Verksamhetsberättelse för Hammarbackens Hembygdsförening
2011.
Styrelsen har under 2011 bestått av följande:
Ordförande Anna-Britta Forslund
Vice ordförande Nils Detlofsson
Sekreterare Hans Karlsson
Kassör Anders Hansson
Revisor Stig Johansson
Revisor Jonny Karlsson
Styrelseledamot Anita Gryth
Styrelseledamot Stig Grund
Styrelseledamot Anders Luth
Styrelsesuppleant Linnéa Ericsson
Revisorsuppleant Christer Malmström
Styrelsesuppleant Bengt Forsgren
Styrelsesuppleant Pirjo Jauhiainen
Medlemsantalet har legat på ca. 200 medlemmar med familjer och barn
inräknat.
Det sedvanliga årsmötet ägde rum den 23 januari.
Den 25 januari var vi med i Radio Örebros kulturspaning med Martin
Dyfverman. Då intervjuades Anna-Britta, Birgit Oskarsson, Stefan Helsing
samt Eva och Sebastian Flodenberg. Det var en stor dag för föreningen
som vart uppmärksammad i det programmet.
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Vinterspår den 5 och 6 februari. Fotoutställning av Stefan Helsing och
konstutställning av Barbro Helsing. Föredrag om Stripa strejken av
Christer Malmström. Konsert av Sebastian Flodenberg och Eva Flodenberg
född Isaksson invigde Hammarbackens galleri. Det serverades
Bergslagssmörgås och älgsoppa. Det blev en succé, maten tog slut. 200
besökare sammanlagt och ett lyckat samarbete med de inblandade.
Under februari månad började köket i Skogskafét förbättras med nya
hyllor, varmvattenberedare nya hyllor, korkmattor mm.
Den 8 februari hyrde Jägarnas riksförbund lokalen för sitt årsmöte och
beställde 25 smörgåsar.
Den 28 mars hade vi i föreningen ett möte om de pengar som vi fått från
Länsstyrelsen till att renovera taket och drog upp lite riktlinjer om hur vi
skulle gå tillväga.
Den 1 april började Love att jobba med att vara lite ”allt i allo”.
Den 10 april så kom skogsmästare Jan Hedberg och berättade samt
visade bilder om jätteträden i Redwood skogarna i USA. Mycket intressant
och det var ung. 30 personer som lyssnade.
Den 15:e april hade vi ett möte med byggnadsantikvarie Örjan Hedhman
från Länsmuseet inför reparationen av taket.
Den 27:e april hade vi arbetsdag inför Valborg och Kafé och Loppis
öppnandet. Föreningen bjöd på sopplunch och kaffe.
Valborg firades med underhållning och tal av Rune Englund och kör.
Brasan hade vi i år hos Sebastian och Eva i deras land med utsikt över
Gränssjön. Anders Luth var fyrmästare och Nils Detlofsson var
fyrverkerimästare. Kaffe med dopp på Skogskafét serverades. Vi var ca.
70 personer.
1 maj öppnade Skogskafé och Loppis med kyla och snöfall.
Sedan har Skogskafét och Loppisen varit öppet 1 maj t.o.m. 28 augusti.
Linnéa Ericsson har varit bas för inköp i Kaféet. Bengt Ericsson har skött
Loppisen.
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Den 28:e maj hade vi En dag vid forsen. Sebastian Flodenberg inledde
med ett solo till Gränssjön, på det följde My Rådmark med sitt uppträdde
vid forsen. Resten av artisterna var tvungna att uppträda i garaget då
vinden var för stark vid forsen. Dessutom deltog Bergslagarnas spelmän
som uppförde låtar ifrån trakten, Lindesbergs nyckelharpsklubb som sjöng
”Visor och låtar från finnmarken”. På Skogskafét läste poeten Arne
Johnsson ur sina verk. Konstutställning var i garaget där Stefan Helsing,
Nick Furderer, Mikael Luth och Mervi Kiviniemi visade sina alster. I
Hammarbackens galleri visade Eva Flodenberg född Isaksson sina tavlor.
Nere vid forsen sålde Rune Olsson sin goda Reboda honung och
undergörande salva. Guldsmeden Kajsa Karlsson sålde sina vackra
smycken. Stig och Nils serverade kolbullar till mångas förtjusning nere vid
kojan vid forsen där också Anders Hansson serverade smaskig glödsill och
knäckebrödsmacka. Vi serverade våfflor med hjortronsylt och glass vilket
var mycket uppskattat. Till Forsens dag kom det ca 200 personer.
Söndag den 12 juni hölls en friluftsgudstjänst med prästen Mats Thérus
En vacker dag och mycket vacker musik varvades med guds ord. Vi var ca
40 personer som deltog. Kaféet var öppet.
Den 23:e juni hade vi arbetsdag inför midsommarfirandet och föreningen
bjöd på sill och potatis till dem som var med och jobbade.
Midsommarfesten firades traditionsenligt vid Dammsjöns strand såsom det
har gjorts sedan 1978. Midsommarstången lövades och restes det
dansades till musikanterna och det lektes runt stången. Det serverade
kaffe med dopp och lotter fanns att köpa. En Trevlig tipspromenad för
gammal och ung avslutades med priser och godispåsar till barnen.
Arbetet på Hammarbackens Skogskafé fortsatte med bl.a.
iordningställande av personal rummet, där det sedan målades tak och
väggar mm.
Den 28 juni kom Miljö och Hälsovårds inspektören och besiktade våra
lokaler. Det blev en del anmärkningar bl.a. att det skulle finnas
personalskåp, torky (hållare för hushållspapper) skulle sättas upp, samt
uppsättning av saknade trälister. Vi skulle åtgärda detta till öppningen av
kaféet maj 2012.
Den 9:e juli var det meningen att det skulle bli sommardans i byn på en
nybyggd dansbana, Till toner av Alex (Olavi Aalto och Irmeli Stenman),
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men tyvärr avled Olavi strax före detta datum. Han var mycket engagerad
i det här och de hade uppträtt året innan i garaget då de också spelade in
och gjorde en cd.
Den 30 juli var det dags för den sedvanliga sommar auktionen med
Bennys Alltjänst. Det var ett mycket trevligt inslag på sommaren som
alltid. Vi sålde Bullens goda korv och så hade vi kaffe och kaffebröd. Det
kom ca. 400 personer under dagen.
Den 1 augusti började vi med att resa ställningarna till tak reparationerna.
Alvar Gussén har varit arbetsledare för taket. Vi har skurat ca. 1500
tegelpannor som har plockats ner från Mjölktorpet. De ideella timmarna
som är nedlagt på arbetet beräknas betinga en kostnad på 100 000 kr.
Under hela sommaren har det jobbats med taket. Vi har även fått ett
bidrag till vår Natur och Kulturstig nere vid forsen med 30 000 kr. Där har
vi nu röjt upp, gjort bord, bänkar, informationstavlor, målat koja och
jordkällare samt satt upp fågelholkar och fladdermusholkar. Vi har också
inskaffat gräsklippartraktor och röjsåg för att sköta detta, vilket ingår i
skötselavtalet.
Den 14:e augusti kom Anders Grimborger och Tomas Enqvist och hade
vismix med kryss. Rolig musiktävling med levande musik och sång med
överraskande priser. Det kom 25 personer, väldigt uppskattat.
Den 4:e september kom Per Bäckman utklädd till Danshyttegubben och
fortsatte berätta sina skrönor från trakten. 25 personer kom och hade en
trevlig stund.
Den 6:e september kom PRO från Storå som hade bokat Skogskafét för
att äta våfflor med hjortronsylt och kaffe. Rune Englund spelade dragspel.
Det var en mycket uppskattad eftermiddag för de gamla som gärna ville
komma tillbaka och njuta av den lugna miljön.
Den 25:e september var det filmvisning på Skogskafét då kom
Parlingpristagaren Sune Jansson 2006 och berättade och visade filmerna
Motorsågen och Finnbastun. Det blev många glada skratt och
igenkännanden, mycket trevlig eftermiddag. Det var 40 personer som
kom.
Den 30:e september gjorde Love sin sista dag i Hammarbacken. Något
som han saknar mycket.
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Den 11:e oktober kom Länsantikvarien Örjan Hedman och besiktigade tak
arbetet. Han var mycket nöjd.
Den 13:e oktober plockade vi ner de sista tak ställningarna.
Allt arbete som är gjort finns dokumenterat i bilder och text på
hammarbloggen
15:e oktober uppsummering av årets aktiviteter och lite
programplanering. Vi var ca 10 personer.
Den 19:e oktober hade Pirjo och Anna-Britta gjort klart
preliminärprogrammet för 2012.
Den 29:e oktober så kurade vi skymning på Skogskafét med kära visor
och dikter framförda av Anna och Sanna till ackompanjemang av
Sebastian. Det var ca. 20 personer som kom.
Den 4:e december var det dags för årets julgröt med hemkokt gröt,
skinksmörgås, must, kaffe och saffransbröd och glögg och utlottning av en
skinka och andra vinster. Då kom Lars Hagström och berättade om de
berömda konstmecenaterna som betytt så mycket för vår trakt. Mycket
intressant och en trevlig stämning.
Den 18:e december så avslutades året med en advents gudstjänst med
Mats Thérus. Det var underbart Cellospel i en lugn och fin stämning inför
den kommande julstressen.
Det har hänt mycket under året. Jag vill tacka alla som ställt upp och
arbetat och sett till att taket har blivit klart och att stigen är färdig. Jag vill
också tacka alla som jobbat i Skogskafét och loppisen. Alla som bidragit
till trivsamhet genom utställningar, föredrag, uppträdanden mm. Och inte
minst alla som besökt våra arrangemang . Jag vill även tacka Sebastian
och Eva Flodenberg och ser fram emot fortsatt gott samarbete.
Vår hemsida har haft mycket besökare och fått mycket uppskattning tack
vare Stefan Helsings fantastiska arbete. Nu kan vi även glädjas åt att vi
fått del av Folke Vennbergs mångåriga forskningsarbete som resulterat i
ortnamnskarta med text och som nu ligger på hemsidan. Till dags dato
har hemsidan besökts av ca. 18 000 enskilda besökare. Men däremot så
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har vi 114 000 s.k. träffar (personer som på något sätt sökt på nätet och
fått se vår hemsida) mycket pga. släktforsknings sidorna där det har varit
folk inne från bl.a. USA, Australien m.fl. länder.
Jag hoppas att 2012 kommer att bli ett år med fortsatt bra samarbete
med hela Hammarbackens område och dess folk för att kunna visa upp
vår vackra unika bygd och på så sätt stärka och utveckla hela området
häruppe .
Tack alla än en gång!
Hammarbacken 2012 01 19
Ordförande
Anna Britta Forslund
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