Verksamhetsberättelse för Hammarbackens hembygdsförening 2013
Den 18 dec hade vi möte med Sveaskog om arrendet av fiskevattnen här i Hammarbacken. Stig
Grund hade jobbat mycket för att vi skulle få arrendera det, men tyvärr så gick han bort och hann
aldrig få uppleva att det gick i lås från årsskiftet. Vi har under året sålt fiskekort, årskort, veckokort
och dagkort med god framgång och har även fått en båt av Sveaskog som vi kan hyra ut.

I januari startade vi upp släktforskning under ledning av Stefan Helsing, mycket intressant och nu är
vi inne på tredje terminen.
Den 2 och 3 februari hade vi Vinterspår här på Hammarbacken, det kom ca 200 personer under de
båda dagarna. Vi serverade Älgsoppa, Bergslagssmörgås, Hammarbacksrufsor m.m. Taina Loudelahti
berättade ur det finska nationaleposet Kalevala.
Den 10 mars hade vi årsmöte, vi var ca 25 personer.
Den 3 april fick vi en Luftvärmepump installerad, det var en testamentesgåva från Monica Arvidsson,
Marion Biverstens släkting som har sina rötter härifrån, vi är mycket tacksamma för det.
11 april hade jag Sveaskog här och tittade på träden som bör tas ner i ruinen. Blir svårt med tanke på
grovleken, hur de ligger och risk för att en gavelvägg kan rasa.
Den 20 april hade vi Länsstyrelsens Daniel Bergdahl här som berättade och visade i forsen om
flodpärlmusslan och bäcköringen, mycket intressant, vi var ett 25-tal personer.
Den 27 april hade vi en arbetsdag inför Valborg, ett tiotal medlemmar kom och det krattades, röjdes
och städades upp både ute och inne. Arbetslaget fick Kristinas korvsoppa och smörgås.
Valborgsmässoaftonen firades med sång och tal vid brasan. Raketer sköts upp när skymningen lagt
sig över sjön. På Skogskaféet dracks det kaffe med dopp. det var ca 100 personer som var med och
hälsade vårens intåg.
Den 4 maj öppnade vi upp Skogskaféet för säsongen och loppisen. Vi har haft öppet lö. och sö 14-18
varje helg fram t.o.m. augusti månad. Det har varit mer besökare i år så det har varit positivt.
Den 29 maj var Nerikes Allehanda här och gjorde ett reportage med Stefan Helsing och undertecknad
inför En dag vid forsen...
Den 2 juni hade Guldsmedshytte församling Friluftsgudstjänst vid Gränssjöns strand med vacker
musik och predikan av kyrkoherde Mats Thérus, en fin dag med ca 35 personer.
Den 5 juni var det åter dags för en arbetsdag, nu inför En dag vid forsen, det kom tio personer så det
blev snart klart.

Föreningens adress: Hammarbacken 144 711 96 Storå
Telefon: 0581-440 25 073-617 68 00 Org. nr: 875003-6736
Medlemsavgiften Enskild: 100 kr Familj: 150 kr Bankgiro: 639-9307

Så var det då dags för En dag vid forsen, trots prinsessbröllop på TV så kom det ca 250 personer.
Skogskaféet hade öppet hela dagen, vid forsen serverades kolbullar och glödsill och längs forsen hade
vi en tipspromenad. På planen var smederna BG Risberg och Bengt Gustavsson som visade sitt
hantverk. I garaget höll Gunilla Didriksson höll ett mycket bra föredrag om Gruvor, hyttor och
Guldsmedshytte Kungsgård, Arne Johnsson läste sina underbara dikter, Bergslagernas Spelmansgille
höll en mycket trevlig konsert. Mickael Luth ställde ut sina vackra tavlor. Det fanns rökt fisk,
hembakat bröd, smycken, träslöjd, Rebodahonung, mattor, och närproducerade varor att köpa. En
lyckad dag.

Den 20 juni hade vi full fart med att förbereda inför Midsommaraftonen. Arbetsgänget bjöds på sill
och potatis. Ca tio personer deltog.
Midsommaraftonen firade vi traditionsenligt sedan 1978 vid Dammsjöns strand med musikanter,
lekar, tipspromenad, kaffeservering m.m. Det kom ungefär 130 personer.
Den 27 juni hade Frövifors Jaktlag sitt årsmöte här på Skogskaféet, vi ordnade kaffe med dopp. Det
var 25 personer som var med på mötet.
Den 20 juli hade vi en slåtterdag vid Dammsjön, Nybergsborna var med och vi bjöd alla på kaffe med
dopp. Ett femtontal personer var med.
26 juli var det full fart med att ordna allt inför vår årliga auktion som Bennys Alltjänst har här på
Hammarbacken. Vi var ett tiotal som fixade, och gänget fick sill och potatis i värmen.
27 juli så var det då dags för auktionen, full fart hela dagen från morgon till kväll, det var nog
uppskattningsvis ca 300 personer som kom och gick under dagen. Det såldes korv och bröd,
nygräddade våfflor, Hammarbacksrufsor och annat hembakat m.m.
Den 3 augusti kom Yla Berg-Bohman och visade bilder och berättade på ett älskvärt sätt om Fjällkor
och fäbodliv, hennes sambo Bengt Nyvall visade vackra bilder från Knutbomossen och om vackra
isformationer. Vi var ett 30 tal som var med.
16 augusti var det dags för den årliga inspektionen från Livsmedels/Miljökontoret. Det blev godkänt
efter noggrann kontroll av kök, temperaturer m.m.
Den 28 augusti sattes en luftvärmepump in i lägenheten ovanpå Skogskaféet efter bidrag från
kommunen. Det har gjort att kostnaderna för uppvärmning har sjunkit rejält.
1 september hade vi vår årliga bild och berättarstund på Skogskaféet, vi var ett 40-tal som tittade på
bilder från vår fina hemsida och gamla kort som Stefan Helsing gjort och det berättades och umgicks,
en mycket trevlig och uppskattad eftermiddag.
Den 11 september skrev vi ett kontrakt där Sebastian Flodenberg får disponera vår källare,
övervåningen där på fem år.
Den 22 sep hade Stefan en torpvandring till Östra Nybergstorp, fem personer kom.
25 september röjde Stefan och Roger efter stigen längs Gränssjön som vi håller på att iordningställa.
Den kommer att gå efter sjön och gå ihop med Bergslagsleden.
6 oktober hade vi en arbetsdag, plockat och röjt undan skräp ur röda skjulet och loppisen och röjt sly
m.m. Arbetarna fick soppa och smörgås att värma sig med. Vi var tio personer.
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Den 5 dec var representanter från ABF här och gick igenom året som varit. Vi blev sponsrade med
pengar till En dag vid forsen samt kopiering av programutskick m.m. så även för 2014.
Den 8 dec var det Adventsgröt, det kom ett 35 tal personer som lät sig smakas av hemkokt
risgrynsgröt, skinksmörgåsar, must, saffransrufsor m.m. För den fina underhållningen stod Kjell
Eliasson.

Den 8 jan startade vi upp släktforskningen under Stefan Helsings ledning. Vi fortsätter att söka våra
rötter.
Jag vill tacka alla medlemmar som stöttat oss och tacka för allt arbete som ni lagt ner för att kunna
genomföra våra evenemang m.m. Och alla som besökt vår förening och vårt Skogskafé under året.
Nu är vi inne på ett nytt år som jag hoppas ska bli så bra som möjligt för oss alla. Jag förväntar mig
samma goda anda och kamratskap som vi haft under alla år, så nu kör vi och hoppas ni är med på
tåget!
Hammarbacken 2014-01-29

Ordförande

Anna-Britta Forslund.
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