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VIKTIGA HÄNDELSER 2021
Nedan redovisas några av de viktigare händelserna för hembygdsföreningen under 2021.
Corona
Verksamhetsåret har till stor del präglats av coronapandemin Covid-19 vilket har inneburit att
såväl möten som planerade aktiviteter har ställts in, detta utifrån att föreningen följt råd och
rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Hembygdsföreningen ville inte riskera att
sprida smitta i samband med arrangemangen. Majoriteten av de aktiva i föreningen tillhör
dessutom riskgrupper.
Byte av ordförande
Mats Nilsson avgår från ordförandeposten vid mötet i mars 2021efter 14 år och tackar för gott
samarbete och kamratskap under åren. Vid årsmötet i augusti väljs Anne-Christine Nordqvist
som ordförande.
Sammanträden och möten
Styrelsen har haft nio protokollförda styrelsemöten under året. Vid föreningens möten deltar
ledamöter, suppleanter och revisorer. Mötesplaneringen anpassades efter rådande läge med
smittspridning av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Möten har hållits
i februari, mars, maj, juni, augusti, september, oktober, november och december.
Årsmötet
Årsmötet genomfördes i fysisk form och flyttades från mars till augusti.
Medlemmar
Föreningen hade i slutet av 2021 totalt 298 medlemmar.
Gåvor och anslag
Föreningen har erhållit drygt 10 000 kronor i årligt driftbidrag från kommunen. Parterna har
under året haft en avtalsgenomgång i syfte att teckna ett nytt avtal. Kommunen har övertagit
försäkringskostnaderna för de fastigheter på Hembygdsgården som ägs av kommunen.
Många gåvor har mottagits till loppisförsäljning, för bevarande i våra utställningar samt foton
och dokument till föreningens arkiv. Föreningen har fått inredning mm från biblioteket i
samband med deras flytt till nya lokaler.
Inköp/Investeringar och reparationer
Investeringar och reparationer har skett kontinuerligt under året, bland annat har föreningen
investerat i en ny gräsklippare, en såg samt nya lampor på vägen in till arkivet.
Besök
Hembygdsgården har varit stängd för besökanden under stor del av året, delvis har fåtal
besökare kommit till arkivet.
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Uthyrningar
Inga uthyrningar har skett under året.
Arkivet
Föreningen tar löpande tacksamt emot släktforskningsmaterial, föremål, dokument och bilder
från privatpersoner. Det utgör en viktig del av föreningens samlingar som finns bevarade i
arkivet.
Utställningar
I Snickar-Persgården finns glasmontrar där olika föremål ställs ut. I Hökhöjdsladan finns
permanenta utställningar om Björnjägarn, Jonas Wenström, finska invandringen och Sven
Rinman.
I Hedmansgården ställs bland annat möbler och bruksföremål ut samt skyltdockor med
Hälleforsdräkter.
Bemanning
Hembygdsgården har inte någon permanent bemanning. Representanter från styrelsen tittar
till hembygdsgården varje vecka. På arbetsdagar samlas en grupp för att fixa i fastigheter och
utemiljön. Arkivet bemannas normalt varje tisdag med föreningens arkivarier.

VERKSAMHETEN
Valborgsmässoafton
Valborgsmässoaftons firande ställdes in på grund av coronapandemin.
Midsommar
Midsommaraftons firande ställdes in på grund av coronapandemin. Midsommarstången
lövades ändock.
Hembygdsgårdarnas dag
Hembygdsgårdarnas dag ställdes in på grund av coronapandemin.
Arkivens dag och Julmarknad
Arkivens dag och julbasaren i november genomfördes.
Övriga aktiviteter
Styrelsemedlemmar har skött gården under sommarperioden med gräsklippning och annat
underhåll. Ett arbetslag från Hällefors kommun har delvis bistått föreningen med
gräsklippningen under sommaren. En dag i maj samlades delar av styrelsen för att städa i
fastigheterna.
Hembygdsgårdens egen Loppis på logen har haft öppet under några dagar under sommaren
och de lördagar då det även varit guidning på Hembygdsgården.
Den traditionsenliga höstfesten genomfördes i oktober på Hällefors Herrgård.
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Slutord
Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla som ideellt och med stort intresse för hembygden
stöttar och ställer upp för att förvalta våra samlingar och byggnader. Vi vill även rikta ett stort
tack till alla som bidrar med gåvor samt på alla andra sätt underlättar för hembygdens
bevarande. Utan er vore vi ingenting!

Hällefors den _________________________ 2022
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