Handlingsplan för 2021 – 2022

Världsarvet Drottningholm
Vi fortsätter att bevaka hur byggandet Förbifart Stockholm, främst tunneldrivningen, påverkar
Drottningholm med tillhörande omgivningar som världsarv. Vi bevakar grundvattennivåerna i samband
med tunneldrivningen under Lovön och reagerar när besluten i MMD:s tillståndsgivning överskrids.
Våra tre byggnader på Hogsta
Byggnadernas yttre underhåll är acceptabelt. Vi hade tidigare en arbetsgrupp som träffades varje första
måndag i månaden. Den måste återupplivas. Invigningen av Lovö museum blir i september 2021.
Bagarstugan
Vi inbjuder till att Bagarstugan används oftare och av flera. Vi söker en ny person som vill sy en
hembygdsdräkt i Lovö-modell, som ska finnas på en provdocka. Den övre våningen planeras bli en
utställning med föremål som har använts inomhus.
Smedjan och Snickarboden
Smedjan behöver i dagsläget inga nya investeringar. Vi ser fram emot att ta emot såväl skolungdomar från
Ekerö som vetgiriga personer som under handledning av Anders Florgård önskar lära sig smida. Den nya
ässjan med fungerande fläktutrustning, ny rökhuv och fjäderhammare ger möjlighet för tillverkning av fler
smidesprodukter. Snickarboden ska göras i ordning och främst fungera musealt.
Magasinet, Lovö museum
FRA-utställningen på övre planet är omfattande och mycket uppskattad.Mellanplanet delas av
trädgårdsnäringen med inslag av fiske och utrymme för mötesverksamhet. Bo Petrés utställning om Lovö
historia under sten- brons och järnålder finns på hela bottenplanets 100 kvm. För att skapa intresse för
muséet gör vi informationsmaterial för skolor och allmänhet. Vi söker anslag från flera håll för digital
utrustning, bl. a. för att hela museet ska bli mer attraktivt för yngre personer.
Rörby
Lovö hembygdsförening ska aktivt medverka till att Rörby gård kan övertas av Föreningen Rörby gård eller
av hembygdsföreningen själv.
Lovö naturreservat
Våra stadgar ligger i linje med naturreservatets syfte. Reservatets föreskrifter och dess skötselplan pekar i
den riktningen. Vi söker samarbete för skötsel och bevakning av reservatet.
Fornstigen
MTB-cyklister använder mest leden Lovö runt. Det har reducerat antalet MTB-cyklister på Fornstigen. Vi
fortsätter att skydda vandrarna, främst genom att sätta upp cykelförbudsskyltar, som emellertid ofta rivs
ned. Arbetsgruppen kompletteras och aktiveras.
EleonoraPosten
Vår medlemstidning är uppskattad. Artiklarna speglar i bred bemärkelse stadgarnas syfte Under mer än 10
år har kvaliteten på artiklar, layout, papper och tryck blivit allt bättre, bl. a. genom gott samarbete med
layout och tryckeri.
Ekonomin och bokföringen
Vi söker anslag från olika håll. Tillsammans med medlemsavgifterna och andra inkomster ska vi använda
våra resurser enligt denna handlingsplan. Bokföringen ska visa varifrån våra pengar kommer och hur de har
använts. Detta syfte ska uppnås med en anpassad kontoplan.
Programverksamheten
Nya idéer är välkomna. Vi kommer troligen att erbjuda utåtriktade aktiviteter tillsammans med andra
föreningar. Information på hemsidan, i EP och affischer vid Malmens postboxar och i Klockargården.
Flera frivilliga behövs
Vårt arbete görs ideellt. Vi har fått några nya medlemmar som bidrar med sitt arbete. Men vi behöver fler
som deltar aktivt i vår trevliga och värdefulla verksamhet.

