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Bästa medlemmar/hembygdsvänner 
 

”Glimtar från Edeforsbygden” kommer nu ut med 

sitt 40:e nummer, ett litet jubileum för 

Hembygdsföreningen. Längre fram i tidningen 

finns en resumé över utgivningarna, och vår 

förhoppning är att även kommande år kunna ge ut 

Glimtarna. För att detta skall förverkligas önskar 

vi Din medverkan. Säkert finns det hos våra 

medlemmar och hushåll personer, som har en 

berättelse, historia eller dikt att publicera.  

I början av året skickade Hembygdsföreningen ut 

ett brev och ett inbetalningskort för medlemsavgift. I brevet redovisas olika 

aktiviteter, bl.a. hembygdsfesten på midsommardagen på Kläppgården och 

verksamheten på Laxholmen. 

 

Kom med i Hembygdsföreningen.  

Vårt mål är ”att främja hembygdens kultur och att verka för vården av 

natur, landskap och miljö”.  

Det är ett värde att bevara ett sammanhang i hembygden mellan det förgångna, 

nuet och framtiden. 

 

Av vår verksamhetsplan framgår bl. a. Kläppgården, ortens själ, med museum, 

cirkelverksamhet, midsommarfest, höstfest, brasafton, byavandringar m.m.  

På Laxholmen, med sin 1700-talsbebyggelse, fiskestugor och förråd, driver 

hembygdsföreningen sommarcafé och försäljning av hembygdslöjd. Laxholmen 

måste nog räknas som bygdens pärla med gammal bebyggelse, orörd natur, 

labyrint och vandringsstig. Gör ett besök och njut av storslagen miljökultur. 

Välkommen att delta i bygdens utveckling och bevarande av miljön och 

kulturen. 

För 2011 är årsavgiften 50 kr för enskild och 100 kr för familj. Om Du inte fått 

inbetalningskort går det bra att sätta in beloppet på plusgiro 4319212-9. 

Välkommen som medlem i vår förening! 

 
Adresser: 

Ordförande: Sten Berg, Krokbäcken 1, 96024 Harads.  

 Tfn 0928-31018.  E-post: sten.berg34@telia.com 

Kassör: Eva Larsson, Skomakarvägen 8, 96024 Harads. 

 Tfn 0928-10228.  E-post: evabritt1.larsson@gmail.com 

Sekreterare: Ingrid Bergman, Betsvägen 35, 96024 Harads. 

 Tfn 0928-10041   E-post: ingrid.b.092810041@telia.com 

Vår hemsida: www.edefors.se 

 

Edefors Hembygdsförening 

Arbetsgruppen för “Glimtar från Edeforsbygden” 

Eric Stenberg  

 
Var så goda, vår publikation 
i cirka trehundra exemplar. 
Men med en god motivation 
att hylla bygdens flydda dar,  
och vad de betytt… 
Men också lite nytt… 
Det är ”Glimtar”- tradition. 
                 Red. 
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