
 
 

 
BRÄNNKYRKA HEMBYGDSFÖRENING 

 

 
Underlag till årsmötet 

2022-03-31 
 

 
 

 
 

 
Föredragningslista sid  2 
Verksamhetsberättelse sid  3 
Resultaträkning 2021, budget 2022 sid  7 
Balansräkning 2021 sid  8 
Revisorernas berättelse sid  9 
Verksamhetsplan 2022 sid  10 
Verksamhetsinriktning 2023 - 2027 sid 11 
Valberedningens förslag sid 12 

  



2 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
  Sid 

1. Årsmötets öppnande  

2. Val av ordförande för årsmötet. 12 

3. Val av sekreterare för årsmötet. 12 

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte mötets ordförande justera 
protokollet. 12 

5. Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning. 

6. Fastställande av föredragningslista. 

7. Fastställande av röstlängd. 

8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse. 3 - 8 

9. Behandling av revisorernas berättelse.  9 

10. Beslut om resultat- och balansräkning. 7 - 8 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

12. Behandling av motioner.  

13. Behandling av förslag från styrelsen (propositioner). 

14. Beslut om budget och plan för verksamheten. 7 
Fastställande av styrelsens verksamhetsplan 2022 och 10 - 12  
verksamhetsinriktning 2023 - 2027 

15. Beslut om årsavgifter för 2023.  
Styrelsen föreslår en höjning till 250 kronor för enskild medlem och  
oförändrat 100 kronor för sambo/familjemedlem i samma hushåll.  

16. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.  12 

17. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter (högst elva och minst sju ledamöter). 12 

18. Val av revisorer för kommande verksamhetsår. 12 

19. Val av ledamöter i valberedningen för kommande verksamhetsår. 

20. Övriga val. 

21. Årsmötets avslutande.  
  



3 

 

Styrelsen för Brännkyrka Hembygdsförening,  
i Stockholm stad, får härmed överlämna 

berättelsen för verksamhetsåret 2021.  
 
 
 

 
 
Årsmötet 2021 
Enligt stadgarna ska årsmötet hållas senast i mars månad men på grund av Coronapandemin hade 
Regeringen lagstiftat om att några större sammankomster inte fick ske. Baserat på detta och på tillfällig 
lagstiftning om undantag från gällande stadgar för bl.a. ekonomiska föreningar beslöt styrelsen att skjuta 
upp årsmötet till hösten. Under sensommaren var situationen angående spridningen något bättre och 
årsmöte hölls därför den 4 september 2021 i trädgården vid Lerkrogen i sann anda av pandemirestriktioner. 
De 27 närvarande medlemmarna bjöds på kaffe och hembakat bröd. 
 
Styrelse  
Ordförande Anita Lundin  
Vice ordförande Arne Lönnebring 
Sekreterare Bodil Andreassen 
Kassör Per Jakobsson 
Ledamot  Eivy Harlén t.o.m. 2021-09-04 
Ledamot  Monica Hansson t.o.m. 2021-09-04 
Ledamot  Birgitta Björnlund 
Ledamot  Håkan Jonsson 
Ledamot Christer Bentzer  från 2021-09-04 
Ledamot Håkan Jarmar  
Ledamot Ing Mari Laingren 
Ledamot Inga-Lill Persson 
Ledamot Rune Boman 
Ledamot Ylva Lundén-Welden från 2021-09-04 
 

Årsmötet beslöt att välja om revisorerna Ann-Katrin Holmberg och Torbjörn Erbe på 1 år samt Birgitta 
Persson till revisorssuppleant för 1 år. Till valberedning valdes Olle Andretzky (sammankallande), Anita 
Thisell och Micael Ernstell.  
 

Styrelsen har haft tio protokollförda möten under året och totalt har ledamöterna lagt ner ca 2 000 ideella 
timmar i föreningen under året.  
 

Till styrelsen har adjungerats: Micael Ernstell, Hans Callergård, Monica Hansson, Eivy Harlén och Enikö 
Arnell-Szurkos. 
 

Även under det här året har styrelsemötena i huvudsak ägt rum utomhus vid Lerkrogen. När vädret inte 
längre medgav detta övergick styrelsen till digitala möten via Zoom.  
 
Verksamhet  
Föreningens geografiska verksamhetsområde omfattar Brännkyrka och Vantörs distrikt.  
 

Söndagsöppet med kaffeförsäljning för medlemmar och andra har inte kunnat genomföras under våren. Den 
sista söndagen i september, i samband med föreningens 80-årsfirande öppnades Lerkrogen igen. 
Möjligheten till fika och att mötas i trädgården spelade roll så att avstånden därigenom kunde hållas på ett 
betryggande sätt.   
 

Under den här våren har vi utvecklat verksamheten med nya ben. Vi har utökat vandringarna i hembygden 
och genomfört inte mindre än nio vandringar under våren och två under hösten. Vi har genomfört 16 
webbinarier med olika innehåll, åtta under våren och åtta under hösten. Webbinarierna har presenterats på 
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föreningens Facebook-sida vilket har varit uppskattat och gjort det möjligt att presentera verksamheten för 
fler än de egna medlemmarna. Därigenom har fler få information och kunskap om föreningen genom de 
föreläsningar som ägt rum på onsdagarna. Ett stort tack till vår medlem Birgitta Persson som administrerat 
dessa webbinarier. Utan aktiva medlemmar blir föreningen mer fattig på aktiviteter.  
 

Vi fick ett brev från Volontärbyrån som bedriver ett aktningsvärt arbete med att minska ensamhet och 
isolering.  Detta ledde till att vi fick kontakt med några engagerade personer som hjälper föreningen med att 
baka och medverka som söndagsvärdar.  
 

Under våren har vi sökt bidrag från olika håll för att klara en fortsatt verksamhet trots minskade intäkter 
under pandemiåret. Resultatet är blandat. Från Kulturrådet sökte vi en kompensation för förlorade intäkter 
under våren men fick avslag. Däremot fick vi ett mindre bidrag beviljat för sommarverksamheten. Vi fick 
dock inte någon förklaring till denna olikhet i hanteringen!  
 

Från den nya Stadsdelsförvaltningen fick vi ett gott stöd som bidragit till att verksamheten har kunnat hålla 
en acceptabel nivå i dessa Coronatider. Vi känner ett stort stöd för föreningens verksamhet. Detta visade 
sig i i synnerhet i samband med den inbjudan som Hägerstens Hembygdsförening och vi gemensamt gjorde 
till stadsdelsdirektören. Hon kom till Lerkrogen och resultatet blev ett trevligt och givande samtal i 
trädgården en dag i maj. Vi blir nu kontaktade på ett nytt sätt och föreningen bjuds in till olika aktiviteter 
på ett sätt som tidigare inte skedde.  
 

Styrelsen har även ägnat tid åt framtida verksamhetsplanering med inriktning på det kulturarv som behöver 
uppmärksammas och inte får glömmas bort.  
 

Under sommaren målade skolungdomar en del av staketet runt Lerkrogen, ett uppskattat inslag som var 
möjligt genom kontakterna med stadsdelsförvaltningen och deras projekt ”Tryggt och trivsamt ”. 
 

Vi lämnade in fyra olika projektidéer till Ideell Kulturallians. Det handlade om ett ekonomiskt stöd för att 
utveckla verksamheten. De fyra projekten var 

o årsskriften 
o titt-tavlor för barn 
o musik i parkerna under sommaren 
o webbinarierna. 

 

Föreningen erhöll bidrag för två av dessa, nämligen musik i parkerna och webbinarierna. Webbinariernas 
föreläsningar har baserats på föreningens årsskrifter som beskriver olika teman allt ifrån lokal kommers, 
boende miljö, företagande, 100-årsboken samt Göta Landsväg. I Ideell Kulturallians rapport Kulturens 
Kapillärer, framgår att föreningen var en av de 216 lokala kulturprojekt som beviljades bidrag. I samband 
med att rapporten presenterades i december månad medverkade även föreningen med ett fysiskt inslag som 
handlade om webbinarierna och våra erfarenheter från dessa. 
 

Ett mycket uppskattat inslag var föreningens aktivitet med musik i Långbro park och vid Herrängens gård 
under några tillfällen under sommaren.  Det var möjligt genom stödet från Ideell kulturallians.   
 

Föreningen har avgett remissyttranden över den planerade utvecklingen av Fruängen centrum och Älvsjö 
centrum samt den planerade bebyggelsen i Herrängsskogen. Vårt fokus i remissarbetet ligger på att i så stor 
utsträckning som möjligt ta till vara kulturarvet och dess kulturmiljö.  Styrelsen har även förberett ett 
remissyttrande angående Spårväg Syd. 
 

Tyvärr kunde ingen lunch anordnats för söndagsvärdarna på grund av pandemin och risken för smitta 
innebar att vi inte heller kunde bjuda in skolelever till projektet Kultur i ögonhöjd. Projektet fyller annars en 
viktig funktion för att sprida kunskaper om vårt kulturarv, ett av målen i läroplanen. 
 

Statens myndighet för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) har fokus på ungas levnadsvillkor och 
civila samhällets förutsättningar. MUCF bjöd in föreningen till en utvärdering av pandemins påverkan på 
verksamheten. Styrelsen gav Birgitta Persson ett mandat att företräda föreningen i de seminarier som 
anordnades under året. Därigenom fick vi en möjlighet att belysa pandemins effekter för vår förening.  
 
Årets medlemsskrift med titeln ”Profiler i Brännkyrka” beskriver vår hembygd utifrån personer som gjort 
avtryck. Den innehåller även en berättelse om kampen för en återuppbyggnad av Lerkrogen. Redaktör för 
årsskriften har varit Rune Boman som hållit samman projektet och tillsammans med övriga skribenter gjort 
ett mycket gott arbete. Studiecirkelns pedagogiska modell har legat till grund för arbetet.  
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Medlemsaktiviteter under året 
På grund av Corona har Lerkrogen varit stängd en stor del av året. Vandringar har genomförts under 
försommarn och hösten. Totalt har ca 800 deltagare har besökt någon av föreningens aktiviteter under året. 
 

En loppis genomfördes på Lerkrogen i mitten av september. Detta dokumenterades av förbundet med en 
fotograf och en konsulent som avsåg att lägga ut information om detta på förbundets hemsida. Årets 
julmarknad genomfördes den 5 december med en handfull försäljningsbord, tyvärr färre än tidigare år pga. 
pandemin. Även antalet besökare var färre än vanligt, men både försäljare och besökare tyckte att dagen 
var givande. 
 

Älvsjö Konstförening lade ner sin verksamhet och tog kontakt med föreningen om att låta verksamheten 
integreras med hembygdsföreningen inom ramen för stadgarnas ändamålsparagraf.  Styrelsen beslöt att ta 
in konstföreningens verksamhet i sitt program och därmed utveckla ytterligare ett nytt ben för 
kulturarvsintresserade.  
 
Medlemmar  
Föreningens medlemsantal var vid årets utgång 397 (f.å. 420). Av dessa är 6 hedersmedlemmar, 11 är 
ständiga medlemmar och 80 är familjemedlemmar. Vi har tyvärr tappat ca 60 medlemmar under året men 
föreningen kan också glädjas åt ca 40 nya medlemmar.  
 
Utbildningsverksamheten - studiecirklar och föreläsningar 
Studiecirkeln ”Att skapa en årsskrift” har genomförts på det sätt som varit lämpligt utifrån de restriktioner 
som myndigheterna utformat. Arbetet med årsskriften har till stor del skett via nätet vilket i någon mån har 
försvårat arbetet. 
 

Bildcirkeln och cirkeln ”Händernas kunskap” gjorde under våren uppehåll i sina verksamheter men 
träffades åter regelbundet under hösten, men då med hänsyn till de rekommendationer om avstånd mm som 
då gällde. Bildcirkeln arbetade under hösten med vykortsbilder som erhållits från Höghus Förlag. 
 
Information 
Under året har två medlemsbrev skickats ut tillsammans med vår- och höstprogrammen. 
 

På hemsidan finns dels allmän information om föreningen, hembygdsgården och vårt verksamhetsområde 
dels information om aktuella aktiviteter och projekt, se hembygd.se/brannkyrka. E-postadressen är: 
brannkyrkahembygd@telia.com. 
 

Antalet följare fortsätter att öka på föreningens Facebook-sida och var vid årsskiftet uppe i över 300 följare 
vilket är glädjande då vi får en möjlighet att berätta om verksamheten för nya hembygdsintressenter. 
Sociala medier ger också spridning till andra grupper än de traditionella kanalerna.   
 
Lerkrogen 
Uthyrning 
Ansvarig för uthyrning har Christer Bentzer varit. Till följd av rekommendationer och anvisningar från 
FHM har efterfrågan på lokalupplåtelse varit mycket begränsad. Först under hösten gjordes en del 
bokningar för mindre sammankomster.   
 

Förvaltning 
I inledningen av året blev det kortslutning i elanläggningen , en incident som kunnat få förödande 
konsekvenser.  Skadan reparerades och i samband med det gjordes även vissa förändringar för el i kök, allt 
i syfte att få en driftsäkrare anläggning. Vår hyresvärd, Fastighetskontoret, svarade för samtliga kostnader.  
Under hösten har styrelsen haft en gemensam webbaserad föreläsning under temat ”Säker hembygdsgård”. 
Detta gav en ökad medvetenhet om risker för brand, fallolyckor, vattenskador mm.  En översyn av de 
instruktioner som lämnas eller meddelas besökare eller lokalbokare ska göras. Vidare ska en rutin om 
intern brandskyddskontroll upprättas.  
 

Samarbetet med gruppen Håll ihop bygger på ett ömsesidigt utbyte vilket även i år inneburit att de har 
tagit hand om städningen av Lerkrogen. 
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Biblioteket 
Ansvarig för biblioteket har Birgitta Björnlund varit. 
 
Samarbete 
Föreningen har ett mycket gott samarbete med Hägerstens Hembygdsförening som dock inte bedrivit 
någon större verksamhet,  på Lerkrogen, under året. 
 

Vi samarbetar inom Älvsjö Miljöråd i de frågor som berör oss men inte heller detta nätverk har haft några 
möten.   
 
Motioner till årsmötet 
Ingen motion hade inkommit till årsmötet. 
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi är ett resultat av ett stort antal ideella arbetstimmar och att vi får nya medlemmar. 
Föreningen har placerat medel hos Handelsbanken för att få någon avkastning på kapitalet. I dessa tider är 
det värdefullt med ett kapital för att klara de fasta utgifter som föreningen har, vilket i huvudsak är kopplat 
till hembygdsgården Lerkrogen. Intäkterna har under året på grund av nedstängningen varit starkt 
begränsade. Föreningen erhöll bidrag från Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet för inställd verksamhet. 
Stockholms Läns Hembygdsförbund sänkte sin medlemsavgift med 25 % för att kompensera föreningarnas 
intäktsbortfall. Att söka ekonomiskt stöd har varit en angelägen uppgift för styrelsen på grund av det stora 
ekonomiska bortfallet av intäkter.   
 

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, bland annat i form av 
digitalisering för att dokumentera och föra ut kunskap om vår hembygd.   
 

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 även tacka Stadsdelsnämnden och Myndigheterna för de bidrag som föreningen erhållit samt övriga 
som bidragit med ideella insatser. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet 
 

att med godkännande lägga 2021 års verksamhetsberättelse till handlingarna, 
att fastställa balansräkningen omfattande 416 265,09 kronor, 
att  överföra årets underskott 350 kronor i ny räkning. 

 

 
 
Älvsjö i februari 2022 
 
 
Anita Lundin Arne Lönnebring  Birgitta Björnlund 
 
 
Bodil Andreassen Inga-Lill Persson  Ing-Mari Laingren 
 
 
Håkan Jarmar  Håkan Jonsson Per Jakobsson 
 
 
Rune Boman Ylva Lundén-Welden Christer Bentzer 
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Ekonomisk berättelse     

Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut Budget 
2021 2021 2020 2022 

INTÄKTER           
Medlemsavgifter   78 000  79 970  78 028  81 000  
Gåvor     200  910  0  
Lotterier     0  0  3 000  
Uthyrning lokal  Hägerstens HBF 20 000  20 000  20 000  25 000  
Uthyrning lokal Övrigt 9 000  11 200  9 100  12 000  
Försäljning servering 10 000  6 169  8 367  18 000  
Försäljning böcker, tidskrifter, filmer 9 000  15 132  8 031  12 000  
Diverse aktiviteter 6500 5 405  0  6 000  
Studieförbundsersättningar 6 700  3 280  3 000  3 000  
Kommunala och statliga bidrag 20 000 38 197  17 600  15 000  
Övriga bidrag, ersättningar och intäkter   49 364  681  0  

SUMMA INTÄKTER 159 200  228 917  145 717  175 000  
KOSTNADER        

Inköp mtrl och varor   1 000  344  1 000  
Lotterivinster   300    100  1 000  
Programverksamhet 500  0  0  0  
Handelsvaror servering 3 000  2 194  1 904  5 000  
Handelsvaror böcker, tidskr 1 000  9 584  700  1 000  
Lokalhyra   51 400  51 508  38 523  52 000  
Hyra möteslokal   1 000    970  1 000  
El   27 000  28 912  25 907  23 000  
Lokaltillbehör   1 000  0  0  1 000  
Reparationer     9 364  2 500    
Övriga kostnader hyrd lokal 1 000      1 000  
Förbrukningsinventarier 1 000  2 678  230  1 000  
Frakter och transporter   0  1 250  0  
Kontorsmaterial   3 000  2 030  2 109  2 000  
Trycksaker och reklam 12 000  9 995  10 677  10 000  
Årsskriften   26 500  29 256  29 704  26 500  
Datakommunikation 3 600  4 665  4 368  4 400  
Porto   13 000  6 345  11 404  8 000  
Företagsförsäkringar   576  0  600  
Övrigt, representation   1 112  2 710  0  
Styrelsekostnader 4 000  785  4 349  4 000  
Bankkostnader   2 000  1 908  1 772  2 000  
Medlemsavgifter andra organisationer 11 300  1 975  14 997  0  
Hembygdsförbundet 19 000  10 080  18 500  9 000  
Programkostnader 6000 40 500  3 208  4 400  
Ledungen     14 800    15 000  
Biblioteksinköp     0  0  2 000  
Föreningsavgifter 100    100  100  

SUMMA KOSTNADER 187 700  229 267  176 326  175 000  
RESULTAT   -28 500  -350  -30 609  0  
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Ekonomisk berättelse    

Balansräkning 2021-12-31  N
ot

  

2020-12-31 
       
TILLGÅNGAR      
Likvida tillgångar       

Kassa 224    177  
Bankmedel 189 802    184 171  
Fondplaceringar 210 000  1  210 000  

Summa likvida medel 400 026    394 348  
Fordringar       

Förutbetalda  kostnader 13 239    12 877  
Upplupna intäkter 3 000    3 000  
Diverse fordringar 0    0  

Summa fordringar 16 239    15 877  
Anläggningstillgångar       

Inventarier       
Summa anläggningstillgångar       
       

SUMMA TILLGÅNGAR 416 265    410 225  
       
SKULDER OCH EGET KAPITAL      
Kortsiktiga skulder       

Leverantörer 29 256    0  
Projekt musik 843    0  
Förutbetalda medlemsavgifter 1 100    1 730  
Upplupna kostnader 4 375    27 454  

Summa kortsiktiga skulder 35 574    29 184  
Eget kapital och reservationer       

Eget kapital 381 041    411 650  
Årets resultat -350    -30 609  
Summa eget kapital 380 691    381 041  
Reservationer       

Reservationer       
Summa reservationer       
Summa eget kapital och reservationer 380 691    381 041  
       

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 416 265    410 225  
    

Not 1    

Fondernas marknadsvärde 229 947    216 583  
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VERKSAMHETSPLAN 2022 
 
Under året kommer föreningen att arbeta med följande fokus och intresseområden. 
 
1. Vidmakthålla och förstärka hembygdskänslan. 
Ge ut en årsskrift med ett speciellt tema som anknyter till hembygden. Bjuda in skolbarnen till  Kultur i 
ögonhöjd ett par veckor under hösten.  Konceptet som prövats under flera år byggs på ett stationssystem – 
skola, vardagsliv och hantverk – för att främja kunskapen om hembygden och gamla traditioner. 
Utgångspunkten är målen i läroplanen.   
 

Genomföra söndagsöppet på Lerkrogen under större delen av året. 
 

Fortsätta med webbinarierna under hela året med olika föreläsningar om bygden.  
 

Ansöka om ekonomiskt stöd för att kunna bjuda på musik i parkerna Långbro och Herrängen i första hand. 
Möjligheten att kunna genomföra musikinslag även i Vantör undersöks också. Aktiviteten sker genom ett 
samarbete med Musikklubben. 
 

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

Genom det nya samarbetet med Älvsjö konstförening ges våra medlemmar tillfälle till fördjupning inom 
konsten på olika sätt. Ett nytt ben för föreningen som tilltalar konstintresserade medlemmar.  Ett nytt 
konstlotteri har lanserats där ett konstverk lottas ut genom köp av lotter på Lerkrogen. 
 

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 dock i begränsad omfattning då fler intresserade behövs för arbetet. Långsiktigt har föreningen 
som mål att kunna söka på hemsidan efter skrifter och andra dokument. Via Volontärbyrån undersökt om 
det finns några ideella krafter för ett sådant arbete.   
 
3. Samarbeta med andra organisationer 
Utveckla samarbetet med organisationer och myndigheter som kontaktar oss såsom Volontärbyrån, 
Seniorhälsan och stadsdelsförvaltningen. Vidmakthålla ett gott samarbete med  organisationer i Älvsjö.  
 
4. Informera om hembygden 
Kontinuerligt uppdatera föreningens hemsida med ny information och 
aktiviteter. Informera om månadens program på de offentliga anslagstavlorna.  
Aktivt arbeta för att antalet följare på Facebook ökar. I dag har föreningen c a 300 följare. Utveckla 
vandringarna i bygden vars innehåll styrs av tillgången på föreläsare.  
 

Utarbeta ett vår- och höstprogram. 
 

Prenumerera på länsförbundets tidning Ledungen för alla medlemmar. 
 

5. Sprida information och utarbeta tryckta skrifter 
Producera en årsskrift med fokus på kulturarvet inom verksamhetsområdet.   
Attrahera nya medlemmar genom inbjudningar via Facebook om föreningens verksamhet. 
Ge ut minst 2 medlemsbrev under året. Informera via e-post till medlemmarna om verksamheten. Ca 65 % 
av medlemmarna har i dag en e-postadress. Fortsätta att skicka information via posten till de som inte har 
e-post. 
 
6. Bevaka samhällsfrågor 
Löpande besvara remisser med olika inriktningar som berör föreningens verksamhet där 
ändamålsparagrafen är styrande.  
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VERKSAMHETSINRIKTNING 2023 – 2027 
 
1. Målsättning 
Enligt stadgarnas §2 är föreningens ändamål sammanfattad i 3 att-satser: 
 

Föreningens viktigaste uppgifter är: 
•	att värna om hembygdens nuvarande och framtida miljö, dess kulturminnen, 
naturvårdsområden samt ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner 
•	att främja kunskapen om hembygden 
•	att genom samverkan med andra arbeta för hembygdsrörelsens syften 

 

Detta har i tidigare beslut utvecklats och specificerats enligt följande: 
Brännkyrka Hembygdsförening, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, 
har som ändamål att bl.a. verka för 
 

•	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, att skrifter i ämnet utges samt att nutiden dokumenteras i ord och bild 
•	att hembygdskänslan hålls levande genom föreläsningar, möten och visningar av kulturella föremål. 

 

2. Verksamhetsområde 
Enligt stadgarnas §1 specificeras föreningens verksamhetsområde enligt följande: 

Verksamhetsområdet omfattar i huvudsak Brännkyrka och Vantörs distrikt.  
 

3. Verksamhetsinriktning 
För perioden 2023-2027 föreslår styrelsen följande inriktning: 
 
3.1. 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. 
 

Lerkrogen skall hållas öppen på fasta tider, företrädesvis söndagar, med kaffeservering, utställningar, föredrag 
och seminarier om frågor med anknytning till föreningens verksamhet (se punkt 3.4). Om möjligt även starta 
upp en sommarverksamhet med stöd av sommararbetande ungdomar och i samarbete med 
stadsdelsförvaltningen. 
 

Föreningen skall på Lerkrogen därutöver genomföra aktiviteter som vänder sig till olika grupper i samhället, 
barn, äldre, nyinflyttade etc. för att på det sättet presentera sig själv, stärka hembygdskänslan och attrahera nya 
medlemmar. Dessa aktiviteter kan omfatta riktade utställningar, musik, konst, webbinarier och aktiviteter i form 
av ”loppisar”, hantverksmarknader och dylikt. Projektet Kultur i ögonhöjd för skolelever  för att berätta om 
kulturarvet. 
  

Lerkrogen skall i mån av tillgänglighet användas för uthyrning av ett eller flera rum till medlemmar och 
utomstående organisationer för samkväm, möten och andra ändamål som främjar hembygdsföreningens 
anseende och därmed dess ändamål. En kultur- och mötesplats i Älvsjö centrum. 
 
3.2. Stimulera till hembygdsforskning 
Föreningens bestånd av böcker och andra skrifter, handlingar, kartor, bilder och föremål skall fortsatt inventeras, 
organiseras, förtecknas och tillgängliggöras, i första hand genom digitalisering där så är lämpligt. 
 

Föreningen skall uppmuntra medlemmar att lämna bidrag till hembygdsforskningen i form av texter, bilder, 
föremål och dokument som belyser ortens utveckling och tradition. 
 

Föreningen skall uppmuntra medlemmar att bidra med bilder, texter, tidningsklipp och annat som belyser lokala 
företeelser i dagens samhälle. 
 

För detta skall utarbetas rutiner och organisation för att på bästa sätt använda, sprida och arkivera informationen. 
 

Forskarrummet (”Solbergarummet”) skall hållas tillgängligt för medlemmar och en intresserad allmänhet på 
tider som anpassas till aktuella behov. 
 

Påbörja ett arbete som leder till att det immateriella- och materiella kulturarvet för senare delen av 1900-talet tas 
tillvara.  
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3.3. Samarbeta med andra organisationer 
Föreningen skall verka för att skapa kontakter och samarbete med andra organisationer, där detta kan 
komplettera och stödja föreningens arbete eller ändamål. Att undersöka om det finns något intresse hos Svenska 
kyrkan lokalt att tillsammans med föreningen dokumentera kulturarvet omkring kyrkogårdarna. 
 
3.4. Informera om hembygden 
Föreningen skall arrangera föreläsningar, seminarier och vandringar för att förmedla kunskap och sprida 
information om hembygden i historisk tid och i nutid. Både fysiskt och digitalt. Tidigare teman och 
föreläsningsämne kan med fördel tas upp med något års mellanrum, interfolierat med nya ämnen och ny 
kunskap. 
 

Den nya tekniken som föreningen kunde köpa in genom förra årets projekt innebär att nya kunskaper behöver 
skapas så att det blir möjligt att framöver även presentera kulturarvet i nya former inom informationstekniken. 
På Facebook finns exempel på kort filmer som blir mjöligt  genom tekniken.  
 
3.5. Sprida information och utarbeta tryckta skrifter 
Medlemmarna skall löpande hållas informerade om såväl föreningens som förbundets och grannföreningarnas 
verksamhet och aktuella ämnen genom en närvarande hemsida.  
 

Föreningen skall ensam eller i samarbete med andra organisationer utarbeta och trycka åtminstone en skrift 
årligen som belyser föreningens intresseområden. 
 
3.6. Bevaka samhällsfrågor 
Föreningen skall löpande följa aktuella samhällsfrågor inom sitt verksamhetsområde och där så är möjligt lämna 
synpunkter och remissvar på frågor som rör detta, t.ex. stadsbyggnadsfrågor, miljöfrågor, frågor om 
infrastruktur, kultur etc. och i det sammanhanget särskilt bevaka och betona de historiska och kulturella värdena 
samt kulturmiljöer i respektive stadsdel i enlighet med ändamålsparagrafen. 
 
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PERSONVAL 2022 
 
Pkt. 2. Val av mötesordförande Birgitta Persson 
 

Pkt. 3. Val av sekreterare för årsmötet Enligt mötets förslag 
 

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: Arne Lönnebring  omval 
   Håkan Jarmar  omval 
   Håkan Jonsson  omval 
   Per Jacobsson  omval 
   Rune Boman omval 
   Ragnhild Elfsö nyval 

 

Följande 4 ledamöter har 1 år kvar av mandatperioden: Ing-Mari Laingren 
  Inga-Lill Persson 
  Christer Bentzer 
  Ylva Lundén Welden 

 

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

 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 
  Micael Ernstell omval 
 


