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Verksamhetsberättelse 2022 

 
Styrelsen för Envikens Hembygdsförening får härmed avlämna sin verksamhetsberättelse för år 

2022. Året som gått har lite grann varit året efter vårt stora jubileumsår. Vi har trots vissa 

pandemirestriktioner till stor glädje kunnat genomföra de flesta av våra ”ordinarie” verksamheter.  

 

Medlemmar 

Föreningen har vid utgången av året 388 (526). I antalet ingår enskilda medlemmar och familjer. 

Avvikelsen i medlemsantal mellan 2022 och 2021 kan vara att en del betalat dubbelt för 2021.  

Årsavgiften är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för familj. Avgiften har varit oförändrad sedan 

minst 10 år tillbaka. 

 

Styrelse 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden, arbetsutskottet har haft 1 protokollfört 

sammanträde. Ett av styrelsemötena, 24 augusti, hölls i Kurbergets fäbod intill den renoverade och 

nyinvigda raststugan. 

 

Styrelseledamöter, revisorer och ersättare har under året varit: 

Mikael Waller, Yttertänger, ordförande 

Kent Olsson, Yttertänger, vice ordförande 

Anders Backman, Hedgårdarna, sekreterare 

Per-Olof Perols, Hedgårdarna, kassör 

Anna-Greta Bengtsson, Yttertänger 

Vivan Brus, Björkboda 

Lisbet Olars-Haglund, Björkboda 

Anna Julin, Rönndalen 

Gudrun Sjödin, Hedgårdarna 

Per Olov Alderback, Övertänger 

Hans Ängsås, Marnäs 

 

Ersättare: Mats Lindström, Hedgårdarna  

 

Revisorer: Karin Bergkvist och Anders Johnsson, ersättare Börje Engström 

 

Till styrelsen har också knutits arbetsgrupper.  

 

Valberedning: Någon valberedning kunde inte väljas vid årsmötet. Styrelsen har därför fungerat 

som valberedning. 

 

Jubileumsbok 

En jubileumsbok färdigställdes i början av 2022. Den innehåller flera beskrivningar av Envikens 

Hembygdsförenings verksamhet under 50 år med många illustrativa bilder.  

 

Medlemskontakter 

I takt med tiden har föreningen fört kontakterna via sociala medier, främst via facebook. Under året 

blev verksamhetsberättelsen enda medlemsblad som producerats.  

Hemsidan www.envikenshembygdsforening.se har under året utvecklats.  

 

 

http://www.envikenshembygdsforening.se/
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Årsmötet   

Årsmötet genomfördes den 26 mars i sockenstugan och ordförande för mötet var Gunnel Wåhlberg,  

ca 35 medlemmar deltog. Mötet inramades med musik av Svärdsjö spelmanslag. 

Kulturpriset delades ut till Ulf Enblom för ett utomordentligt arbete med att utreda, samla och 

redigera allt material till boken ”Björkboda och Marnäs – två byar i Envikens socken”. I boken 

finns bland annat dokumentation av samtliga gårdar, deras ursprung och ägare samt byarnas särdrag 

med aktiviteter och personligheter. Ulf har även medverkat på ett aktivt sätt med arbetet med 

Hembygdsföreningens jubileumsbok 

Arbetet är exempel på ett kulturarbete av mycket stort värde för vår bygd. 

 

               
 

 

Tidsresa 

Den 20 april genomfördes en tidsresa 100 år tillbaka i tiden med årskurs 2 från Rönndalens och 

Toftbyns skolor. Projektet organiserades av Naturskolan, Falu kommun och eleverna fick pröva 

olika sysslor på gården och hur de utfördes för 100 år sedan. 
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Nationaldagsfirande 6 juni 

Föreningen anordnade på nationaldagen firande med Sven Olsson, Falun som på ett engagerande 

sätt berättade om Gustav Vasas öden och äventyr i bygden. Björkboda Blås svarade för musik. 

 

Som traditionen bjuder bjöds de boende på Lyssfallet på tårta denna dag. Gudrun Sjödin svarade för 

detta. 

 

 

     
 

                     

Midsommarfirande  

Årets midsommarfirande genomfördes på traditionellt sätt med spelmän och stångresning på 

midsommardagen vid Görasgården. Stången förbereddes på torsdagen. Många besökte gården vid 

detta tillfälle och dansen kring stången är som vanligt väldigt populär av såväl gammal som ung. 
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Slåtterkurs 

4 augusti anordnades tillsammans med länsstyrelsen en slåtterkurs på Görasgården med 10-talet 

deltagare.  Ledare var Kjell Gustafsson, Växjö. På programmet stod jordläggning, slipning av liar, 

genomgång av tekniken samt praktisk tillämpning ute på åkern. 
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Görasdagarna 

Årets Görasdagar ägde rum  lördag-söndag 16-17 juli. Många hantverkare och besökare gjorde att 

dagarna upplevdes som lyckade. Utställningar i Göras med dräkttillbehör, i Jackssons med lin och 

konst av Ove Wiklund, Enviksbyn samt gamla foton i Matsols lada. Barndagen på lördag kröntes av 

Mr Udds framträdande och på söndag var det musikinledning av ???`samt dräktvisning med 

samtliga dräktvarianter för dam och herr under och föredömlig presentation av Hans Matsols. 

 

                                                                                                                                

          
 

 

            
 

 

 

 

Hembygdsgårdens dag ???? 
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Grejsandagen 

Den 24 juli anordnades den traditionella friluftsgudstjänsten på Grejsans fäbod med Jenny Ärnlöv, 

präst och Walters Börje Edenius vid harmonikot. Fäbolaget svarade för kyrkkaffe. Flera gjorde 

sedan vandringen upp på berget.. 

 

 

                
 

 

 

Julöppet 

Årets upplaga blev en mycket fin dag med många besökare, värmande glögg med pepparkakor vid 

entreen, goda samtal vid kaffeborden, musik mm. Flera hantverkare bidrog också. En 

fotoutställning i Matsols lada var välbesökt.  
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Dräkt och textil 

Våren och hösten 2022 anordnades i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan fortsättningskurs 

i dräktsömnad på Britas med två grupper.  Likaså genomfördes kursen i Gamla textila 

hantverkstekniker med två grupper under hösten. 

I Göras visades under sommaren en samling av dräkttillbehör till både mans- och kvinnodräkten 

samt spädbarnsmössor till vardags och dop. I montrarna kunde man beskåda virkade och broderade 

hängslen med spännen och spel, broderade högtidshandskar och halvhandskar i skinn, virkade 

halvvantar, mönstrade sidenband, dräktsmycken, kniv och garnkrok, nålhus, antika kjolsäckar och 

brudpsalmbok.  Utställningen utgjordes av EHF:s egna och inlånade föremål. 
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I Jacksons anordnades en mindre linutställning (numera permanent) som visade bearbetning av 

själva linet till färdiga vävnader. 

I samband med julöppet visades vinterkläder såsom skinntröja, ylleförkläden, huva, snösockor och 

vantar.  

Utställningarna har under aktivitetsdagarna varit bemannade med personer som informerat om 

dräkten och utställda textilier, demonstrerat bandvävning och sålt tillbehör till dräkten och 

förvaringsmaterial.  

Dräkt och textil har under 2022 kompletterats med förlagor till ett kattunförkläde till allvarsdräkten, 

snösockor till kvinnodräkten och en komplett flickdräkt till skyltdockan. 

Genom donationer och inköp har dräktsamlingen utökats betydligt under året.  

 

I Britas finns för närvarande 6 vävstolar i bruk 

 

                           
 

Öppen gård - sommarservering 

Under söndagar och måndagar i juli och augusti hölls gården öppen med servering av kaffe och 

hembakat gott bröd som bakats av några bagare knutna till cafegruppen.  Skollovslediga ungdomar 

gjorde grovjobbet under överinseende av några i styrelsen. Byggnaderna med skogsmuseet och 

utställningar i Jacksons och Görasgården samt loppistältet har visats.  

Vid sommarcaféet avslutning medverkade Centralorkestern från Falun.  
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Vandringsleder 

En grupp i Vandringsleder i Enviken har även detta år fortsatt sitt gedigna arbete med att återuppta 

gamla vandringsleder/buffringsleder i Envikens gamla socken. Vidare har leden via Gräsbrgstjärn 

som sammanbinder våra leder med lederna på Linghedsidan till bl,a Spjärsbordarna och Nydjöns 

fäbodar färdigställts, intressant eftersom Nysjöns fäbod före storskiftet tillhörde byn Klockarnäs i 

Enviken. Ett omfattande arbete har även lagts ner på att hålla alla tidigare leder i bra vandringsskick 

samt även förbättra desamma. 

Vandringslederna finns nu utlagda på Naturkartan Falun, vilket gör att alla fina leder blir synliga för 

en stor skara även utanför Enviken. Samtliga vandringar läggs även ut på Hembygdsföreningens 

hemsida och facebooksidan ”Vandringsleder i Enviken” 

facebookgruppen har utökats till 1213st medlemmar och alla dessa medlemmar nås av information 

om bl.a. de ledarledda vandringar som anordnas samt uppdatering om ev arbete efter lederna.  

Även denna höst genomfördes den traditionsenliga vandringen efter Sommarvägen, från Lurbo upp 

till Alderbacka fäbod, en årlig uppskattad vandring som genomförts de senaste 22 åren. 

En (ny) intressant och välbesökt vandring där ca:50 deltagare deltog på den nya färdigställda leden 

till det unika Itjarberget på Envikens besparingsskog där biolog Stefan Olander guidade. Stefan har 

även deltagit på flera av våra vandringar bl,a blomstervandringarna i Grejsans och Kurbergets 

fäbodar.  

Arbetsgruppen Vandringsleder i Enviken har också varit Kurbergets Fäbodförening behjälplig med 

att iordningställa en övernattningsstuga för vandrare samt grillplats och ett nytt dass i Kurberget. 

Invigning skedde vid vår vandring till Spjärshällen den 11 juni 2022, och i samband med 

invigningen tilldelades hembygdsföreningen Falucenterns miljöpris. 

Inga direkta byvandringar har genomförts under året utan vi har rekommenderat Klockarnäs 

byförenings dag den 3 juli vid skolan och där Björn Engström berättade om byns historia, och 

Göran Eriksson visade fotoutställning om byn och skolan. Samma gällde byvandringen i 

Svabensverk där vi hänvisade till den dramatiserade byvandringen ” Vad är det för väsen på byn ” som 

genomfördes av föreningen Envikens teater och kultur ( EKOT ) 

 

                             
 

 

Övrigt 

Vid Enviksdagen den 21 maj och som genomfördes tillsammans med Intresseförenigen bemannades gamla 

brandstation vid Rönndalsströmmen och fika erbjöds vid dammen. 

Under 2022 har arvet i form av diverse föremål från Matslova, Jacksongården påbörjats. 

Urmakare Anders Mattsson har justerat Stjärnsundsuren så att de fungerar nu. 

Föreningen har erhållit ett bidrag från Riksantikvarieämbetet för påbörjan av restaurering av byggnader vid 

Rönndalsströmmen.  
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Tack  

Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt stöder föreningens verksamhet genom praktiskt arbete och 

gåvor som vi erhållit!  

 

 

Enviken februari 2023 

Styrelsen 

 

 

 

………………………………   …………………………………  ………………………………… 

Mikael Waller, ordf      Kent Olsson, vice ordf            Anders Backman, sekr 

 

 

 

………………………………   …………………………… …..    .…………………………... 

Per-Olof Perols, kassör        Per Olov Alderback            Anna-Greta Bengtsson           

         

 

    

………………………………   . ……………………………….    ……………………………. 

Vivan Brus        Lisbeth Olars-Haglund            Anna Julin                

              

 

………………………………   ………………………………… 

Gudrun Sjödin      Hans Ängsås 

 

 

 

Vill Du vara med och stödja Hembygdsföreningen som medlem? 

Sätt in 100 kr på pg 27 70 34-5 eller skänk ett valfritt belopp som gåva 

 

 

 
 


