Handlingsplan för 2018
Världsarvet Drottningholm
Vi bevakar arbetet med Ekerövägen och de tillfälliga hamnarna för att frakta bort
krossmassorna från Förbifart Stockholms tunnel.

Lovö naturreservat
Vi samarbetar med arrendatorer, Fastighetsverket och Länsstyrelsen för att genomföra
naturreservatets skötselplan. Vi bevakar särskilt kulturlandskapets intressen i enlighet med
våra stadgar.

Våra tre byggnader på Hogsta, hembygdsmuséet
Våra tre byggnader på Hogsta utgör tillsammans hembygdsmuséet. Vi äger Bagarstugan och
arrenderar Magasinet och Smedjan av Fastighetsverket.
Bagarstugan
Bagarstugan ska användas oftare och av flera. Viss komplettering av inredningen. Den övre
våningen ska börja inredas för att bli en del av museet, inriktat på föremål som använts
inomhus. Vi ska använda Bagarstugan för några styrelsemöten.
Smedjan och Snickarboden
Den nya ässjan med fungerande fläktutrustning används vid både annonserade tillfällen och
för löpande tillverkning av smidesprodukter som behövs till våra tre byggnader. Den nya
fjäderhammaren ska komma igång och kunna utföra tyngre arbeten. Snickarboden görs i
ordning och fungerar främst som utställning.
Magasinet
Bottenvåningen är fylld med utrustning för brandbekämpning från Drottningholms slott. Vi
avser att lämna tillbaka denna utrustning till donatorn. Prioriterad är utställningen om Lovös
historia på övervåningen med början vid stenåldern och fram till vår tid. Mellanvåningen
används för tematiska utställningar. Den första är/var utställningen om trädgårdsnäringen,
som tills vidare får vara kvar. Här finns utrymme för att visa film, lyssna till föredrag och
diskutera aktuella ämnen. Projektgruppen lägger fram förslag för beslut av styrelsen.

Fornstigen
Fornstigen är en viktig del av Lovö Naturreservat. Vi ska utveckla arbetet att göra Fornstigen
mer intressant för skolor och ungdomar exempelvis genom AR-teknik. Vi gör en inbjudan till
lärare och elever i Ekerö kommun att lära sig Sveriges tidigaste historia på ett intresant och
aktiverande sätt. Vi ska motverka cykling med mountainbikes.

Programverksamheten
Programpunkterna är ett bra sätt att träffa andra medlemmar. Vi ökar samarbetet under 2018
med andra föreningar i främst Ekerö kommun. EleonoraPosten används mer aktiverande.

Aktivister sökes
Det mesta av vårt arbete görs ideellt. Under 2017 har vi fått en del medlemmar att engagera
sig i olika aktiviteter. Men vi behöver fler som vill delta i vårt viktiga och roliga arbete.

Styrelsen

