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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. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst. 

6. Fastställande av föredragningslista. 

7. Fastställande av röstlängd. 

8. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 3 – 6, 
7 – 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 2023 och 10 - 12  
verksamhetsinriktning 2024 - 2028 

15. Beslut om årsavgifter för 2024.  
Styrelsen föreslår oförändrat 250 kronor för enskild medlem och  
100 kronor för sambo/familjemedlem i samma hushåll.  

16. Val av ordförande.  12 

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

18. Val av revisorer för kommande verksamhetsår. 12 

19. Val av ledamöter i valberedningen för kommande verksamhetsår. 12 

20. Övriga val. 

21. Årsmötets avslutande.  
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Styrelsen för Brännkyrka Hembygdsförening,  
i Stockholm stad, får härmed överlämna 

berättelsen för verksamhetsåret 2022.  
 
 
 

 
 

Årsmötet 2022 
Årsmötet ska enligt stadgarna hållas före mars månads utgång. Under våren fanns det ännu en 
smittspridning av Corona men i en betydligt mindre omfattning. Årsmötet genomfördes därför fysiskt i 
Älvsjökyrkan på Långbrodalsvägen. Den här gången valde styrelsen att inte bjuda in någon föreläsare utan 
i stället berätta om verksamheten och de utmaningar som föreningen haft under pandemiåren. Årsmötet var 
välbesökt med 44 närvarande medlemmar som bjöds på kaffe och hembakat bröd samt konstlotteri.  
 

Ingen motion hade inkommit till årsmötet. 
 
Styrelse  
Enligt beslut på årsmötet 2022 och ett därpå följande konstituerande styrelsemöte har styrelsen under året 
haft följande sammansättning: 
 

Ordförande Anita Lundin 
Vice ordförande Arne Lönnebring 
Sekreterare Ragnhild Elfsö 
Kassör Per Jakobsson 
Ledamot  Håkan Jonsson 
Ledamot Christer Bentzer  
Ledamot Håkan Jarmar  
Ledamot Ing Mari Laingren 
Ledamot Inga-Lill Persson 
Ledamot Rune Boman 
Ledamot Ylva Lundén-Welden 

 

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. Till styrelsen har adjungerats: Hans Callergård, Monica Hansson,  
Eivy Harlén och Magnus Ahl. 
 

Styrelsen har haft nio protokollförda möten under året samt genomfört en halvdagskonferens för ett samtal 
om framtiden och vilken inriktning verksamheten skulle ha. Under det här året har samtliga styrelsemöten 
ägt rum på Lerkrogen. Totalt har ledamöterna lagt ner 1 975 ideella timmar i föreningen under året.  Det 
motsvarar mer än en heltidstjänst. 
 

Hembygdsförbundets vision ”En levande hembygd öppen för alla” innebär 
• vi ska värna kulturarvet över tid 
• vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse 
• vi ska verka i lands- och stads- och skärgårdsbygd 
• vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling    

 

Medelåldern är hög både i styrelse och bland medlemmar. Det är inte något konstigt. Många människor 
med humanistiska intressen vill gärna fortsätta att vara aktiva och använda sin kompetens i ideella 
sammanhang. Dessa kompetenta personer tillför verksamheten kunskap på olika områden som pedagogik, 
arkiv- och bibliotekskunskap, historia-, etnologi- och kulturvårdserfarenhet, museikompetens, 
släktforskning, fotografering, skribenter, byggnads-, hantverks- och slöjderfarenhet, musiker, konstnärer, 
föreningskunskap, statsvetenskap osv. Därför är det viktigt att denna källa av ideellt arbetande personer, 
som håller föreningarna vid liv, ses för vad de åstadkommer och inte bara som kategorin äldre. Det här året 
har medelåldern i styrelsen sänkts genom ett gott arbete av valberedningen.  
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Verksamhet  
Föreningens geografiska verksamhetsområde omfattar Brännkyrka och Vantörs distrikt.  
 

Söndagsöppet på hembygdsgården Lerkrogen har genomförts som vanligt under våren och hösten. Under 
våren var det färre besökare som en följd av pandemins efterdyningar. ”Söndagsfikat” fyller en viktig roll i 
verksamheten både som en social verksamhet, kunskapsförmedling och har dessutom en viss ekonomisk 
betydelse för föreningen.  En söndag i maj öppnades trädgården upp med fika och musik, vilket 
uppskattades av besökarna. 
 

Vandringarna och utflykter i hembygden har fortsatt under året då vädret tillåtit. Under våren blev det fem 
vandringar och under hösten tre. De uppskattade webbinarierna på onsdagskvällarna har fortsatt under året. 
De utgör en viktig länk till medlemmar i förskingringen men också en möjlighet för en nyfiken allmänhet 
att ta del av föreningens verksamhet. Inbjudan via facebook har visat sig vara en bra rekryteringsingång för 
nya medlemmar.  Därigenom har fler fått information och kunskap om föreningen. Ett stort tack till vår 
medlem Birgitta Persson som administrerat dessa webbinarier. 
 

Under året har även konsten fått sitt givna utrymme genom de konstbesök som ägt rum. Under våren 
besöktes Galleri Hantverket och Reimersholms Krukmakeri. På hösten var det studiebesök hos  
Galleri 100 Kvadrat och hos konstnären Margareta Smedberg.  
 

Styrelsen har besvarat två samrådsyttranden under året: ett om stadsutvecklingen i Fruängen och ett om 
Spårväg Syd samt även tillställt kommunen en skrivelse angående Herrängsskogen och skickat en skrivelse 
till Kyrkogårdsnämnden om rätten att bli begravd i sin hembygd. Skrivelserna hittar du på föreningens 
hemsida. Vårt fokus i remissarbetet ligger på att i så stor utsträckning som möjligt ta till vara kulturarvet 
och dess kulturmiljö. 
 

Vi lämnade in en projektansökan till Postkodlotteriet som handlade om musik i parkerna under 
sommarhalvåret och grannsamverkan. Bidraget som vi fick innebar att vi kunde genomföra ett antal 
utomhuskonserter i Långbropark och vid Herrängens gård samt vid Lerkrogen.  
 

Tyvärr kunde ingen lunch anordnats för söndagsvärdarna på grund av pandemin. 
 

Förutom de aktiviteter som beskrivits ovan har föreningen även varit aktiv inom följande; 
 

• föredrag och bildvisning på hembygdsgården Lerkrogen. 
• servering av våfflor i anslutning till den traditionella våffeldagen 
• användning av facebook för marknadsföring, reportage, korta filmer och dialog med intresserade 
• inspiration för våra medlemmar att delta i både Hembygdsförbundets och Länsförbundets stora 

utbud av kostnadsfria utbildningar på bland annat Zoom, men även fysiskt 
• deltagande i Kulturarvsdagarna som anordnas i hela landet av Riksantikvarieämbetet, 

 
Medlemsaktiviteter under året 
En Loppis genomfördes på Lerkrogen den 18 september. Intresset för Loppis har avtagit varför vi under 
kommande år sannolikt kommer att avstå från något sådant arrangemang. Årets julmarknad genomfördes 
den 4 december och var mycket välbesökt. Både försäljare och besökare tyckte att dagen var givande och 
glädjefull. 
 
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 
begränsat möjligheterna till nyproducerat innehåll. Årets skrift har fått titeln ”Återblickar – berättelser från 
bygden” och innehåller bearbetningar av personliga minnesbilder från egna eller äldre släktingars 
verksamhet i bygden under i huvudsak första hälften av 1900-talet, vilka tidigare publicerats i en äldre 
skriftserie från föreningen. Skriften gick i tryck strax före årsskiftet och kommer att delas ut till 
medlemmarna under första delen av 2023. 
 

Två studiecirklar som har pågått under många år har även fortsatt under verksamhetsåret med stöd av 
Sensus. Dessa är dels en bildcirkel för digitalisering och katalogisering av föreningens växande bildarkiv, 
dels en textilcirkel som bevarar en tradition med textilt handarbete. En planerad studiecirkel i 
dokumentation av föremål blev inte av då intresset var för svagt. 
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Medlemmar  
Föreningens medlemsantal var vid årets utgång 380 (f.å. 397). Av dessa är 6 hedersmedlemmar, 11 
ständiga medlemmar och 66 familjemedlemmar.  
 
Information 
Under året har två medlemsbrev skickats ut tillsammans med vår- och höstprogrammen. E-posten har 
använts då något speciellt har varit på gång.  
 

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

Antalet följare fortsätter att öka på föreningens facebook-sida och var vid årsskiftet uppe i 368 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. 
 

En stängd föreningsverksamhet under pandemiåren har lett till att en etnologisk studie genomförs av 
Birgitta Persson i samband med studier vid Umeå universitet. Studien kommer att resultera i en 
dokumentation av vad den enskilda människan och föreningen upplevde under pandemiåren. Ett spännande 
studie om pandemins effekter som kan lära oss mer om hur svåra tider påverkar individer såväl som 
föreningen. Detta innebär en dokumentation av nutiden för kommande generationer. Utan aktiva 
medlemmar blir föreningen mer fattig på aktiviteter. 
 

Den årsskrift som producerades under 2021 ”Profiler i Brännkyrka” har under året delats ut kostnadsfritt 
till medlemmar med ett ex. per hushåll. 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.  
 
Lerkrogen 
Föreningen verkar sedan 1986 från hembygdsgården Lerkrogen som idag är belägen i centrala Älvsjö, mitt 
emot Älvsjö station. Tidigare – fram till 1968 - fanns detta hus i byn runt Brännkyrka kyrka. Föreningen 
har inga övriga fastigheter att underhålla. Lerkrogen är mötesplatsen för föreläsningar och studiecirklar 
samt har ett forskarrum med skrifter, kartor, bilder och dokument. Vidare finns ett rum för försäljning av 
olika skrifter och vykort. 
 

Föreningen hyr Lerkrogen av Stockholms stads Fastighetskontor med rätten att hyra ut i andra hand.  
Intäkterna är viktiga för ekonomin då driften av fastigheten är en stor del i budgeten. En del av 
nedervåningen hyrs av Hägerstens Hembygdsförening vilket vi ser mycket positivt på då det underlättar 
samarbetet. 
 

Ansvarig för tillfälliga uthyrningar till bl.a. föreningar och privatpersoner har Christer Bentzer varit.  
 

Samarbetet med gruppen ”Håll ihop” bygger på ett ömsesidigt utbyte vilket även i år inneburit att de har 
tagit hand om städningen av Lerkrogen. 
 

Vi fick en förfrågan från Seniorhälsan om ett samarbete på Lerkrogen. De bedriver en värdefull social 
samtalsverksamhet för äldre vilken passade bra i vårt koncept. Tyvärr kan trappan i Lerkrogen vara ett 
hinder för personer som har svårt att röra sig, men många äldre berörs inte av detta och då är miljön 
passande för goda samtal.  
 
Samarbete 
Föreningen har ett mycket gott samarbete med Hägerstens Hembygdsförening och även genom nätverket 
Älvsjö Miljöråd med andra lokala föreningar i frågor som berör kulturmiljöerna.  
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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 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. Att söka ekonomiskt stöd är en angelägen uppgift för styrelsen bland annat för 
att kunna ge ut årsskriften då kostnaderna för produktionen har stigit. 
 

Från Stadsdelsförvaltningen i Hägersten- Älvsjö fick vi ett bidrag som disponerats för föreningens 
verksamhet, inte minst till hyran som med automatik räknas upp varje år.  Vi känner därför ett gott stöd för 
föreningens verksamhet.  
 

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkning.  
 
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 och kulturmiljö för fler. Hembygden kan vara på flera platser, vilket berikar oss 
som individer. I ett geografiskt område som vårt är det därför stimulerade att föreningens verksamhet 
uppmärksammas och fler vill bli medlemmar.  
 

Vi vill även tacka Stadsdelsnämnden i Hägersten - Älvsjö för det bidrag som föreningen erhållit. F.n. 
erhåller föreningen inget stöd från andra stadsdelsförvaltningar inom verksamhetsområdet. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet 
 

att med godkännande lägga 2022 års verksamhetsberättelse till handlingarna, 
att fastställa balansräkningen omfattande 406 643 kronor, 
att  överföra årets överskott 912 kronor i ny räkning. 

 
 

 
 
Älvsjö i februari  2023 
 
 
 
Anita Lundin Arne Lönnebring Christer Bentzer 
 
 
Inga-Lill Persson  Ing-Mari Laingren Håkan Jarmar  
 
 
Håkan Jonsson Per Jakobsson  Ragnhild Elfsö 
 
 
Rune Boman Ylva Lundén-Welden  
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Sida 1

Ekonomisk berättelse
Budget Bokslut Bokslut Budget

2022 2022 2021 2023

INTÄKTER
Medlemsavgifter  81 000 70 600 79 970 79 000
Gåvor  1 000 200 0
Lotterier  3 000 2 410  1 000
Uthyrning lokal Hägerstens HBF 25 000 30 000 20 000 30 900
Uthyrning lokal Övrigt 12 000 22 262 11 200 20 000
Försäljning servering 18 000 16 530 6 169 16 000
Försäljning böcker, tidskrifter, filmer 12 000 10 959 15 132 11 000
Diverse aktiviteter 6000 6 755 1 755 9 000
Studieförbundsersättningar 3 000 5 300 3 280 3 000
Bidrag 15000 66 000 1 78 197 41 000
Övr ers o intäkter 0 6 993 13 014 0
Ränteintäkter 0 0 1 500

SUMMA INTÄKTER 175 000 238 809 228 917 212 400

KOSTNADER
Inköp mtrl och varor 1 000 222 1 000 1 000
Lotterivinster 1 000 0 0 0
Programverksamhet -500 0 0 0
Handelsvaror servering 5 000 4 256 2 194 4 000
Handelsvaror böcker, tidskr 1 000 0 9 584 0
Lokalhyra 52 000 52 956 51 508 56 000
Hyra möteslokal 1 000 935 0 1 000
El 23 000 33 220 28 912 29 000
Lokaltillbehör 1 000 0 0 1 000
Reparationer 1 000 9 364 0
Övr kostn hyrd lokal 1 000 0 0 4 000
Förbrukningsinventarier 1 000 455 2 678 1 000
Frakter och transporter 0 0 0
Kontorsmaterial 2 000 2 178 2 030 2 000
Trycksaker och reklam 10 000 13 516 9 995 14 000
Årsskriften 26 500 34 238 29 256 33 000
Datakommunikation 4 400 4 638 4 665 4 400
Porto 8 000 7 766 6 345 8 000
Företagsförsäkringar 600 485 576 600
Övrigt: representation, tillsånd mm 2 756 1 112 0
Styrelsekostnader 4 000 1 548 785 1 800
Bankkostnader 2 000 2 447 1 908 2 000
Medlemsavgifter andra organisationer 1 975 1 975 2 000
Hembygdsförbundet 9 000 8 916 10 080 10 000
Programkostnader 4 400 47 740 1 40 500 21 000
Ledungen 15 000 16 650 14 800 14 500
Biblioteksinköp 2 000 0 0 2 000
Föreningsavgifter 100 0 0 100

SUMMA KOSTNADER 174 500 237 897 229 267 212 400
RESULTAT 500 912 -350 0

Resultaträkning N
ot
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Sida 1

Ekonomisk berättelse
Balansräkning 2022-12-31  N

ot
 

2021 2020

TILLGÅNGAR
Likvida tillgångar

Kassa 273 224 177
Bankmedel, transaktionskonto 77 094 189 802 184 171
Bankmedel, fasträntekonto 100 000
Fondplaceringar 210 000 2 210 000 210 000

Summa likvida medel 387 367 400 026 394 348

Fordringar
Förutbetalda  kostnader 14 676 13 239 12 877
Upplupna intäkter 3 000 3 000 3 000
Diverse fordringar 1 600 0 0

Summa fordringar 19 276 16 239 15 877

Anläggningstillgångar
Inventarier

Summa anläggningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR 406 643 416 265 410 225

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortsiktiga skulder

Leverantörer 0 29 256 0
Projekt musik 843 0
Förutbetalda hyresintäkter 15 300 0 0
Förutbet medl avgifter 4 720 1 100 1 730
Upplupna kostnader 5 020 4 375 27 454

Summa kortsiktiga skulder 25 040 35 574 29 184

Eget kapital och reservationer
Eget kapital 380 691 381 041 411 650

Årets resultat 912 -350 -30 609 

Summa eget kapital 381 603 380 691 381 041

Reservationer
Reservationer

Summa reservationer

Summa eget kapital och reservationer 381 603 380 691 381 041

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 406 643 416 265 410 225

Noter
1   Bidrag 50 000:- kr från Postkodlotteriet och motsv projektkostnader 47 740:- kr

2   Fondernas marknadsvärde per 31 dec. resp. år 218 644 229 947 216 583
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VERKSAMHETSPLAN 2023 
 
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.  
 

Genomföra söndagsöppet på Lerkrogen under större delen av året med inslag av miniföreläsningar.  
 

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

Bjuda in skolbarn 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.   
 

Ansöka om ekonomiskt stöd för att i samarbete med Musikklubben kunna bjuda på musik i parkerna Långbro 
och Herrängen i första hand samt om möjligt även i Vantör. 
 

Genomföra föredrag, seminarier och studiecirklar om frågor med anknytning till föreningens verksamhet. 
Fortsätta med studiecirkeln i dokumentation av bildarkivet samt om intresse finns starta en ny studiecirkel om 
dokumentation av föremål. 
 

Genomföra studiebesök hos konstnärer för konstintresserade medlemmar.  Ett konstlotteri i samband med 
årsmötet där ett konstverk lottas ut.  
 

Genomföra en julmarknad i november – december månad. 
 

Utveckla den lilla trädgården runt Lerkrogen med om möjligt klassiska kulturmiljöväxter.  
 

2. Stimulera till hembygdsforskning 
Fortsätta inventeringen av föreningens bestånd av böcker och andra skrifter, handlingar, kartor, bilder och 
föremål i den mån intresserade från föreningen och/eller Volontärbyrån kan ställa upp. Långsiktigt har 
föreningen som mål att kunna söka på hemsidan efter skrifter och andra dokument.  
 

3. Samarbeta med andra organisationer 
Utveckla samarbetet med organisationer och myndigheter såsom Volontärbytån, Seniorhälsan och 
stadsdelsförvaltningen. Vidmakthålla ett gott samarbete med organisationer i Älvsjö samt med Hägerstens 
Hembygdsförening. 
 

4. Informera om hembygden 
Kontinuerligt uppdatera föreningens hemsida med ny information och aktiviteter samt fortsätta att kommunicera 
med intresserade hembygdsvänner på facebook Informera om månadens program på de offentliga anslags-
tavlorna.  
 

Genomföra vandringarna i bygden vars innehåll styrs av tillgången på föreläsare.  
 

Utarbeta ett vår- och höstprogram. 
 

Undersöka om prenumeration för alla medlemmar på riksförbundets tidskrift Bygd och Natur är ekonomiskt 
möjligt.  
 

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 xx  % av 
medlemmarna har i dag en e-postadress. Fortsätta att skicka information via posten till de som inte har e-post. 
 

Testa lördagsöppet under högst 8 tillfällen under året under temat. ”Det sitter i historien”. Syftet är att öppna upp 
arkiven så att människor som är intresserade av sitt hus historia kan få tillgång till dokument som berättar om 
byggnaden, bl.a. de köpekontrakt på fastigheter som avsöndrats från Långbro Gård som föreningen fått tillgång 
till genom tillmötesgående från ättlingar till ”Långbrokungen” Alfred Söderlund. 
 

6. Bevaka samhällsfrågor 
Löpande lämna samrådsyttranden och besvara remisser med olika inriktningar som berör föreningens 
verksamhet där ändamålsparagrafen är styrande.  
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VERKSAMHETSINRIKTNING 2024 – 2028 
 
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 verksamhetsområdet ej förvanskas eller förslummas och att delområdenas identitet bibehålls 
•  att hembygdsforskningen uppmuntras och 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 
Ett omfattande utvecklingsarbete pågår på Riksförbundet för framtagandet av en långsiktig strategi. Efter beslut 
kan innehållet komma att påverka föreningen. Arbetet följs löpande.  
  

För perioden 2024 - 2028 föreslår styrelsen följande inriktning: 
 

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

Lerkrogen ska hållas öppen på fasta tider med kaffeservering, utställningar, föredrag eller seminarier om frågor 
med anknytning till föreningens verksamhet (se punkt 3d). Om möjligt även starta upp en sommarverksamhet 
med stöd av sommararbetande ungdomar och i samarbete med stadsdelsförvaltningen eller Stadsmuseet. 
 

Föreningen ska 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. Det materiella och immateriella kulturarvet ska bevaras och utvecklas i tiden. Dessa aktiviteter kan 
omfatta riktade utställningar, musik, konst, webbinarier och aktiviteter i form av ”loppisar”, hantverks-
marknader och dylikt. Projektet ”Kultur i ögonhöjd” för skolelever genomförs årligen för att berätta om 
kulturarvet. 
  

Lerkrogen ska 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. Lerkrogen ska utgöra en kultur- och mötesplats i Älvsjö centrum. 
 

b. Stimulera till hembygdsforskning 
Föreningens bestånd av böcker och andra skrifter, handlingar, kartor, bilder och föremål ska fortsatt inventeras, 
organiseras, förtecknas och tillgängliggöras, i första hand genom digitalisering där så är lämpligt. 
 

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

Föreningen ska uppmuntra medlemmar att bidra med bilder, texter, tidningsklipp och annat som belyser lokala 
företeelser i dagens samhälle. Rutiner och organisation anpassas för att på bästa sätt använda, sprida och 
arkivera informationen är ett fortsatt arbete för att underlätta tillgängligheten.  
 

Forskarrummet (”Solbergarummet”) ska 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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c. Samarbeta med andra organisationer 
Föreningen ska 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. 
 

d. Informera om hembygden 
Föreningen ska arrangera föreläsningar, seminarier och vandringar för att förmedla kunskap och sprida 
information om hembygden i historisk tid och i nutid. Både fysiskt och digitalt, t.ex. genom att genomföra 
webbinarier eller att på facebook lägga upp korta filmer. Tidigare teman och föreläsningsämne kan med fördel 
tas upp med något års mellanrum, interfolierat med nya ämnen och ny kunskap. 
 

e. Sprida information och utarbeta tryckta skrifter 
Medlemmarna ska löpande hållas informerade om såväl föreningens som förbundets och grannföreningarnas 
verksamhet och aktuella ämnen genom en närvarande hemsida.  
 

Föreningen ska ensam eller i samarbete med andra organisationer utarbeta och trycka åtminstone en skrift 
årligen som belyser föreningens intresseområden. 
 

f. Bevaka samhällsfrågor 
Föreningen ska 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 2023 
 
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 Donald Molander nyval 
 

Pkt. 17. Val av ledamöter för 2 år: Jenny Wahlgren nyval 
   Ulf Lindblad nyval 
   Magnus Ahl nyval 
   Christer Bentzer omval 
   Ylva Lundén Welden omval 

 

Följande 6 ledamöter har 1 år kvar av mandatperioden: Arne Lönnebring, Håkan Jarmar 
   Håkan Jonsson, Per Jakobsson 
   Rune Boman, Ragnhild Elfsö 

 

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 
  [Enl mötets förslag] nyval 
 


