
Kära medlem under 2014! 
 
År 2014 blev händelserikt och intressant. Lovö är nu ett naturreservat och 
hembygdsföreningen samarbetar med Länsstyrelsen och Fastighetsverket om en ny 
informationsplan för hela Lovö. Många kommer att vilja besöka Lovö och de behöver mer 
och bättre information. Som vanligt kan du läsa det viktigaste i EleonoraPosten. 
 
 
 
Handlingsplan för 2015 (förslag till årsstämman)   
 
 
Våra tre byggnader på Hogsta 
Nu när vi fått ganska mycket pengar från försäljningen av Grindstugan vid Lovö prästgård 
kan vi bygga vidare på hembygdsmuséet. Våra tre byggnader på Hogsta utgör tillsammans 
hembygdsmuséet. Smedjan behöver en del utrustning, Bagarstugan ska visas som en 
hemmiljö med bakmöjligheter. Bakugnen ska repareras och vi har redan flera intresserade 
som ska lära sig att använda den. Magasinet blir ett tematiskt museum där bottenvåningen 
kommer att visa hela Lovös historia i ord, bild och film. Mellanvåningen är redan färdig för 
tematiska utställningar. Det första är/var trädgårdsnäringen. Här finns sittplatser och bord för 
att visa film, lyssna till föredrag och diskutera aktuella ämnen. Två trappor upp finns utrymme 
för flera tematiska utställningar och plats att minnas Härje Bäärnman och Berit Wallenberg. 
Vi ska inrikta oss på att intressera yngre personer genom ett intressant och pedagogiskt 
hembygdsmuseum. 
 
Fornstigen 
Vi fick ett EU-anslag för att utveckla nya informationsskyltar längs Fornstigens nya 
sträckning. Dessa har inneburit ett lyft för hela Fornstigen. Nu vill vi planenligt underhålla 
Fornstigen och behöver frivilliga som vill ansvara för någon del av Fornstigen. 
 
Programverksamheten 
Programpunkterna är ett bra sätt att träffa andra medlemmar. År 2015 har börjat bra och vi 
kommer att jobba mycket med höstens program (vårprogrammet finns i  EP nr 1 2015). Vi 
vill satsa på subventionerade arrangemang för våra medlemmar. En idé är att ta kontakt med 
de mest aktiva hembygdsföreningarna i närområdet, besöka dem och låta oss inspireras. Vi 
kan få bra information från Hembygdsförbundet. Vi vill öka samarbetet med andra idéella 
organisationer. 
 
Aktivister sökes 
Det mesta av vårt arbete görs ideellt. Medlemmarnas medelålder har ökat en del. Vi vill  
därför aktivera yngre medlemmar. Det finns många intressanta och trevliga arbetsuppgifter 
man kan göra utan särskild utbildning eller erfarenhet. På hemsidan finns information om hur 
du kan kontakta styrelsemedlemmar och diskutera vad just du skulle vilja och kunna göra.  
 
Pengar sökes 
Vi ska fortsätta att söka de bidrag som finns för den verksamhet som kan få dessa bidrag. 
 
 
Styrelsen 


