130 personer deltog. 

7 juli  

Hammarbackens visfestival, föreningen stod för mat och kaffe. 40 personer deltog. 

21 juli 

Medlemsmöte, 11 personer deltog. 

27 juli  

Arbetsdag inför auktionen 

28 juli  

Sommarauktion, ca 400 personer kom. 

2 augusti 

Anticimex besiktade fastigheten 

6 augusti 

Arbetsdag med bl.a. röjning 

9 augusti Miljö och hälsovårds inspektion, allt var ok! 

26 augusti "En påse Bergslagsblandning" med Åke Mossberg, 25 personer kom och 

lyssnade. 

1 september Utflykt till Vintermossen där Stig Grund bl.a. visade sin gamla smedja. 

Stefan Helsing visade bilder från bygden. Föreningen bjöd på korv och kaffe. 

Nättidningen "Kopparbergaren" var på plats och gjorde ett reportage. 

27 september Brandinspektion i fastigheten 

13 oktober Programplanering inför 2013 

7 november Start av en släktforskarcirkel under ledning av Stefan Helsing 
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10 november Arbetsdag i Hammarbacken, men bl.a. röjning. 

9 december Den sedvanliga adventsgröten, Taina Luodelahti berättade, en julskinka 

utlottades. 

Vår hemsida www.hammarbacken.eu hade vid årets slut haft totalt ca 26 000 besök 

från starten i april 2009. Antalet är beräknat på unika besök d.v.s. besöket registreras 

endast en gång/varje anslutningstillfälle. Totalt antal besök är mer än 3 gånger större 

eller ca 79 500, vilket visas fr.o.m. 2013 på hemsidan. Antalet s.k. träffar (hits) d.v.s. 

objekt (bilder, text mm) som är knutet till www.hammarbacken.eu är betydligt fler, 

3 533 000. 

Efter några års förhandlingar med Sveaskog kom vi överens om att hembygdsföreningen 

skall arrendera de sjöar och tjärnar som tidigare ingick i Sveaskogs fiskekort inom 

Hammarbacken-Nyberget området och att förening skall ansvara för försäljning av 

fiskekort samt utöva viss tillsyn av fiskeområdet.  

Jag hoppas att 2013 kommer att bli ett år med fortsatt bra samarbete i bygden. 

Ett STORT TACK till alla medlemmar och besökare 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 2013-01-22 

Ordförande  

Anna Britta Forslund 

 

http://www.hammarbacken.eu/
http://www.hammarbacken.eu/

