
 
 

HAMMARBACKENS HEMBYGDSFÖRENINGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

FÖR ÅR 2019. 

Vi startade året med Släktforskning tisdagen den 14 januari med vår ”tålmodiga" ”fröken" Inger 

Hagström. 

Årsmötet hölls söndag den 17 

februari. 

ARBETSDAG fredag den 26 april. Ett tiotal medlemmar kom och snyggare upp ute och inne. 

Föreningen bjöd på lunch och kaffe. 

VALBORGSMÄSSOAFTON tändes brasan av Fyrmästare Anders Lyth kl 20.00. Tal och sång vid 

brasan. Vi bjöd på kaffe med dopp. 

Lördagen den 18 maj hade BENNYS ALLTJÄNST och föreningen en BAKLUCKELOPPIS mellan 

11-15. SKOGSKAFÉT öppet. Ett trettiotal personer var här. 

Lördagen den 14 juni hade vi en arbetsdag. Tretton personer ställde upp. Föreningen bjöd på 

lunch och kaffe med dopp. 

EN DAG VID FORSEN...Lördagen den 15 juni mellan 11-17 blev verkligen välbesökt. Det kom 

ungefär 300 personer! 

Bergslagernas Spelmansgille höll sin årliga konsert med 

traditionella låtar. 

ARNE JOHNSSON berättade och visade bilder under rubriken; DETALJER OCH 

HELHETER...VAD MAN KAN SE. 

SAMI RAHKONEN visade bilder och film under rubriken FÖRSTA HALVAN 

AV 2019. 

Nere vid kojan och forsens brus serverade Nils och Sanna kolbullar och glödsill med strykande 

åtgång. Smederna BG Risberg och PM Ramberg smidde sina vackra alster under dagen. 

STÄLLBERGS RÖKERI sålde sin goda nyrökta fisk! SKOGSKAFÉT öppet under hela dagen. En 

mycket trevlig dag här på HAMMARBACKSSKOGEN. 



 
 

FRILUFTSGUDSTJÄNSTEN den 14 juli blev välbesökt trots åska 

och regn! 

Lördagen den 27 juli arbetsdag. Ett tiotal jobbade inför auktionen. Föreningen bjöd på lunch och 

kaffe med dopp. 

AUKTIONEN med BENNYS ALLTJÄNST söndagen den 28 juli blev välbesökt med ca 300 personer. 

Full fart från morgon till kväll. Korvgubbarna hade fullt upp liksom SKOGSKAFÉT. 

JAKTMÖTE onsdag den 14 

augusti. 

 

Måndagen den 26 augusti...Miljö/Hälsovårdskontoret här på inspektion...allt 

godkänt! 

BENNYS ALLTJÄNST och föreningen hade BAKLUCKELOPPIS lördag den 14 

september 11-15. 

Onsdagen den 23 oktober, Korsnäs årliga representationsjakt. Det serverades soppa, kaffe m.m. 

Mycket trevligt! 

HÖSTSTÄMNING söndag den 27 oktober kl 14.00, musik och sång med TAPPLOR OCH TAGEL, 

Bengt Nyvall visade naturbilder. 

Under året har vi sålt fiskekort till våra sjöar och tjärnar här på Hammarbacksskogen om vi 

arrenderar av Sveaskog. Föreningen har även en båt som går att hyra för den som ska fiska eller 

kanske bara njuta av vattnen och naturen. 

Under juni, juli och augusti på lördagar och söndagar har SKOGSKAFÉT och Loppisen varit öppet 

mellan 14-18. Det här varit många trevliga möten och samtal människor emellan. Som någon sa" 

Hammarbacken...en pärla vid forsens brus där själar möts... 

Jag vill tacka Er alla som ställt upp och jobbat för att kunna genomföra våta evenemang, ha 

SKOGSKAFÉT och Loppisen öppet...och alla som uppträtt och inte minst alla de människor som 

hittat till vår oas i Hammarbacksskogen! 
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