
 

 

 
Lunds by 
Bild: Erling Johansson 

Gladhammar 
 

Strax söder om Västervik ligger 

Gladhammar socken.  Platsen är 

kanske nu mest känd för sin 

väderstation som ofta toppar 

temperaturmätningarna i landet. 

Men här finns mycket mer… 

 

 

Pilen visar vägen till jättegrytor 

 

  

Välkommen som medlem! 
 

Är du intresserad av att bli medlem? Kontakta 

någon i styrelsen eller maila till föreningens e-

post.  gladhammar@outlook.com 

 

Kontakta oss 

Ordförande, Conny Tyrberg, 070-373 09 30 

conny.tyrberg@gmail.com 

Vice ordförande, Sune Ivarsson, 070-562 51 37 

sune.ivarsson.a@gmail.com 

Kassör, Ann-Britt Björk, 072-351 10 87 

annbrittgladhammar@hotmail.com 

Webbansvarig, Helen Palmén, 070-438 47 20 

helen.palmen@gmail.com 

Sekreterare, Per-Olof Nilsson, 072-223 39 94  

perolof.nilsson1954@gmail.com 

Övriga ledamöter: Olof Nimhed, 070-550 2392 

olof@vasterviksmuseum.se 

Stefan Johansson, 073-325 63 89 

stefan.johansson@interexpress.ee 

Suppleanter: 

Bertil Lundén, 070-576 29 96 

bertillunden0@gmail.com 

Inger Gustavsson, 072-700 12 55 

Bengt Karlsson 070-552 00 89 

haga.be@hotmail.com 

 

 

 

Gladhammars Hembygds-
förening 
http://gladhammars.se/ 

 

 

Följ Gladhammars 

hembygdsförenings sida 

på Facebook. 
  

  

 
  

Gladhammars 
Hembygds-

förening 

  En levande hembygd öppen för 

alla!  
 

 Med gemensamma krafter tar vi vara på 

och utvecklar vår hembygd, allt det 

fantastiska och den gemenskap den 

erbjuder. 
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Lunds by 

Historik 
 

Hembygdsföreningen bildades 1950 

som en självständig del av Kalmar läns 

fornminnesförening. Ändamålet var 

från början att ”inom Gladhammars 

socken utforska och samla kultur-

minnen och befrämja varje slag av 

hembygdsvård och hembygds-

studier” (Hembygdsföreningens stadgar 1950) 

 

Bronsåldersröse med Gladhammars kyrka i 

bakgrunden 

  

Hembygdsgården 

1960 köpte hembygdsföreningen 

Gladhammars hembygdsgård, som 

är belägen i Lunds by.  

Hembygdsgården med samlingslokalen ”Ladan” 

Föreningen vill skapa gemenskap 

genom att vara en samlingspunkt 

i bygden med årliga 

sammankomster, vandringar, 

visaftnar, hembygdsdagar, m.m. 

Föreningens inriktning 

Huvudinriktningen nu är att värna 

om det natur- och kulturarv som 

finns i bygden, förvalta gården, 

dess byggnader och samlingar samt 

hålla bygdens historia levande.   

  

Sjön Långmalmen under en naturvandring 

Hembydsföreningens program 2021 

➢ 20/4  Städning av hembygdsgården, 
kl. 17.00. 

➢ 21/5   Naturvandring ”Ut i naturen” 
Samling kl. 18.00 P-platsen E 22 – 
Lunds by. Medtag kaffekorg, möjlighet 
till grillning. 

➢ 8/8  Hembygdsdag i Lunds by med 
frilufts-gudstjänst kl. 11.00. Program se 
annons i VT 

➢ 29/8 Höstpromenad kl. 16.00 Inform. 
annons i VT 

➢ 12/9 Kulturarvsdag kl.10.00 
Hembygdsgården Lunds by 

➢ 1/10  Visafton i hembygdsgården kl. 
18.30. Anmälan se annons och 
hemsidan 

➢ 29/10  Kura skymning vid smedjan i 
Lunds by, kl 18.00 

Invigning av Ladan sker under året. Fler 
aktiviteter kan tillkomma, se hemsidan för 
aktuell information http://gladhammars.se/ 

➢ 6/3 2022. Årsmöte kl. 15.00. Se annons 

i VT.         

Medlemsavgift:  

Enskild - 100kr          Familj – 200kr 
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