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Lovö Hembygdsförening 
 

Verksamhetsberättelse 2014. 
 
Inledning 
År 2014 har varit ett ovanligt år; händelserikt, lärorikt och arbetsamt. Vi har utvecklat  
informationen längs Fornstigen med hjälp av ett EU-anslag och vi har stämts till Solna 
tingsrätt av Ekerö pastorat om äganderätten till Grindstugan vid Lovö prästgård. 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden under året. 
Styrelsens sammansättning efter Årsstämman den 24 april har varit: Bertil Ottoson  
ordförande och kassör (from aug), Stina Odlinder Haubo vice ordförande, Pertti Hänninen 
kassör (tom juli), Kylli Johannisson och Eva Ottoson sekreterare, Maria Halkiewicz, Karin 
Wahlberg, Ursula Belding, Jörgen Ek och Gunnel Bergström. Karin Wahlberg och Ursula 
Belding avgick i maj. 
 
Hemsidan har arbetats om och moderniserats. En redaktionsgrupp för vår medlemstidning 
EleonoraPosten har bestått av Bertil Ottoson, redaktör, Stina Odlinder Haubo, John Crafoord 
och Kylli Johannisson. Ingela Westerberg har stått för layout.  
 
Styrelsen har till sig adjungerat Anders Florgård för Fornstigen och Ulf Bernitz som juridisk 
rådgivare. 
 
Revisorer har varit Ebba Åström Hammarström och Håkan Öjerbring med Jacob Söderberg 
som ersättare. 
 
Ansvariga för våra arbetsuppgifter: Ekonomi – Pertti Hänninen till 1 aug sedan Bertil 
Ottoson, Fornstigen - Anders Florgård, Byggnader – Bertil Ottoson. Hembygdsmuseet: Bertil 
Ottoson, Stina Odlinder Haubo, Elisabet Hidemark och Björn Ed. Bagarstugan: Kylli 
Johannisson och Eva Ottoson. 
 
Föreningen är representerad i föreningen ”Rädda Lovö” genom Bertil Ottoson, i föreningen 
Ekebyhovs slotts intresseförening genom Kylli Johannisson, i föreningen ”Mälaröarnas 
folkrörelsearkiv” genom Kylli Johannisson och Berit Lefvert samt i Arbetsgruppen för Ekerö 
kommuns vandringsleder genom Berit Lefvert. 
 
Antalet medlemsadresser per den 31 december 2014 var totalt 239 (f å 233). Det totala antalet 
medlemmar är mycket högre beroende på familjemedlemskapet. 
 
Årsstämma 
Ordinarie årsstämma hölls onsdagen den 24 april i Klockargården. Till ordförande för 
stämman valdes Åke Rosenqvist och till sekreterare Eva Ottoson och Maria Halkiewicz. Till  
justerare valdes Karin Ek och Ingrid Christensen. 
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Verksamhetsberättelsen, utsänd tillsammans med kallelsen kommenterades, godkändes och 
lades till handlingarna. Ordföranden gick igenom resultat- och balansräkningen. Stämman 
fastställde balans- och resultaträkningen. 
 
Revisor Ebba Hammerström läste upp revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för 
styrelsen. Årsstämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2013. 
Bertil Ottoson omvaldes enhälligt till styrelsens ordförande för 2014.  
 
De båda revisorerna Ebba Hammarströöm och Hans Öjerbring samt revisorsuppleant Jacob 
Söderberg omvaldes för ett år. 
 
Valberedningens ledamöter Henric Thörnberg och Fredrik Johannisson omvaldes för 2014. 
Nyval av Eva Wahlberg Sandberg, som emellertid avgick i maj.  
 
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2014, kronor 200:- för familj och kronor 
150:-  för enskilda personer. 
 
Styrelsens ordförande  Bertil Ottoson redogjorde för problemet att Ekerö pastorat inte godtar 
att vi äger Grindstugan vid Lovö prästgård. Verksamhetsplanen för 2014 godkändes av 
stämman. 
 
Stämmans ordförande förklarade därmed Årsstämman 2014 för avslutad. 
 
Efter en kort paus visade filmaren Olle Sjögren den av oss beställda filmen om Lovö från den 
första kobben till ett framtidsinriktat ekologiskt lantbruk med allsidig produktion. Bo Petré 
berättade kring filmens bilder från fornfynden, Ylva Othzén om jordbrukslandskapets 
förändringar, Stina Odlinder Haubo om det kungliga Drottningholm och Karin Ek om 
trädgårdsnäringen.  
 
Publikationer m.m. 
Eleonora Posten har kommit ut med fyra nummer i sin 24:e årgång. Redaktionsgruppen har 
bestått av Stina Odlinder Haubo, Kylli Johannisson, Bertil Ottoson och John Crafoord. Ingela 
Westerberg har gjort tidningens layout.  
 
Promenera på Lovö 
Vandringsbeskrivningen säljs fortfarande men måste omarbetas eftersom Fornstigen har blivit 
en ringled och Lovö har blivit ett natur- och kulturreservat. 
 
Hembygdsböckerna 
”Så minns vi Lovö” del 1, 1982, ”Lovö i våra hjärtan” del 2, 1986 och ”Lovö, vår hembygd” 
del 3, 1989, Härje Bäärnman. Egna och andras berättelser.  Böckerna är mycket populära och 
säljs i flera exemplar varje år.  
 
Runstenar på Lovö 
Berit Wallenberg 1993. Vem ristade runor på Lovön?  
Kort vägledning med fem namngivna runristare och 43 bilder. Finns fortfarande kvar i ett 
fåtal exemplar. 
 
Bordsunderlägg  
Tillverkas i kraftig plast med Härje Bäärnmans teckningar på en Lovökarta med Fornstigen 
inritad. 
T-shirts och bärkassar försedda med Varglappsmotiv, taget från våra samlingar i Hogsta 
Magasin. 
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Hembygdsföreningens fornstig och byggnader 
 
Fornstigen 
Anders Florgård är styrelsens ansvarige för Fornstigen och projektledare för Fornstigens 
förnyelse inklusive förlängningen från Dammvallen över Ättebacken, Karusellplan, Götiska 
tornet, Grindstugan, Kantongatan till Kina slott. Nu är Fornstigen en ringled som kan vandras 
i båda riktningarna. Vi ansökte hos Länsstyrelsen om ett EU-anslag på 836 000:- som vi fick 
för att förnya informationsskyltarna längs hela Fornstigen. Bilderna har målats av Ulf 
Ragnarsson och flertalet texter har skrivits av docent Bo Petré och layoutats av Ingela 
Westerberg. Detta arbete har dominerat arbetsåret. 
 
Bagarstugan 
Stugan har visats under skoldagarna i maj och marknadsdagarna i september.  
 
Smedjan 
Anders Florgård har fortsatt att göra smedjan till en bra arbetsplats där man kan lära skolbarn 
och vuxna att smida. Under marknadsdagarna var smedjan igång och besöktes av många 
intresserade. 
 
Magasinet 
Mellanvåningen är nu en permanent utställningshall där vår första tematiska utställning, 
trädgårdsnäringen, visas. Här finns också yta för filmvisning, föredrag och annat. Under 
hembygdsdagarna i september visades filmen om Lovö vid flera tillfällen. 
 
Grindstugan vid Lovö prästgård 
I januari 2013 hyrde vi ut stugan till en konstnär, Fabio Galli, som i stället för att betala hyra 
skulle genomföra ett treårigt restaureringsarbete. I maj 2014 stämdes vi av Ekerö pastorat till 
Solna tingsrätt, som ansåg att vi hyrde ut stugan utan att kunna bevisa att vi äger den och inte 
heller har rätt att nyttja marken kring stugan. Den juridiska processen var vid årsskiftet inte 
avslutad.  
 
Logen vid Lovö prästgård 
Ekerö pastorat skänkte Logen till Lovö hembygdsförening 1986 och vi har sedan dess skött 
dess underhåll. I Logen förvarar vi diverse museal jord- och skogsbruksutrustning. 
 
Aktiviteter 
Onsdag 19 mars kl.18-19. Besök på FRA  
Många deltagare och ett mycket uppskattat besök på FRA som ställde upp med intressanta 
föreläsningar om verksamheten och besök i FRAs museum.  
 
Torsdag 27 mars kl. 18-20. Visning av Vitterhetsakademien 
Ledamoten och förre sekreteraren Erik Norberg vid Vitterhetsakademien berättade engagerat 
om verksamheten och visade det kulturhistoriskt intressanta Rettigska huset på Villagatan 3, 
där akademien är belägen. 
 
Söndag 27 april kl.10-12. Promenad på Fornstigen  
Ulrika Wesslau, tidigare ordförande i föreningen, ledde en vandring på Fornstigen från Kina 
slott till Edeby. 
 
Onsdag 30 april kl. 21. Valborgsmässofirande i parken vid Götiska tornet 
Brasan tändes kl. 21.00, funktionärer gick runt och skramlade med hembygdsföreningens 
bössor. Valborgskören under ledning av Gocki Sköld Linge stämde upp ”Vintern ra…” och 
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ytterligare några sånger innan Kantonbon Henric Thörnberg höll Vårtalet. Kvällen avslutades 
med sedvanligt och uppskattat fyrverkeri. 
  
Lördag 3maj kl 10-12. Vandring på Drottningholmsmalmen  
Vandring under ledning Karin Wahlberg Liljeström som bland annat berättade om 
Drottningholmsmalmens historia från 1600-talet till och med 1900-talet. 
 
Tisdag 13, onsdag 14, torsdag 15, tisdag 20, onsdag 21 och torsdag 22 maj kl 8.30-13.00. 
Rörbydagarna för Pastoratets alla andraklassare  
C:a 300 andraklassare från Ekerö kommuns skolor kom till Hogsta för att få smida en krok i 
smedjan under Anders Florgårds ledning, besöka Bagarstugan och se alla gamla hushållsting. 
På Rörby fick de pröva på att bråka, skäkta och häckla lin och karda och spinna ull.  
 
Lördag 13 och söndag 14 september kl. 12-16. Hembygds- och Marknadsdagar på Rörby 
och Hogsta  
I samarbete med Stiftelsen Lovö Naturvård, Lovö Vävare och Lovö Keramik fylldes 
programmet med musik, kaféverksamhet, försäljning av olika slag. Vid Hogsta:  I Smedjan 
visade Anders Florgård hur man smider, i Bagarstugan var öppen, i Magasinet visades filmen 
om Lovö samt Trädgårdsutställningen. Vid Rörby såldes våra böcker och T-shirts och 
intäkterna från ett lotteri, som snabbt sålde slut, kunde delvis finansiera busskostnaden vid 
utflykten till Gripsholm. Ralph Erskines Låda visades av Stina Odlinder Haubo.  
 
Lördag 20 september kl. 13–15.30 . Höstutflykt till Gripsholms slott 
Bussutflykt till Gripsholm där besöket inleddes med förmiddagskaffe och nybakade bullar i 
Gripsholmsparken. John Crafoord gjorde en mycket personlig och uppskattad visning av 
slottet. Därefter intogs en god lunch på värdshuset och sedan gick bussfärden över det vackra 
sörmländska landskapet till Enhörna hembygdsförening som visade sitt hembygdsmuseum. 
Alla blev mycket imponerade och inspirerade av det pedagogiskt upplagda och fina muséet. 
Enhörna hembygdsförening bjöd efter visningen på eftermiddagskaffe med hembakat bröd. 
 
Lördag 27 september kl. 09.30-11-30. Svampexkursion  
Pelle Holmberg ledde en uppskattad svampexkursion på Kärsön. 
 
Onsdag 15 oktober kl. 13-15. Besök på Rörstrands slott 
Vi fick en mycket intressant visning av det gamla slottet från 1600-talet som numera är 
sammanbyggt med Filadelfiakyrkan. Därefter serverades kaffe med Rörstrandskaka i 
salongerna. 
 
Onsdag 5 november kl. 18-20. Besök på FRA 
Alla intresserade fick inte plats på FRA-besöket den 19 mars så ett nytt tillfälle gavs  
den 5 november. 
 
Torsdag 4 december kl. 18.00-19.30. Besök på Julius hus  
Ett mycket intressant och uppskattat besök i denna byggnad på Bondegatan 21A som tidigare 
varit bageri, kontor och bostad till familjen Westerdahl/Hedberg. Paradvåningen har 
renoverats och fick 2010 Stockholms läns hembygdförbunds byggnadsvårdspris. 
 
 
 
Hemsidan 
Vi har bytt webmaster och moderniserat hemsidan. Där finns bl.a. aktuella program, 
föreningens skrivelser, remisser och överklaganden till myndigheter, många nummer av 
tidningen Eleonora Postens samt länkar till olika föreningar. 
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Slutord 
År 2014  har varit mycket arbetsamt och aktivt. Hembygdsföreningen är inne i en 
utvecklingsperiod som innebär att vi kommer att möta fler människor utanför Lovö främst på 
grund av att Lovö blir ett naturreservat många kommer att vilja besöka.    
 
Vi måste också klara av konflikterna med Ekerö pastorat och Stockholms stift om 
Grindstugan och Logen. De pengar vi kan få ut ska användas  för att utveckla 
hembygdsmuseet vid Hogsta. 
 
Styrelsen vill slutligen uttala sitt varma tack till Ekerö Kulturnämnd för årets 
verksamhetsbidrag. Stor tack även till Statens Fastighetsverk och privata givare som gjort det 
möjligt att underhålla och rusta upp våra hus. 
 
Ett varmt tack går även till alla medlemmar som stödjer föreningen med sitt arbete och sin 
medlemsavgift. 
 
 
 
Lovö den 14 april 2015 
 
 
 
Bertil Ottoson  Stina Odlinder Haubo 
 
 
 
Kylli Johannisson  Eva Ottoson  
 
 
 
Pertti Hänninen   Maria Halkiewicz   
 
 
 
Jörgen Ek   Gunnel Bergström 
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