
Handlingsplan för 2020 

 

Världsarvet Drottningholm 

Vi fortsätter att kontrollera om de två cirkulationsplatserna på Lovön med allt kringarbete 

påverkar Drottningholms status som världsarv.  

 

Våra tre byggnader på Hogsta, hembygdsmuséet 

Våra tre byggnader på Hogsta utgör tillsammans hembygdsmuséet. Det yttre underhållet är 

acceptabelt. Vi har en arbetsgrupp som träffas varje första måndag i månaden. Den gör ett 

omfattande och viktigt arbete. Invigningen av Hembygdsmuséet planeras till september. 

 

Bagarstugan 

Vi inbjuder till att Bagarstugan används oftare och av flera. En nyuppsydd hembygdsdräkt i 

Lovö-modell ska finnas på en provdocka. Den övre våningen planeras bli en del av museet, 

inriktat på föremål som använts inomhus.  

 

Smedjan och Snickarboden 

Smedjans golv ska ljämnas ut och förstärkas, en förbättring som inbjuder till att Smedjan även 

kan få en museal funktion. Den nya ässjan med fungerande fläktutrustning används vid både 

annonserade tillfällen och för tillverkning av smidesprodukter både för våra egna behov och 

till försäljning. Snickarboden ska göras i ordning och främst fungera musealt.  

 

Magasinet 

FRA- materialet är omfattande och uppskattat i vida kretsar. FRA-utställningen ska finnas på 

det övre planet. Mellanplanet delas av trädgårdsnäringen med inslag av fiske och utrymme för 

människor att samlas för olika aktiviteter. Bo Petrés utställning om Lovö historia under sten- 

brons och järnålder kommer att finnas på ca 60 % av bottenplanet. För att skapa intresse för 

muséet har vi ett material från Riksutställningar samt viss kontakt med några idérika 

museipedagoger. Vi söker anslag från flera myndigheter och organisationer för den tekniska 

och elektroniska utrustningen. 

 

Lovö naturreservat 

Våra stadgar ligger i linje med naturreservatets syfte. Reservatets föreskrifter och dess 

skötselplan ska verka för detta syfte. För att minimera riskerna för konflikter och olyckor 

hävdar vi principen om kanalisering.  

 

Fornstigen 

Vi har ansökt hos Länsstyrelsen att föreskriften om förbud att rida på vandringsleder 

kompletteras med cykelförbud.  SFV har ändrat sig och önskar cykelförbud på Fornstigen. Vi 

kommer i höst att inviga en utställning av gamla jordbruksredskap längs Fornstigen. Där gör 

de större nytta än att vanvårdas på Hogsta.  

 

EleonoraPosten 

Vår medlemstidning är uppskattad. Under mer än 5 år har kvaliteten på artiklar, layout, 

papper och tryck blivit allt bättre genom gott samarbete med layout och tryckeri.  

 

Programverksamheten 

Vi kommer enbart att erbjuda utåtriktade aktiviteter genom andra föreningar. Information på 

hemsidan, i EP och affischer vid Malmens postboxar och i Klockargården. Förslag från 

medlemmar och andra personer är välkomna. 

 

Aktivister sökes 

Det mesta av vårt arbete görs ideellt. Under 2019 har vi fått en del medlemmar som regel-

bundet bidrar med sitt arbete. Men vi behöver fler.  

 


