Lovö Hembygdsförening

Verksamhetsberättelse 2017
Inledning
År 2017 har varit lika intensivt, intressant och arbetsamt som 2016. Den nya styrelsen har
fungerat utmärkt. Mycket blir gjort och vi har trevligt. Vi har fått beröm och uppskattning för
vårt arbete. Vi har rustat upp Bagarstugan med ett nytt brädgolv i stora rummet och en
vedspis i kammaren. Bakningen kommit igång och flera vill arbeta med bakningen.
Programverksamheten har inte lockat så många som vi hoppades. Vi har arbetat ambitiöst
enligt handlingsplanen, men det finns mycket kvar att göra.
Styrelsens arbete
Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden under året. Styrelsens sammansättning
efter Årsstämman den 19 april har varit: Bertil Ottoson ordförande och redaktör för
EleonoraPosten, Maria Halkiewicz vice ordf, Staffan Lindholm kassör, Kylli Johannisson,
organisationssekreterare (avliden november), Eva Ottoson, sekreterare, Bengt Krantz, Alex
Lind af Hageby, Pertti Hänninen, Thomas Erlandsson och Håkan Svensson.
En redaktionsgrupp för EleonoraPosten har bestått av Bertil Ottoson, redaktör samt Kylli
Johannisson, John Crafoord och Claes Lindahl. Maria Wold Troell har gjort tidningens
layout.
Styrelsen har till sig adjungerat Anders Florgård för Fornstigen och Ulf Bernitz som juridisk
rådgivare.
Ansvariga för våra arbetsuppgifter: Ekonomi – Staffan Lindholm, EleonoraPosten – Bertil
Ottoson, Fornstigen - Anders Florgård, Bagarstugan - Eva Ottoson, Smedjan – Anders
Florgård, Snickarboden – Thomas Erlandsson, byggnader – Bengt Krantz, naturreservatet –
Alex Lind af Hageby.
Museigruppen för Magasinet: Stina Odlinder Haubo (sammankallande), Bo Petré, Björn Ed,
Olle Sjögren och Ylva Othzén. Gruppen ersattes från oktober av en projektgrupp bestående av
Bertil Ottoson, Bengt Krantz och Håkan Svensson.
Vi är medlemmar i föreningen Ekebyhovs slotts intresseförening, representerade i föreningen
”Mälaröarnas folkrörelsearkiv” och i ”Arbetsgruppen för Ekerö kommuns vandringsleder”
genom Berit Lefvert.
Antalet medlemmar per den 31 december 2017 var totalt 338 beräknat med utgångspunkt från
att hälften av adresserna är familjer och räknas som två medlemmar (enligt
Hembygdsförbundets beslut).
Årsstämman
Ordinarie årsstämma hölls onsdagen den 19 april i Klockargården under föredömlig ledning
av Lars Gundberg, Stockholms läns hembygdsförbund och Ekerö-Munsö hembygdsförening.

Verksamhetsberättelsen, utsänd tillsammans med kallelsen kommenterades, godkändes och
lades till handlingarna. Stämman fastställde balans- och resultaträkningen.
Revisor Ebba Hammarström läste upp revisorernas berättelse för 2017 och föreslog
ansvarsfrihet för styrelsen. Årsstämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2017.
Bertil Ottoson omvaldes som ordförande för ett år, Kylli Johannisson, Eva Ottoson och
Thomas Erlandsson valdes som ordinarie styrelseledamöter för två år, Håkan Svensson valdes
som suppleant för två år.
Ebba Hammarström och Ingrid Oldfeldt valdes som revisorer för 2017 med Jacob Söderberg
som ersättare.
Valberedningens Henric Thörnberg omvaldes och kvarstår som konsult. Styrelsen uppdrogs
att komplettera valberedningen.
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift, 250:- för familj och kronor 200:- för enskilda
personer.
Handlingsplanen för 2017 godkändes av stämman.
Stämmans ordförande förklarade därmed Årsstämman 2016 för avslutad.
Efter litet mingel presenterade Leif Asp kyrkokören och berättade om körens arbete. Sedan vi
fick uppleva en intressant körövning, som uppskattades av alla och fick John Crafoord att
hålla ett litet tal till kören och kulturen på Lovö. Kören och Leif Asp fick som tack vår
bärkasse med varglappsmotiv.
Publikationer m.m.
Eleonora Posten har kommit ut med fyra nummer, 26:e årgången.
Vandra på Lovö säljs på flera ställen på Lovö och Ekerö.
Hembygdsböckerna
”Så minns vi Lovö” del 1, 1982, ”Lovö i våra hjärtan” del 2, 1986 och ”Lovö, vår hembygd”
och del 3, 1989, Härje Bäärnman. Egna och andras berättelser.
Runstenar på Lovö
Berit Wallenberg 1993. Vem ristade runor på Lovön? Kort vägledning med fem namngivna
runristare och 43 bilder.
Korrespondenskortet med ormöglemärket används mycket och är uppskattat.

Hembygdsföreningens Fornstig och byggnader
Fornstigen
Arbetet med att hålla undan sly och andra hinder fungerar bra med hjälp av frivilliga, som har
adopterat var sin sträcka. Avstickarna från Fornstigens huvudled har märkts upp med blå/vita
skyltar. Ett problem är att mountainbikes i ökande antal cyklar i kapp och i grupp på
Fornstigen. De uppger att Friluftsfrämjandet har Fornstigen som cykelstig på sin hemsida.
Detta är fel men uppgiften finns nu på ett 30-tal hemsidor. Vandrare vänder sig till oss med
klagomål. Både cykling och ridning stör vandrare och förstör Fornstigen.
Bagarstugan
Inredningen börjar bli färdig. Stugan har städats, möblerats om och kompletterats med
träsoffa, bord, stolar och kista från Grindstugan samt belysning. Tanken är att samla allt som
rör hem och hushåll i Bagarstugan. En vedspis har installerats samt ett brädgolv byggts i
stället för det betonggolv som fanns tidigare. Finansieringen ordnades genom den gåva Kung
Carl XVI Gustav bidrog med efter konserten Förklädd Gud i Lovö kyrka. Trappan till övre
våningen har ersatts.

Smedjan och Snickarboden
Anders Florgård har fortsatt att göra smedjan till en bra arbetsplats med den nya ässjan. Han
tillverkar beslag och annat som behövs för våra tre byggnader och lär skolbarn och vuxna att
smida. Under två veckor i maj genomfördes sedvanlig hembygdsundervisning av
andraklassare från kommunens skolor. Bland annat fick alla en inblick i gårdssmedens arbete
och samtliga fick smida en järnkrok. En Fjäderhammare har skänkts till Smedjan. Med den
kan tyngre arbeten göras.
Thomas Erlandsson har påbörjat arbetet med snickarboden i bakre delen av Smedjan. Verktyg
som finns i Magasinet och har anknytning till snickeriet kommer att flyttas över till
snickarboden.
Magasinet
Mellanvåningen är nu utställningsyta där vår första tematiska utställning, trädgårdsnäringen,
visas. Här finns också plats för filmvisning, föredrag och annat. Efter diskussion med
Fastighetsverket ordnades brandskydd och utbildning i brandskydd. Museigruppen besökte
Historiska museet för att studera hur museet levandegjort tidslinjen, men det praktiska arbetet
har inte kommit igång. Museigruppens gjorde en utställning om naturrservatets tillkomst i
samband med invigningen av naturreservatet. Museigruppen är nu ersatt av en projektgrupp,
som bl.a. gjort en digital inventering av alla föremål på de två övre planen.
Grindstugan vid Lovö prästgård ägs nu av Ekerö pastorat. Dess framtida öde ovisst.
Logen vid Lovö prästgård har efter årsmötesbeslut överlämnats till prästgårdens nya ägare,
Elin Rydström och Karel Leesment.
Aktiviteter
Deltagande i Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte.
Fågelskådning vid Lovö kyrka.
Visning av den renoverade fd Kantorsbostaden, Candi Martin och Håkan Svensson. Vi
handlade i gårdsbutiken
Invigningen av Lovö naturreservat
Vårvandring på Kersö.
Valborgsfirande i Drottningholmsparken med traditionell sång, vårtal och fyrverkeri.
Skoldagarna på Rörby och Hogsta
Ny belysning i Magasinets övre plan, klar innan den kommande utställningen
Konstutställning i Magasinets övre plan
Medverkan i Rörbys marknadsdagar med eget bord och försäljning.
Remissvar på Ekerö kommuns långtidsplam, Alex och Bertil
Förbifarten och världsarvet Drottningholm
Det finns fortfarande ett litet hopp att UNESCO motsätter sig vägutbyggnaden eller/och att
Sveriges hembygdsförbund med en regeringsskrivelse lyckas rädda världsarvet
Drottningholm. UNESCO lovade ett beslut till våren 2017, men har dröjt.
Lovö naturreservat
Vi har ett visst samarbete med Mats Larshagen, Fastighetsverkets reservatsförvaltare, men vi
känner en viss oro för Fornstigen.
Hemsidan
Ny webmaster är Candi Martin, gift med Håkan Svenssom i fd Kantorsbostaden vid
Prästgården. Där finns bl.a. aktuella program, föreningens skrivelser, remisser och

överklaganden till myndigheter, många nummer av tidningen Eleonora Postens samt länkar
till olika föreningar.
Slutord
År 2017 har varit ett bra år. Vi har fått mycket gjort och haft trevligt.
Styrelsen tackar Ekerö Kulturnämnd för årets verksamhetsbidrag.
Ett varmt tack går även till alla medlemmar som stödjer föreningen med sitt arbete och sin
medlemsavgift.
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