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Året 2018 började för hembygdsföreningen med ett årsmöte söndagen den 4de mars och det 

var 22 personer som samlades vid Malmkullen. Efter sedvanliga årsmötet bjöd föreningen på 

lättare förtäring. Föredrag av Anders Axelsson om ortsnamns betydelser även mycket om 

Sanden och dess historia. 

Vi hade städdag den 22 april där det bjöds på korv och fika. Den 30de april firade vi 

valborgsmässoafton vid Malmkullen och vårtalare detta år var Lina Nilsson hon höll ett väldigt 

bra tal. Det var ett 40tal personer som närvarade vid Malmkullen. 

15de maj var det en guidad vandring vid gruvområdet med Sune Didriksson och Angneta 

Drdrikson höll en tips promenad. Det kom 30 personer som avslutade med fika på 

hembygdsgården. 

Den 21 juni gjordes förberedelser på hembygdsgården innför midsommarfirandet den 22de det 

var sedvanliga traditioner och även vädret var sedvanligt, soligt o fint med en liten skur med 

regn. Tommy sjöberg och Marianne Sjöberg spelade och sjöng tillsammans med barn och vuxna 

som dansade runt midsommarstången. Det var många som kom för att fira.  

Den 21 juli hade vi ställt upp dörrarna för utställare till S:T Anna dagen det var väldigt varmt kan 

ha varit en bidragande faktor till att det kom lite mindre folk än vanligt. Men en väldigt lyckad 

dag.  

16 september samlades vi och hade höst städdag med en pause så vi kunde förtära lite korv o 

fika. 

2de december hade vi 1a advents fika på Malmkullen, Föreningen bjöd på fika och en mysig 

eftermiddag det kom ett 30 personer.  

Hembygdsföreningens styrelse har haft 6 st protokollförda möten under 2018. Golv har gjutits i 

logen. Länspump har införskaffats till tunnlarna. Hemsidan och Facebook uppdateras 

kontinueligt för information till medlemmar och övriga. Bygdens dokumentation har forsatt 

under året. Föreningen har under året skaffat ett flertal sponsorer och har idag 65 medlemmar 

enskilda eller familjer. 
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