HAMMARBACKENS HEMBYGDSFÖRENINGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016
Den 6 och 7 februari hade vi VINTERSPÅR vi tillagade BERGSSLAGSSMÖRGÅS ,
VINTERMOSSKLÄMMOR och ÄLGSOPPA som avnjöts och allt var ett mycket uppskattat
evenemang. Sami Rakhonen SRFoto visade bilder och berättade från sin resa till Karelen och
möte med björn. Vi hade ungefär 200 besökare på Skogskaféet båda dagarna.
De 8 februari hade vi ett möte med representanter från NORCONSULT, SVEASKOG och
LÄNSSTYRELSEN samt berörda markägare nu när det ska rivas ut dammar och byggas fria
vattenvägar för att fisken ska kunna ta sig upp i sjöarna och leka. Och för flodpärlmusslan och
öringens fortlevnad. Vi var cirka 35 personer. Föreningen bjöd på kaffe och dopp.
Den 29 april samlades vi för en arbetsdag inför Valborgsmässofirande. Det snyggades upp
både ute och inne. Föreningen bjöd på lunch och fika. Vi var 14 stycken som ställde upp.
Valborgsfirandet 30 april startades kl.20.00 med fyrmästare Anders som tände brasan vid
Gränssjöns strand. Sång vid brasan av PRO kören och Nils höll talet till våren. Efter en stunds
fikande på Skogskafét och när skymningen lagt sig avfyrade Nils fyrverkeriet mot
kvällshimlen. Cirka 100 personer besökte oss.
Den 1 maj öppnades Skogskafét med Dagny, Linnéa och undertecknad och Karin öppnade
loppisen. Vi har haft öppet lördagar och söndagar under maj, juni, juli och augusti från 14-18.
Den 3 juni åter dags för en arbetsdag, nu inför En dag vid forsen… vi var 15 stycken som
ordnade och fixade. Föreningen bjöd på lunch och fika.
Lördag den 4 juni var det så dags för En dag vid forsen…. Cirka 300 personer under dagen
kom och lyssnade på bl.a. Arne Johnsson som läste sina dikter och berättade….mycket
uppskattat. Bergslagernas Spelmansgille höll sin årliga konsert med musik från bygden ett
kärt evenemang. Stefan Helsing visade vackra och intressanta bilder och berättade under
rubriken HAMMARSKOSGSÅN….mycket fint. Michael Luth visade sina vackra tavlor med
motiv från naturen. Smederna BG Risberg och Per-Martin Ramberg smed sin alster under
hela dagen. Ställbergs Rökeri sålde sin goda rökta fisk och Bergslagsboden sålde
bröd…mycket gott. Nere vid forsen serverade Nils kolbullar och Sanna glödsill med tillbehör.
Strykande åtgång!
Lördagen den 11 juni hade vi ROVDJURSINFORMATION här på Skogskafét. Per Ahlqvist
från Länsstyrelsen och Göte Grund från Jägarförbundet Lindesberg/ Ljusnarsberg visade
bilder och berättade om vargjakten och om rovdjuren i våra marker. 30 personer kom och
lyssnade. Intressant.
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Den 13 juni var Röda Korset här och åt våfflor och fikade. Vi besöktes av dryga 20 personer.
Den 23 juni träffades vi här på Skogskafét och åt sillunch och umgicks och lövade m.m.
mycket trevligt. Samtidigt dök Miljö och Hälsoinspektören upp och gjorde kontroll och allt
visade sig vara i sin ordning alltså utan anmärkning!
Då nu i skrivande tid kopparnätet är borta och Framtidens nät har ersatt det så bjöd vi in
representanter från kommunen den 28 juni för att få information om fiber, kostnader och hur
det skulle gå för oss med telefoni och data. De som kom var Irja Gustavsson, Christer Kallin,
Anders Widegren och Jonas Kleber och de lovade göra vad de kunde för att lösa det…ett 40
tal intresserande kom och föreningen bjöd på kaffe med dopp. Dagen efter satt kommunen hit
en parabol från Norska Bredbandsbolaget som stod här ett par veckor och skulle se hur
signalerna kunde tas emot. Det blev ett möte till då med en representant från Telia var med.
29 juli, arbetsdag inför auktionen. Föreningen bjöd på lunch och kaffe. Vi var cirka 15
stycken. Full fart i dagarna tre före, under och efter auktionen.
30 juli var det så dags för vår traditionsenliga auktion med BENNYS ALLTJÄNST, det var
mycket folk och vi sålde mycket korv, smörgåsar och Hammarbacksrufsor. Var nog cirka 400
personer som bevistade detta.
Den 8 oktober hade vi en arbetsdag både ute och inne, det röjdes busk och fixades med lite av
varje. Föreningen bjöd på lunch och fika. Vi var 10 stycken som var med.
20 oktober var Daniel Bergdahl här från Länsstyrelsen och berättade om hur arbetet med
Hammarskogsån fortgår. Cirka 20 personer kom.
Den 23 okt HÖSTMYS Håkan Mossberg berättade och visade bilder under rubriken Från
Skomakarhällen till Stjärnfors….mycket intressant. Sami Rakhonen SRFoto visade sina
vackre bilder och berättade under titeln Vilda vingar…bra som vanligt. Haléns harpor som
skulle spela och sjunga kunde ej komma pga. sjukdom.
3 okt var Lennart Flodin som startade Frövifors Jaktklubb för femtio år sedan här och bjöd
sina drygt trettiotal jaktkamrater på lunch efter förmiddagens älgjakt. Han hade kokat egen
älgsoppa med klimp! Otroligt gott ! Sedan var det kaffe med bullar, det hölls tal och
stämningen var på topp…alla verkade nöjda och belåtna innan de begav sig iväg på jakt igen.
30 nov stängdes kopparnätet ner och nu kör vi mobilt med data och telefoni…med olika
passande lösningar för var och en.
Under året har vi haft vår trevliga släktforskning med uppehåll för sommaren. Stefan Helsing
har varit vår tålmodige lärare.
Föreningen har femton sjöar och tjärnar som vi arrenderar av Sveaskog och som vi säljer
fiskekort till.
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Ett stort tack till alla medlemmar som stöttar oss, alla ni som jobbat ute och inne och sett till
att allt flutit på. Och tack till alla ni trevliga människor besökt oss under året och hittat upp till
oss i skogen. För att fortsätta i vår goda anda så vädjar jag till alla Er som har ni tid, lust och
möjlighet att hjälpa till med något så kom, ring eller som har idéer…tveka inte att höra av Er
…alla har något att ge och jag är övertygad om att det finns så många som kan och har så
mycket inom sig som kan “blomma” ut och bli till gagn för oss alla.
Hammarbacken 2017-01-19
Ordförande
…………………………
Anna.B. Forslund
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