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Verksamhetsberättelse för perioden 2020 – 2021      

 

Två omständigheter har kraftigt påverkat periodens arbete och verksamhet. Främst har pandemin 

medfört att många, både nya och traditionella, aktiviteter inte har kunnat genomföras. Till detta 

kommer en konflikt inom styrelsen. Konflikten splittrade styrelsen och har påverkat verksamheten 

negativt.  

 

Det viktigaste vi har gjort är arbetet med Lovö museum. För ett år sedan invigde vi större delen av 

museet. Hogsta Magasins två övre våningsplan är färdiga – FRA-utställningen på övre planet, om 

Lovö trädgårdsnäring på mellanplanet samt halva den arkeologiska utställningen på bottenplanet. 

Lovö museum som helhet med en 100 kvm stor arkeologisk utställning på bottenplanet kommer att 

invigas några dagar efter årsmötet.  

 

För att ge medlemmarna full insyn i föreningens ekonomi har styrelsen beslutat att bokföringen ska 

visa varifrån vi har fått våra pengar samt hur pengarna har använts. Här måste vi bli bättre. 

 

Vi har fått uppskattning för vårt arbete och EleonoraPosten får ofta mycket beröm. Efter 

upprustningen av Bagarstugan borde det bakas oftare, men smittrisken har tyvärr stoppat denna 

utveckling. 

Nu när MTB-cyklisterna kan cykla på den orangea stigen Lovö Runt har cyklingen på Fornstigen 

minskat. Men skyltarna med cykelförbud rivs ofta ner och förstörs. 

Samarbetet med Mälaröarnas övriga hembygdsföreningar har gått framåt. Det har medlemmarna 

kunnat läsa om i EleonoraPosten.  

Valborgfirandet ställdes in både 2020 och 2021 på grund av smittrisken.  

         

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under 2020. Styrelsens sammansättning har varit: 

Bertil Ottoson ordförande och redaktör för EleonoraPosten, Staffan Lindholm kassör, Eva Ottoson 

sekreterare, Alex Lind af Hageby, Pertti Hänninen, Maria Halkiewitz och Thomas Erlandsson. 

Arbetsutskottet har upphört. 

 

Redaktionsgruppen för EleonoraPosten består numera av Eva och Bertil Ottoson (redaktör och 

ansvarig utgivare). Håkan Svensson och Stig Morling har avgått och John Crafoord har avlidit. 

Maria Wold-Troell har gjort tidningens layout.  

 

Styrelsen har till sig adjungerat Anders Florgård för Smedjan, Ulf Bernitz som juridisk rådgivare, 

Bengt Krantz som byggnadsansvarig. Pertti Hänninen, Karin och Jörgen Ek samt Bo Petré har tagit 

stort ansvar för Lovö museum.  

 

Ansvariga för våra arbetsuppgifter: Ekonomi –  Staffan Lindholm, EleonoraPosten – Bertil Ottoson, 

Fornstigen - vakant, Bagarstugan – vakant, Smedjan – Anders Florgård, Snickarboden – Thomas 

Erlandsson, byggnader – Bengt Krantz, naturreservatet – Alex Lind af Hageby samt Hemsidan – 

Candi Martin (avliden),  numera Maria Wold-Troell. 

 

Arbetsgruppen för Lovö museum: Bo Petré, Bengt Krantz, Jörgen Ek och Thomas Erlandsson. Sven 

Faringer och Bertil Ottoson ibland. 

 

Vi är aktiva medlemmar i Stockholms läns hembygdsförbund, medlemmar i föreningen Ekebyhovs 



slotts intresseförening och i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund samt är 

representerade i Föreningen Mälaröarnas folkrörelsearkiv.  

 

Medlemsantalet har ökat under perioden. Den 31 december 2020 hade vi 320 medlemmar beräknat 

med utgångspunkt från att hälften av adresserna är familjer och räknas som två medlemmar 

(Sveriges Hembygdsförbunds modell).  

 

Årsmötet 

Ordinarie årsmöte 2020 hölls den 15 september på grund av smittrisken i Klockargårdens trädgård 

under ledning av Alex Lind af Hageby. 

Verksamhetsberättelsen kommenterades, godkändes och lades till handlingarna. Stämman 

fastställde balans- och resultaträkningarna. 

Revisor Ebba Hammarström läste upp revisorernas berättelse för 2019 och föreslog ansvarsfrihet 

för styrelsen. Årsstämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2019. 

Bertil Ottoson omvaldes som ordförande för ett år. Håkan Svensson, Thomas Erlandsson och Eva 

Ottoson valdes som ordinarie ledamöter för två år. Ingen suppleant valdes. 

Ebba Hammarström och Ingrid Oldfeldt valdes som revisorer för verksamhgetsåret 2020-2021 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 Bo Petré, som firades med bubbel och höll ett fint 

tacktal.  

 

Publikationer m.m. 

Eleonora Posten har kommit ut med fyra nummer, 27: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 

Särtryck och utvidgning av fem av Bo Petrés artiklar i EleonoraPosten, Bo Petré 2018  

Korrespondenskortet med ormöglemärket används mycket och är uppskattat. 

 

Fornstigen och våra tre byggnader 

Fornstigen 

Konflikterna mellan vandrare och MTB-cyklister har avtagit sedan cyklisterna kan använda det 

orangea spåret runt hela Lovön. Ingen har efterträtt Anders Florgård som ansvarig för underhållet 

och arbetsgruppen. 

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. Skoldagarna för andraklassare från 

Ekerö och Lovö skolor ställdes in pga smittrisken.  

Magasinet – Lovö museum. 



Spannmålsmagasinet har utvecklats till Lovö museum, som invigdes den 6 september. Övre planet 

är en FRA-utställning, mellanplanet visar Trädgårdsnäringen och Bo Petrés arkeologiska utställning 

har halva bottenplanet, men under 2021 kommer den arkeologiska utställningen att utvidgas till hela 

bottenplanet på ca 100 kvm.   

 

Aktiviteter 

Valborgsfirandet, skoldagarna i maj på Rörby och Hogsta samt Medverkan vid Rörbys 

marknadsdagar ställdes in pga smittrisken. 

 

Förbifarten och världsarvet Drottningholm 

TRVs tunneldrivning medför större grundvattenläckage än Mark och Miljödomstolen (MMD) har 

tillåtit. Trafikverket bryter mot det klimatavtal Sverige har ratificerat.   

Tillsammans med tre andra ideella föreningar protesterar vi och kräver att Förbifartsprojektet läggs 

ned. Vårt huvudargument är att klimatet är viktigare än sysselsättningen inom byggnadsindustrin. 

 

Lovö naturreservat 

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 har fungerat oklanderligt. Candi har hållit den aktuell så snart någon ber om uppdatering. 

Eventuella problem ligger hos de personer som inte i tid informerar vår web-master aktuella 

uppgifter. 

 

Slutord 

Åren 2020 - 2021  har varit en annorlunda och arbetsam period. Ett varmt tack går till alla 

medlemmar som stödjer föreningen med sitt arbete och sin medlemsavgift. 

 

 

Lovön augusti 2021   
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