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9. Behandling av revisorernas berättelse.  8 
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14. Beslut om budget och plan för verksamheten. 6 
Fastställande av styrelsens verksamhetsplan 2020 och 9 - 11  
verksamhetsinriktning 2021 - 2023 

15. Beslut om årsavgifter för 2021.  
Styrelsen föreslår oförändrat 220 kronor för enskild medlem och 100 kronor för 
sambo/familjemedlem i samma hushåll.  

16. Val av ordförande för kommande verksamhetsår. (1 år).  12 
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Jennylund 
Den första tomten, ”Karlsro” i Örby köptes 1898 av Carl 
A Sporrong, vid nuv. Gamla Huddingevägen 470. Från 
denna avstyckades tomt nr 2, ”Jennylund”, som köptes av 
Jenny Johansson (1860 – 1922), en framgångsrik krögare 
i Stockholm. I Jennylund drev hon hotell och restaurang 
och dit kom rallarna som byggde järnvägen. Där 
stannade också hästskjutsarna på väg in mot staden. Då 
Jenny kommit i ordning började hon ha bönemöten på 
Jennylund, för hon var liksom Sporrong ”starkt religiös”.  
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Styrelsen för Brännkyrka Hembygdsförening,  
i Stockholm stad, får härmed överlämna 

berättelsen för verksamhetsåret 2019.  
 
 
 
 

 
Årsmötet 2019 
Föreningens årsmöte hölls den 26 mars 2019 i Godtemplarordens lokal i Älvsjö. Föreningen bjöd på kaffe 
med dopp. Inbjuden föreläsare var Lars Bogren från SeniorNet som berättade om vikten av att behärska 
informationstekniken i vardagen. Ingen motion hade inkommit i samband med årsmötet. 
 
Styrelse  
Ordförande  Anita Lundin  
Vice ordförande Evy Kjellberg 
Sekreterare  Monica Hansson 
Medlemsansvarig Eivy Harlén 
Kassör  Bo Larsson 
Ledamot   Birgitta Björnlund 
Ledamot  Rune Boman 
Ledamot   Håkan Jarmar  
Ledamot   Håkan Jonsson 
Ledamot  Ing Mari Laingren 
Ledamot  Arne Lönnebring  
Ledamot  Inga-Lill Persson 
 

Styrelsen har 2019 lagt ner närmare 2 000 ideella timmar i föreningen. Styrelsen har haft nio möten under 
året. Årsmötet omvalde Ann-Katrin Holmberg och Torbjörn Erbe som revisorer på 1 år samt omvalde 
Birgitta Persson som revisorssuppleant för 1 år. 
 

Till valberedning valdes Olle Andretzky (sammankallande), Christer Bentzer och Anita Thisell.   
 
Verksamhet  
Föreningens geografiska verksamhetsområde omfattar Brännkyrka och Vantör distrikt.  

 

Söndagsöppet med kaffeförsäljning för medlemmar och andra har genomförts som vanligt under våren och 
hösten. Under söndagarna har föreläsningar och utställningar anordnats. Vandringar genomfördes under 
året utefter den gamla Göta Landsväg mot Huddingesidan. I januari bjöds söndagsvärdarna traditionsenligt 
på lunch, på Lerkrogen, som tack för ett gott arbete. 
 

Bildcirkeln har under året fortsatt sitt arbete med att gå igenom föreningens digitaliserade bildarkiv, som 
totalt omfattar ca 3500 bilder. Ca 5 - 6 medlemmar har träffats varannan vecka på våren och på hösten för 
att gå igenom och kompletterat beskrivningarna samt att lägga in bilder som från olika källor tillkommit 
under året. På Stockholms Läns Museums databas ”Kulturarv Stockholm” (www.kulturarvstockholm.se) 
finns nu en betydande del av dessa bilder frisläppta och tillgängliga för allmänheten. Arbetet med 
frisläppning fortsätter och fler bilder skall digitaliseras och läggas in i databasen.  
 

Årets julmarknad genomfördes den sista söndagen i november och var till vår glädje välbesökt. 
 

Föreningen fick hos Stadsdelsnämnden beviljat ett förenings- och kulturbidrag på 10 000 kronor för 2019. 
Med stöd av detta genomfördes i februari och oktober månad projektet ”Kultur i ögonhöjd”. Ca 200 barn 
från grundskolorna besökte Lerkrogen. Intresset för föreningens aktivitet har ökat under åren. En rapport 
har skickats till stadsdelsförvaltningen.  Det var sjunde året som föreningen genomförde Kultur i ögonhöjd. 
Besöken är uppbyggda omkring tre olika stationer. Varje station fokuserar på ett tema såsom skolans och 
kyrkans roll i vårt samhälle, vardagen samt hushålls- och hantverksföremål. En stor fördel med 
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Hembygdsgårdens "samlingar" jämfört med exempelvis ett museums samlingar är att barnen här kan hålla i 
saker, känna volym och vikt samt prova trä- och halmskor, vilket man inte kan göra vid ett studiebesök på 
ett museum. Besöken är upplagda på ett sätt som skapar en interaktion mellan oss som berättar och barnen. 
Barnen bidrar på ett sätt som skapar dynamik i samtalen genom att de relaterar till det för dem kända och 
genom att ställa frågor.  
 

Vår hyresgäst ”Ericssons Bridgeklubb” lade ner sin verksamhet under våren och föreningen gick därför miste 
om en väsentlig hyresintäkt.  Hägerstens Hembygdsförening är en mångårig hyresgäst i nedervåningen. 
 

Sedan några år tillbaka finns det en möjlighet att stödja föreningen genom att köpa ett minneskort till en 
person man vill visa sin uppskattning för.  
 

Årets medlemsskrift med titeln Bebyggelse och folkliv i Vantör beskriver vår hembygd utifrån framväxten 
av nya stadsdelar under 50-talet. Skriften är den sjätte i ordningen som föreningen har utarbetat omkring ett 
tema. Rune Boman har hållit samman projektet och tillsammans med skribenterna gjort ett mycket gott 
arbete.  
 
Medlemsaktiviteter under året 
Många har deltagit i vår verksamhet under året. I huvudsak har man besökt Lerkrogen på söndagarna i 
samband med de olika föreläsningarna som erbjuds.  Alltför ofta kan vi inte ta emot alla som kommer till 
föreläsningarna på grund av lokalens storlek. Föreläsningar, vandringar och Kultur i ögonhöjd, har också 
medverkat till att andra än medlemmar har besökt föreningen. Vandringarna har slutat på Lerkrogen med 
möjlighet att ta sig en kopp kaffe och prata om sina intryck. Även de tre studiecirklarna och 
föreläsningarna i samarbete med SENUS har samlat deltagare.     
 
Medlemmar  
Föreningens medlemsantal var vid årets utgång 486. Av dessa är 6 hedersmedlemmar, 11 är ständiga 
medlemmar och 91 är familjemedlemmar. Vi kan också glädja oss åt många nya medlemmar under året. 
Den nybebyggelse som sker i Älvsjö medför att föreningen får nya medlemmar. Lerkrogen väcker 
nyfikenhet och lockar därmed till ett besök för att stilla nyfikenheten till sin nya hembygd.  
 
Utbildningsverksamheten - studiecirklar och föreläsningar 
Under våren och hösten har studiecirkeln "Händernas kunskap" fortsatt att samla deltagare kring gamla och 
nya handarbetsformer, en uppskattad cirkel, som pågått under flera år. Cirkeln har bland annat tagit fram en 
väska till Brännkyrkadräkten som finns att beskåda på Lerkrogen. Därtill har vi genomfört studiecirklarna 
om ”Bilder berättar” och studiecirkel ”Att skapa en årsskrift”.    

 

 Under året har föreningen, förutom studiecirklarna genomfört ett stort antal föreläsningar i samråd med 
studieförbundet SENSUS. Föreläsningarna har varit mycket uppskattade.  
 
Information 
Under året har två medlemsbrev skickats ut.  
 

På hemsidan www.hembygd.se/brannkyrka finns dels allmän information om föreningen, hembygdsgården 
och vårt verksamhetsområde samt information om aktuella aktiviteter och projekt.  
 

Antalet följare fortsätter att öka på föreningens Facebooksida. Det innebär att vi kan nå ut till nya grupper 
av intressenter av hembygden. Sociala medier ger också spridning till andra grupper än de traditionella 
kanalerna. 
 

Information om söndagsöppet har funnits på anslagstavlan vid Lerkrogen, på hemsidan och på allmänna 
anslagstavlor i vårt område samt på informationstavlan i Medborgarhuset i Älvsjö.  
Mestadels finns även söndagsprogrammen presenterade i lokaltidningen. 
 
Lerkrogen 
Christer Bentzer har varit ansvarig för uthyrningen av Lerkrogen. Ansvaret för biblioteket har Birgitta 
Björnlund haft.   
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Samarbete 
Samarbetet på Lerkrogen med Hägerstens Hembygdsförening har fortsatt i god anda. 
 

Föreningen har samarbetat med Älvsjö Miljöråd i de frågor som berör vår verksamhet. Föreningen har även 
varit engagerad i nätverket Bevara Röda Stugan. 
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi är ett resultat av ett stort antal ideella arbetstimmar som styrelseledamöter och andra 
medlemmar lägger ner. Föreningen har placerat medel i fonder hos Handelsbanken för att få någon 
avkastning på kapitalet. 
 

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen. 
 
Slutord 
Ambitionen att föra ut föreningens verksamhet i ett större sammanhang i samhället är angeläget. Därför 
bedriver hembygdsföreningen ett aktivt folkbildningsarbete genom anordnande av föreläsningar, 
studiecirklar, utarbetandet av skrifter och insatser för ett växande bildarkiv, bl.a. i form av digitalisering för 
att dokumentera och föra ut vår hembygd. 
 

Föreningsdrivna kulturaktiviteter på det lokala planet står för både bildning och sociala aktiviteter. En 
uppgift som har blivit allt viktigare i vårt samhälle. Utifrån ett samhällsperspektiv har föreningen en roll att 
fylla i det lokala kulturutbudet som i vårt fall är kopplat till hembygden.  Våra söndagsföreläsningar och 
den möjlighet till mötesplats som Lerkrogen erbjuder är konkreta exempel på detta.  Dock är denna 
verksamhet sårbar genom de ekonomiska villkor som råder till gamla traditionella föreningar och ett 
kommande generationsskifte. Verksamheten bygger i huvudsak på ideella krafter. 
 

Den bästa tiden ligger alltid framför oss vilket innebär att vi har goda möjligheter att på olika sätt 
synliggöra vårt kulturarv för fler. Hembygden kan vara på flera platser, vilket berikar oss som individer. I 
ett geografiskt område som vårt är det därför stimulerade att fler och fler blir medlemmar i föreningen. 
 

Vi vill också framföra ett tack till dem som gett oss gåvor och övriga som bidragit med ideella insatser. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet 

 

att med godkännande lägga 2019 års verksamhetsberättelse till handlingarna, 

att fastställa balansräkningen omfattande 443 718:- kronor. 

att överföra årets resultat 19 988:- kronor i ny räkning 
 

 
 
Älvsjö den 5 februari 2020 

 
Anita Lundin  Evy Kjellberg   Bo Larsson  Eivy Harlén  

 
Monica Hansson Inga-Lill Persson Birgitta Björnlund  Rune Boman 

 
Arne Lönnebring  Ing-Mari Laingren Håkan Jarmar  Håkan Jonsson 
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EKONOMISK BERÄTTELSE 

Resultaträkning Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Budget 
2020 

INTÄKTER      
Medlemsavgifter 90 000  87 765  66 810  90 000  
Gåvor 1 000  300  2 950  1 000  
Lotterier 2 500  2 915  2 645  3 000  
Lerkrogen 50 000  42 462  58 500  40 000  
Bokförsäljning, filmer mm 16 000  13 236  15 349  10 000  
Servering 26 000  23 929  26 735  20 000  
Projekt och marknader   2 480  1 020  1 000  
Studieförbundsersättning 7 000  15 185  12 160    
Övriga intäkter 3 000  32 218  2 145  6 500  
Kommunala anslag 20 000  10 000  20 000  25 000  

SUMMA INTÄKTER 215 500  230 490  208 314  196 500  
KOSTNADER      

Skolverksamheten 1 000      2 000  
Årsskriften 28 000  26 500  26 500  27 000  
Porto 13 000  12 440  12 932  10 000  
Programverksamhet 4 000  500  3 368  2 000  
Lerkrogen 78 000  105 430  75 974  80 000  
Bokinköp mm 3 000  1 445  5 420  1 000  
Servering 6 000  4 741  4 919  5 000  
Styrelsen 3 000  4 116  3 314  4 000  
Bortskrivna obetalda medl.avg.     11 275    
Kontorskostnader och datakom 35 000  24 221  36 017  25 000  
Medlemsavgifter andra organ 15 000  30 545  18 830  13 000  
Lotterier 1 000  273  534  1 000  
Förbrukningsinventarier 2 000      1 000  
Biblioteksinköp 1 000  291    19 000  
Underhåll av Lerkrogen         
Övriga kostnader 3 000    3 082  5 000  
Älvsjö Miljöråd         
Projekt bildscanning         
Ledungen 20 000        

SUMMA KOSTNADER 213 000  210 502  202 165  195 000  
RESULTAT FÖRE RÄNTOR 2 500  19 988  6 149  1 500  

Räntor         
Latent värdeförlust     2 370    

RESULTAT 2 500  19 988  3 779  1 500  
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Balansräkning  
31.12.2019   N

ot
  

 31.12.2018  
       
TILLGÅNGAR      
Likvida tillgångar       

Kassa 310    200  
Bankmedel 226 708    299 876  
Fondplaceringar 210 000  1  107 435  

Summa likvida medel 437 018    407 511  
        
Fordringar       

Kundfordringar       
Diverse fordringar 6 700    7 660  

Summa fordringar 6 700    7 660  
        
Anläggningstillgångar       

Inventarier       
Summa anläggningstillgångar       
       

SUMMA TILLGÅNGAR 443 718    415 171  
       
SKULDER OCH EGET KAPITAL      
Kortsiktiga skulder       

Leverantörer 27 750    754  
Röda stugan 3 942      

Summa kortsiktiga skulder 31 692    754  
        
Eget kapital och reservationer       

Eget kapital 392 038    410 638  
Årets resultat 19 988    3 779  
Summa eget kapital 412 026    414 417  
        
Reservationer       

Reservationer       
Summa reservationer       
        
Summa eget kapital och reservationer 412 026    414 417  
       

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 443 718    415 171  
    

Not 1    
Fondernas marknadsvärde 2019-12-31 214 996    
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VERKSAMHETSPLAN  2020 
Under året kommer föreningen att arbeta med följande fokus och intresseområden. 
 
1. Vidmakthålla och förstärka hembygdskänslan. 
 

Genomföra ”Kultur i ögonhöjd” de yngsta skolbarnen under en vecka under hösten.  Konceptet som 
prövats under åtta år fortgår, vilket innebär att tre stationer byggs upp – skola, vardagsliv och hantverk – 
för att främja kunskapen om hembygden och gamla traditioner.   
 

Genomföra söndagsöppet med föreläsningar eller utställningar på Lerkrogen varje söndag under 
skolterminerna samt att anordna vandringar med guidning inom vårt geografiska område. 
 

Ta emot olika grupper och berätta om Brännkyrka socken och utvecklingen till dagens samhälle. Även 
delta i olika evenemang där hembygdsfrågor diskuteras. 
 

Genomföra utställningar, föredrag och seminarier samt studiecirklar om frågor med anknytning till 
föreningens verksamhet. Fortsätta med studiecirklarna i dokumentation av bildarkivet. 
 

Genomföra aktiviteter som vänder sig till olika grupper i samhället, barn, äldre, nyinflyttade för att stärka 
hembygdskänslan och attrahera nya medlemmar. 
 

Genomföra en loppis under våren och en julmarknad i november – december månad. 
 
2. Stimulera till hembygdsforskning 
Inventeringen av föreningens bestånd av böcker och andra skrifter, handlingar, kartor, bilder och föremål 
fortsätter under året.  Succesivt exponera fler av de digitaliserade fotografierna, ca 3 500, på webben 
genom avtalet som tecknats med Kollektivt kulturarv och Stockholms Läns Museum. 
 
3. Samarbeta med andra organisationer 
Vidmakthålla ett gott samarbete med hembygdsföreningarna i Söderort och med andra organisationer i 
Älvsjö. Vara en aktiv medlem i Stockholms Läns Hembygdsförbund och delta i arbetet inom 
Föreningsarkiven i Stockholms Län. 
 
4. Informera om hembygden 
Kontinuerligt uppdatera föreningens hemsida med ny information och aktiviteter. Fortsätta med 
utvecklingen av våra insatser på sociala medier.   
 

Skicka information om verksamheten till lokaltidningen för införande under ”På Gång” 
 

Utarbeta ett vår- och ett höstprogram samt affischera på föreningsanslagstavlorna om 
programverksamheten. 
 
5. Sprida information och utarbeta tryckta skrifter 
Producera en årsskrift med fokus på de industri- och näringsverksamhet i Brännkyrka och närområdet. 
Påbörja arbetet med en årsskrift för 2021, preliminärt med inriktning på ”Vattenvägar, vattendrag och 
kanalprojekt i Brännkyrka”. 
 

Ge ut minst 2 medlemsbrev under året. 
 

Få till stånd en aktuell e-post-funktion till medlemmarna för snabbare information. 
 

6. Bevaka samhällsfrågor 
Löpande besvara remisser med olika inriktningar som berör föreningens verksamhet. 
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VERKSAMHETSINRIKTNING 
 

1. Målsättning 
 

Enligt stadgarnas § 1 är föreningens ändamål sammanfattade i 3 -att satser: 
• vårda och synliggöra hembygden i dag, dess historiska natur- och kulturarv och dess traditioner  
• främja kunskapen om hembygden 
• utveckla förståelse och engagemang för hembygden och dess historia. 

 

Detta har utvecklats och specificerats enligt följande: 
• Att fornlämningar av kulturhistoriskt värde bevaras och vårdas. 
• Att byggnader och andra föremål från äldre tider på ett pietetsfullt sätt bevaras för kommande tider. 
• Att området ej förvanskas eller förslummas och att identiteten bibehålls. 
• Att hembygdsforskningen uppmuntras och att skrifter i ämnet utges samt att nutiden dokumenteras i 

ord och i bild.  
• Att hembygdskänslan hålls levande genom föreläsningar, möten och visning av kulturella föremål. 

 
2. Verksamhetsområde 

 

Enligt stadgarnas §1 specificeras föreningens verksamhetsområde enligt följande: 
”Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde utgörs av Brännkyrka och Vantör distrikt.” 
 

3. Verksamhetsinriktning 2021 - 2023 
 

Under 2021 – 2023 kommer föreningen att fortsätta sitt arbete på i huvudsak samma sätt som tidigare år 
med följande fokus och intresseområden, i förkommande fall genom årligen återkommande aktiviteter. 
 

1. Vidmakthålla och förstärka hembygdskänslan. 
Vår hembygdsgård, Lerkrogen, skall utgöra ett nav i kontakten mellan medlemmarna inbördes, mellan 
föreningen och dess samarbetspartners samt mellan föreningen och allmänheten. 
 

Genomföra söndagsöppet på Lerkrogen under större delen av året, med kaffeservering, utställningar, 
föredrag och seminarier om frågor med anknytning till föreningens verksamhet. 
 

Genomföra ”Kultur i ögonhöjd” för förskole- och skolbarn en eller ett par veckor under hösten förutsatt att 
Stadsdelsnämnden beviljar sökta bidrag. Konceptet som prövats under många år fortgår, vilket innebär att 
tre stationer byggs upp – skola, vardagsliv och hantverk – för att främja kunskapen om hembygden och 
gamla traditioner. Marknadsföreningen sker genom direktinformation och genom de upparbetade kanaler 
som finns.  
 

Genomföra aktiviteter som vänder sig till olika grupper i samhället, barn, äldre, nyinflyttade för att stärka 
hembygdskänslan och attrahera nya medlemmar. Ta emot grupper och berätta om Brännkyrka socken och 
utvecklingen till dagens samhälle. Även delta i olika evenemang där hembygdsfrågor diskuteras. 
 

Fortsätta med uppbyggnaden av vårt bildarkiv och komplettera detta med gamla och nya bilder. Föreläsa 
om olika aktiviteter inför andra hembygdsföreningar och allmänheten. 
 

Lerkrogen skall i mån av tillgänglighet användas för uthyrning av ett eller flera rum till medlemmar och 
utomstående föreningar för samkväm, möten och andra ändamål som främjar hembygdsföreningens 
anseende och därmed dess ändamål. 
 

Genomföra en loppis under våren och en julmarknad i november – december månad. 
 

2. Stimulera till hembygdsforskning 
Föreningens bestånd av böcker och andra skrifter, handlingar, kartor, bilder och föremål ska även 
fortsättningsvis inventeras, organiseras, förtecknas och tillgängliggöras genom i första hand digitalisering 
där så är lämpligt. Exponera de digitaliserade fotografierna, ca 3 500, genom avtalet som tecknats med 
Kollektivt kulturarv och Stockholms Läns Museum. 
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Uppmuntra medlemmar att lämna bidrag till hembygdsföreningen i form av texter, bilder, tidningsklipp, 
föremål och dokument som belyser ortens utveckling och tradition. 
 

Forskarrummet ska hållas tillgängligt för medlemmar och andra intresserade på tider som anpassas till 
aktuella behov. 
 

3. Samarbeta med andra organisationer 
Föreningen ska verka för att skapa och samarbete med andra organisationer, där detta kan komplettera och 
stödja föreningens arbete eller ändamål till exempel Stockholms Läns Hembygdsförbund, Länsmuseet, 
Föreningsarkiven i Stockholms Län (FSL) och närliggande hembygdsföreningar som t.ex. Enskede-Årsta, 
Hägerstens Hembygdsförening och Farsta Hembygdsförening, Huddinge samt boendeföreningar, 
företagarföreningen i Älvsjö, skolor och förskolor i området samt Stadsdelsförvaltningen. 
 

Vidmakthålla ett gott samarbete med andra organisationer i Älvsjö. 
 

4. Sprida information och utarbeta tryckta skrifter 
Årligen producera en årsskrift med fokus på ett aktuellt historiskt område i linje med föreningens ändamål.  
 

Ge ut minst 2 medlemsbrev och kontinuerligt uppdatera föreningens hemsida med ny information och 
aktiviteter samt affischera på föreningsanslagstavlorna i området med aktuell information om föreningens 
program.  
 

Skicka information om verksamheten till lokaltidningarna för införande under ”PåGång” (motsv.). Utarbeta 
ett vår- och ett höstprogram med föreläsningar som berör aktuella ämnen inom föreningens verksamhet. 
 

Succesivt öka användningen av e-post till medlemmarna för snabbare informationsspridning. 
Vidareutveckla användningen av sociala medier för kommunikation och information till medlemmar och 
allmänhet. 
 

Skapa en möjlighet för medlemmarna att erhålla direktinformation från länsförbundet. 
 

5. Bevaka samhällsfrågor 
Löpande besvara remisser av olika slag som berör föreningens verksamhet och ändamål. 

 
 
 
  

Fahlkvists cykelaffär vid Johan Skyttes Väg 218 år 1977. Affären övertogs av ”Fahlan” 
på 1950-talet från den tidigare ägaren Einar Ek.  
Lokalen är numera ombyggd till en pizzeria. 
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Pkt. 2. Val av mötesordförande Birgitta Persson 
 
Pkt. 3. Val av sekreterare för årsmötet Eivy Harlén 
 
Pkt. 4. Val av protokollsjusterare och rösträknare Enligt mötets förslag 
 
Pkt. 16. Val av ordförande för 1 år Anita Lundin  omval 
 
Pkt. 17. Val av ledamöter för 2 år: Birgitta Björnlund omval 

 Rune Boman  omval 
 Evy Kjellberg omval 
 Håkan Jarmar omval 
 Håkan Jonsson omval 
 Arne Lönnebring omval 
 Per Jakobsson nyval 
 

Följande ledamöter har 1 år kvar av mandatperioden: 
 Monica Hansson 
 Eivy Harlén 
 Ing-Marie Laingren 
 Inga-Lill Persson 
 

Pkt. 18. Val av revisor för 1 år Torbjörn Erbe omval 
 Ann Katrin Holmberg omval 
 

Pkt. 18. Val av revisorssuppleant för 1 år Birgitta Persson  omval 
 
 

========================================================= 
 

ÖVRIGA PERSONVAL, FÖRSLAG 
 

Pkt. 19. Val av valberedning för 1 år Olle Andretsky  omval 
 Anita Thisell omval 
 Christer Bentzer omval 
 

 

 

Långbrokungen 
Alfred Söderlund, 1843 – 1930, kallades Långbrokungen pga. sin yttre 
likhet(?)med kung Carl XV. Han blev som 20-åring inspektor på 
Långbro Gård och köpte gården redan 1866 för lånade pengar och 
bodde där till 1918, då LM Ericsson köpte det som då var kvar av 
fastigheten. För att minska skuldbördan avyttras tidigt en del 
arrendegårdar och 1902 säljs marken för Långbro Sjukhus till 
Stockholms Stad. Med början 1899 avstyckas också ca 500 villatomter. 
1888 gifter han sig med Hulda Gjerling. De får fem barn som växer 
upp på Långbro Gård. 
Efter försäljningen bosätter sig Alfred och Hulda på Grevgatan på 
Östermalm. Han ligger begravd på Brännkyrka kyrkogård. 


