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Policy för Algutsboda Hembygdsförening 

Inledning 

Algutsboda hembygdsförening har ca 550 medlemmar. Föreningen startade 

1926 i Överäng i närheten av Bodaskog. År 1930 flyttade föreningen in i Persmo 

gamla skola. Algutsboda kommun skänkte kronobostället Stekaremålastugan till 

föreningen år 1953. Stugan uppfördes i Hembygdsparken i Algutsboda under 

1957, och föreningen hade sedan sina möten där. Därefter flyttades fler och fler 

byggnader till parken. Idag äger föreningen 16 olika byggnader.  

Ett stort arv kom föreningen tillgodo år 2001. Det var syskonen Astrid och 

Henry Wiberg från Bökevara som skänkte ett antal miljoner samt en gård till 

föreningen. Detta medförde att ett flertal aktiviteter kunde starta. Huset 

”Nybygget” kunde byggas och renovering och tillbyggnad av ladugården samt 

av huset i Bökevara genomfördes. Pengar skänktes till välgörande ändamål. Vårt 

mål är att utveckla föreningen så att alla grupper i samhället känner sig 

välkomna. 

År 2014 skickades en enkät ut till samtliga medlemmar. Resultatet av denna 

visade att medlemmarna ville använda arvet till att investera i lokala projekt som 

gynnar bygden. Medlemmarna ansåg också att föreningen skulle fortsätta att ge 

ut Algutsboda sockenbok, gå vidare med caféverksamheten samt att även i 

fortsättningen anordna hembygdsveckan och andra liknande evenemang.   

Algutsboda Hembygdsförening ställer sig bakom Sveriges Hembygdsförbunds 

vision 2030 som beslutades vid riksstämman den 27 maj 2017:  

”En levande hembygd öppen för alla: 

 Vi ska värna kulturarvet över tid 

 Vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors 

kulturarvsintresse 

 Vi ska verka i lands- och stadsbygd 

 Vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling” (Sveriges 

Hembygdsförbunds vision, 2017) 
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Policyns syfte och avgränsning 

Algutsboda Hembygdsförenings stadgar, som antogs den 26 april 1970, kan till 

största delen kopplas till ovanstående Sveriges Hembygdsförbunds vision.  

Policyn följer föreningens syfte som är att: 

 Väcka och underhålla förståelsen för vårt kulturarv och för det svenska 

landskapets skönhets- och stämningsvärden,  

 Verka för en förnuftig omsorg om dess skatter av natur och kultur och 

befordra bygdens och friluftslivets sunda utveckling under tillbörlig 

hänsyn till såväl ideella som materiella värden (Algutsboda 

Hembygdsförenings stadgar § 1, 1970) 

 

För att främja ovanstående syfte så följer vi nedanstående arbetsplan: 

 Vi vill främja syftet genom att som gåva, deposition eller köp förvärva 

byggnader, husgeråd, redskap, fotografier, handlingar, litteratur m m, som 

kunna åskådliggöra skilda tiders liv och sedvänjor inom orten,   

 Genom att anordna fester, möten, studieverksamhet, exkursioner, föredrag 

m m, genom vilka hembygdsforskning livas och görs fruktbärande för 

samtid och eftervärld (Algutsboda Hembygdsförenings stadgar § 2, 1970). 

  

Organisation och ansvar 

Styrelsen har ansvar för att organisera arbetet i föreningen. Styrelsen har 

tillsammans med respektive kommitté ansvar för samtliga aktiviteter som 

genomförs. 

 

Vägledning för verksamheten 

Aktivitetslistor används som planeringsverktyg. Arbetet är uppdelat i 

kommittéer. Kommittéerna rapporterar sina aktiviteter till styrelsen när så är 

nödvändigt.  

 

Uppföljning och utvärdering 

Varje kommittés arbete följs upp. När aktiviteterna är genomförda görs en 

uppföljning och utvärdering av genomförd aktivitet.  
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Övergripande mål för Algutsboda Hembygdsförening 

Vi vill skapa ett intresse för hembygden, dess kultur och historia för alla i 

samhället med särskilt fokus på barn och ungdomar. Vi vill också ge kunskap 

om traditioner och hantverk. Ett annat mål är att öka engagemang och 

deltagande i aktiviteter. 

Detta gör vi genom att arbeta inom följande teman: 

 Undervisning och studier  

 Nöje och underhållning 

 Samlingar och uppteckningar   

 Naturskydd och landskapsvård  

 Bygg och underhåll 

 Integration 

 Hållbar samhällsutveckling  

 Aktiviteter för att tydliggöra hembygdsföreningens syfte och mål  

 Bidrag och stöd  

 

Mål för undervisning och studier: 

 Att sprida och bevara kunskap om vår hembygd till alla i samhället genom 

studiecirklar, föreläsningar, samverkan med skolan, med andra föreningar 

och organisationer. Detta gör vi genom att anordna minst 5 aktiviteter per 

år. 

Utvärdering: Antal aktiviteter och besökare 

 

Mål för nöje och underhållning: 

 Att öka gemenskapen mellan människor samt att öka antalet besökare 

genom att anordna evenemang som skapar intresse för 

hembygdsföreningens verksamhet (marknadsföring). Minst 5 aktiviteter 

per år.  

Utvärdering: Antal evenemang och besökare 
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Mål för samlingar av historiska föremål:  

 Att förmedla kunskap om dåtiden, om bygdens historia och om hur folk 

levde förr genom att dokumentera och utveckla våra samlingar.  

 Vi vill ha ett varierande utbud i våra samlingar från olika tidsepoker.  

 Antalet dokumenterade föremål ska öka.  

 Skänkta föremål ska beskrivas och kvitto med villkor ska skrivas under av 

givare och mottagare. 

 

Utvärdering: Förnyad och utökad dokumentation av historiska föremål. 

Ökat antal föremål från olika tidsepoker. Ökat antal föremål från 1900-

talets mitt och framåt.  

 

Mål för naturskydd och landskapsvård: 

 Att värna om möjligheten till rekreation och friluftsaktiviteter i våra 

naturområden.  

 Vi vill lyfta fram betydelsen av den biologiska mångfalden.  

 Föreningens skog ska så långt som möjligt skötas på ett hållbart sätt.  

 Hembygdsparken och Wibergsgården ska göras attraktiva för barn och 

ungdomar. 

 

Utvärdering: Antal aktiviteter och besökare i naturområdena av olika 

åldersgrupper. Andel av de åtgärder som genomförs i skogen och som har 

hanterats på ett hållbart sätt. 

 

Mål för bygg och underhåll: 

 Att värna om våra byggnaders historia enligt gammal byggnadsvård 

genom ett regelbundet underhåll.  

 

Utvärdering: Aktivitetslistor som följs upp varje månad. Antalet punkter 

som ska åtgärdas ska minska. 

 

Mål för integration: 

 Att öka integrationen av andra kulturer in i vår verksamhet.  

Utvärdering: Antal aktiviteter som fokuserar integration. 
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Mål för att vara en del i en hållbar samhällsutveckling  

 Att sträva efter att placera föreningens värdepapper i miljöcertifierade 

företag som tar ett socialt, etiskt och globalt ansvar  

 Att satsa på miljövänliga energikällor i föreningens verksamhet  

 Att agera på ett miljövänligt sätt i den dagliga verksamheten och att i 

huvudsak inhandla närproducerade varor hos lokala handlare.  

 Ett annat mål är att miljöcertifiera föreningen före år 2025.  

 

Utvärdering: Att öka andelen av föreningens värdepappersinnehav i 

miljöcertifierade företag som tar ett socialt, etiskt och globalt ansvar. 

Antal aktiviteter i vardagen med tanke på miljömedvetande, som t ex 

andel inköpta närproducerade, miljömärkta varor.  

 

 

Mål för aktiviteter för att tydliggöra hembygdsföreningens syfte och mål: 

 Att öka kunskapen om föreningens syfte, mål och aktiviteter genom 

deltagande i olika samhällsarrangemang, som marknader, mässor, sociala 

medier m m. 

Utvärdering: Antal medlemmar, antal förfrågningar, antal besökare på vår 

Facebook-sida. Antal besökare på våra evenemang. 

 

 

 

Mål för bidrag och stöd  

 Att investera i lokala projekt inom Algutsboda socken. Fokus på barn- och 

ungdomsverksamhet samt föreningslivet. 

 Att årligen avsätta 10 % av årets aktieutdelning för nästkommande år. 

Pengarna ska vara sökbara för projekt och föreningar hänförliga till 

Algutsboda socken. Pengarna kan också användas till stipendier. 

Outnyttjade medel läggs i en pott för framtida evenemang. 

Utvärdering: Antal bidragsansökningar som föreningen har mottagit. 

Totalt beviljat belopp. 
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Beslut 

Ovanstående policy har arbetats fram av styrelsen för Algutsboda 

Hembygdsförening under år 2018. Policyn antogs vid styrelsemöte 2019-02-20. 

Policyn uppdaterades vid styrelsemöte 2020-09-23.  

Styrelsen för Algutsboda Hembygdsförening beslutade den 20 februari 2019 att 

anta ovanstående policy. Styrelsen beslutade också att policyn ska följas upp och 

utvärderas minst en gång per år. 

Algutsboda Hembygdsförening 2020-09-23 

Styrelsen  


