Verksamheten 2019
En del av det vi har gjort
År 2019 har varit intensivt, intressant och arbetsamt. Styrelsen är fortsatt mycket
trevlig och vi fungerar utmärkt tillsammans. Vi har fått uppskattning för vårt arbete
och EleonoraPosten har fått beröm. Efter upprustningen av Bagarstugan bakas det
ibland, men vi borde baka oftare. Bakdagen i september var intressant tack vare att
affischen gav alla som såg den möjlighet att komma. Både brödet och Jörgens
öl/mjöd bidrog till succén.
Det har varit fortsatt tungt att försvara Fornstigen mot MTB-cykling. En ljusning har
varit att SFV nu vill ha cykelförbud på Fornstigen. SFV:s ledning och Länsstyrelsen
har insett att reservatsförvaltaren och LST:s tidigare handläggare inte har följt
regelverket. Vi har informerat både LST och SFV om allemansrättens tillämpning i
linje med det vi vet efter styrelsemötet med Ingemar Ahlström. LST har utsett ny
handläggare som vi har bra kontakt med. Men vi väntar emellertid fortfarande på det
formella beslutet (mars 2020).
Samarbetet med kommunens övriga hembygdsföreningar har gått framåt. Vi har haft
en del kontakt med Färingsö hembygdsförening, som har långlånat större delen av
brandsläckningsutrustningen i Magasinets bottenvåning. Vi har härigenom fått plats
för docent Bo Petrés arkeologiska utställning. Vi hoppas kunna inviga hela Lovö
museum i september 2020.
Valborgfirandet blev mycket lyckat med vår nya ljud- och ljus utrustning. Vi går
emeellertid med underskott efterson bössinsamlingen ger inte tillräckligt med pengar.
Vi deltog i hembygdskaveln som leddes av Blidö Sockens Hembygdsförening med
temat Rysshärjningarna 1719.
Styrelsens arbete
Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under året. Styrelsens
sammansättning har varit: Bertil Ottoson ordförande och redaktör för
EleonoraPosten, Håkan Svensson vice ordf, Staffan Lindholm kassör, Eva Ottoson,
sekreterare, Alex Lind af Hageby, Bengt Krantz, Pertti Hänninen, Maria Halkiewitz
och Thomas Erlandsson. Vi har bildat ett arbetsutskott som ibland förbereder
styrelsemötena: BO, HS, EO och SL
En redaktionsgrupp för EleonoraPosten har bestått av Bertil Ottoson, redaktör, Håkan
Svensson, John Crafoord och Stig Morling. Maria Wold Troell har gjort tidningens
layout.
Styrelsen har till sig adjungerat Anders Florgård för Smedjan och Fornstigen, Candi
Martin för hemsidan och Ulf Bernitz som juridisk rådgivare.
Ansvariga för våra arbetsuppgifter: Ekonomi – Staffan Lindholm, EleonoraPosten –
Bertil Ottoson, Fornstigen - Anders Florgård, Bagarstugan – Håkan Svensson,
Smedjan – Anders Florgård, Snickarboden – Thomas Erlandsson, byggnader – Bengt
Krantz, naturreservatet – Alex Lind af Hageby samt Hemsidan – Candi Martin.

Arbetsgruppen för Lovö museum: Håkan Svensson (sammankallande), Bo Petré,
Bengt Krantz, Jörgen Ek och Thomas Erlandsson. Bertil Ottoson ibland.
Vi är medlemmar i föreningen Ekebyhovs slotts intresseförening och representerade i
Föreningen Mälaröarnas folkrörelsearkiv.
Antalet medlemmar per den 31 december 2019 var totalt 312 beräknat med
utgångspunkt från att hälften av adresserna är familjer och räknas som två
medlemmar (Sveriges Hembygdsförbunds modell).

Årsstämman
Ordinarie årsstämma hölls den 10 april i Klockargården under föredömlig ledning av
Lars Gundberg, Ekerö-Munsö hembygdsförening.
Verksamhetsberättelsen, kommenterades, godkändes och lades till handlingarna.
Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna.
Revisor Ebba Hammarström läste upp revisorernas berättelse för 2018 och föreslog
ansvarsfrihet för styrelsen. Årsstämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för
2018.
Bertil Ottoson omvaldes som ordförande för ett år. Håkan Svensson, Thomas
Erlandsson och Eva Ottsosn valdes som ordinarie ledamöter för två år. Ingen
suppleant valdes.
Ebba Hammarström och Ingrid Oldfeldt valdes som revisorer för 2019 med Jacob
Söderberg som ersättare.
Revisionen av stadgarna är i princip en modernisering av språket. De sakliga
förslagen blev att räkenskaperna ska lämnas till revisorerna senast den 14 februari
och att granskningen ska vara färdig senast den 31 mars. I §7 om valen ska val av
valberedning läggas till. Vid årsmötet 2020 ska stadgeförändringarna fastställas.
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift, kronor 200:- för enskilda personer och
250:- för familj.
Handlingsplanen för 2019 godkändes av årsmötet.
Utdelningen av diplom för Årets Lovöperson till Leif Asp, som firades med
champagne, tal, diplom och sång av Lovö kyrkokör.
Publikationer m.m.
Eleonora Posten har kommit ut med fyra nummer, 26:e årgången.
Vandra på Lovön 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.
Forntiden på Lovö, Stenålder, bronsålder, järnålder

Bo Petré 2018
Korrespondenskortet med ormöglemärket används mycket och är uppskattat.
Fornstigen och våra tre byggnader
Fornstigen
Året har präglats av upprepade konflikter mellan vandrare, MTB-cyklister och
ryttare. Förhandlingar med Länsstyrelsen förs om förbud mot cykling på Fornstigen.
MTB – cyklisterna är det stora problemet. I ökande antal cyklar de återkommande,
med hög hastighet och i grupp på Fornstigen. MTB – cyklisterna har sedan 2017 stöd
av reservatsförvaltaren i motsättning till bestämmelserna i reservatets skötselplan.
SFV har ansökt om en ny föreskrift till reservatsbeslutet med innebörden att
reservatsförvaltaren ska kunna tillåta cykling på vandringsleder. Vi förespråkar
kanaliserinsprincipen med olika stigar för olika typer av användare och har ansökt att
bestämmelsen om ridförbud på Fornstigen ska kompletteras med cykelförbud.
Bagarstugan
Renoveringen har genomförts och vi kan baka så mycket vi vill. En ny vedspis i
kammaren gör att vi kan hålla styrelsemöten där även vid kylig väderlek.
Smedjan och Snickarboden Även Smedjan har renoverats. Under två veckor i maj
genomfördes skoldagarna för andraklassare från Ekerö och Lovö skolor. Samtliga
elever fick smida en järnkrok. Fjäderhammaren fungerar bra. Den gör det möjligt att
tillverka fler och tyngre smidesprodukter. Under marknadsdagen den 1/9 var Smedjan
öppen för besök. Thomas Erlandsson har påbörjat arbetet med snickarboden i bakre
delen av Smedjan. Tillsammans med Staffan Lindholm är de en ny arbetsgrupp.
Magasinet
Magasinet har disponerats om. FRA-utställningen kommer att få hela övre planet,
Trädgårdsnäringen halva mellanplanet och Bo Petrés arkeologiska utställning får den
del av bottenvåningen som kan frigöras från samlingar som inte kommer att visas.
Aktiviteter
Valborgsfirande i Drottningholmsparken med traditionell sång, vårtal och fyrverkeri.
Skoldagarna i maj på Rörby och Hogsta
Medverkan vid Rörbys marknadsdagar med eget bord och försäljning.
Förbifarten och världsarvet Drottningholm
Tunneldrivningen för Förbifart Stockholm har fått tillstånd från Mark och
Miljödomstolen (MMD) rörande gränsvärden för vattengenomrinning och
återinfiltration. Dessa värden har på grund av berggrundens sprickighet överskridits.
Vi har tillsammans med andra föreningar protesterat till Trafikverket och MMD. Vi
har för länge sedan informerat Trafikverket om den KTH-utredning som påtalar om
den särskilt sprickiga berggrunden under hela Lovön. Det trattformade
påverkansområdet innebär sjunkande grundvattennivå under ett mycket stort område.
Lovö naturreservat
Vi har med blandad framgång arbetat för att SFV ska arbeta enligt reservatets
tvingande föreskrifter och de direktiv som finns i reservatets skötselplan. Detta borde

vara en självklarhet för reservatsförvaltaren som statsanställd, men denne följer i
stället ofta sina egna avvikande idéer. Våra stadgar ligger i linje med naturreservatets
regelverk. När vi arbetar enligt våra stadgar uppfyller vi samtidigt syftet med Lovö
naturreservat. Detta ska vi framledes betona mer kraftfullt.
Hemsidan
Hemsidan fungerar oklanderligt. Den hålls aktuell så snart någon ber om uppdatering.
Eventuella problem ligger hos de personer som inte i tid informerar vår web-master
aktuella uppgifter.
Slutord
År 2019 har varit ett intensivt, intressant och arbetsamt år. Ett varmt tack går till alla
medlemmar som stödjer föreningen med sitt arbete och sin medlemsavgift.
Lovön den 20:e april 2020
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