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Danderyds Hembygdsförenings årsstämma

Lördagen den 1 april 2023 kl 15.00 i Danderydsgården

Förslag till dagordning

§ 1 Årsstämman öppnas

§ 2 Fråga om årsstämmans stadgeenliga utlysande

§ 3 Val av funktionärer för årsstämman

§ 4 Fastställande av dagordning

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022 inkl. bokslut

§ 6 Revisorernas berättelse för 2022 års förvaltning

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkningarna

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 9 Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår

§ 10 Val av styrelseledamöter 

§ 11 Val av en revisor jämte en ersättare

§ 13 Inkomna motioner och styrelsens förslag

§ 14 Fastställande av avgift till föreningen för år 2024

§ 15 Avtackning av avgående styrelseledamöter

§ 16 Övriga ärenden

§ 17 Årsstämman avslutas
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Välkommen till årsmöte i Danderyds 

Hembygdsförening lördagen den 1 april 2023  
kl 15.00 i Danderydsgården 

Program 
15.00 Lätt förtäring serveras 

15.30 Underhållning av Kulturskolan 

16.00 Årsmötesförhandlingar 
Handlingar kommer att finnas tillgängliga  

på vår hemsida: www.hembygd.se/danderyd 

 

Vi behöver nya styrelseledamöter  
Flera styrelseledamöter har eller kommer att avgå. Vi behöver därför förstärka vår styrelse med nya 
krafter. En stimulerande och lärorik uppgift i ett glatt och trevligt gäng. Hör av dig till styrelsen om 

du är intresserad. 

Funktionärer till Valborgsfirandet 
Planering för Valborgsfirande pågår. Det kommer att bli traditionellt firande med tal, sång och musik, 
brasa och begränsad kaffeservering. För att uppfylla kraven i vårt polistillstånd behöver vi ytterligare 
ca 15 funktionärer med uppgift att bevaka området, särskilt när brasan tänts. Vi hoppas att vi kan få 
hjälp av våra medlemmar. Anmäl dig på mail eller telefon helst senast den 8 april om du kan hjälpa 
till så hör vi av oss. Får vi inte ihop tillräckligt många funktionärer måste vi tyvärr ställa in firandet. 

E-post 
Vi saknar e-postadress till många medlemmar. Vi kommer att informera alltmer via e-post och vi vill 
ju inte att du ska missa något. Vet du att du inte lämnat e-postadress eller om du är osäker anmäl 

din e-post till danderydshf@gmail.com. 

Årsavgift 2023 
Vi är glada för alla medlemmar som troget betalar sin avgift. Vi är helt beroende av 

medlemsavgifterna för att kunna bedriva vår verksamhet. Har du inte betalat 200 kr för 2023 ser vi 
gärna att du gör det så snart som möjligt till plusgiro 1 00 33-9 eller Swish 123 222 2263. Glöm inte 

att ange namn och adress. Är du osäker på om du betalat hör av på mail eller telefon. 

Kontaktuppgifter 
E-post: danderydshf@gmail.com 

Telefon: 0727-45 84 83 (Anne-Marie Bratt, ordf.) 
Hemsida: www.hembygd.se/danderyd 

 



4 Årskrönika 2022

Verksamhetsberättelse för  
Danderyds Hembygdsförening år 2022
Efter pandemiårens stiltje och brist på möjligheter att träffas fick vi en rivstart våren 
2022. Under året har många spännande aktiviteter ägt rum som engagerat och 
glatt de närvarande. Det dystra omvärldsläget till trots blev 2022, ur föreningens 
synvinkel, ett positivt år. 

Verksamhet
Föreningens verksamhet syftar till att väcka och sprida kännedom om vår hembygd, 
dess natur, folk och historia och har verkat för att hembygdens natur- och 
kulturvärden bevarats och vårdats.

Valborg och midsommarfirande
Tusentals danderydsbor strömmade till Kvarnparken för att fira Valborg med 
musik, tal och brasa och midsommar med folkdanser, lek och dans kring 
midsommarstången. Stämningen var på topp vid båda tillfällena. Vårtalare vid 
Valborg var Stockholms golfklubbs klubbchef Jonas Widegren.

Danderydiana
Två nummer av vår uppskattade tidning Danderydiana har givits ut. I vårnumret 
låg fokus på Torsplan med busshållplats, kiosk och livsmedelsbutik. Höstnumret 
tog bland annat upp Berga Gård, en donation med bilder från Henning Johanssons 
kvarlåtenskap samt semesterhemmet i Sätra Äng.

Hembygdscaféer
Våra caféer kom igång igen efter pandemin. Caféerna anordnades i Stallet om inte 
annat sägs.
Den 5 mars hölls ett hembygdscafé då vi visade ett bildspel med foton från det gamla 
Danderyd.
Den 19 mars hölls ett gemensamt café mellan Stockholms golfklubb och DHF i deras 
lokaler i Kevinge. Temat var Västra Danderyd vid tiden för golfbanans invigning. 
Franciska och Ville höll föredrag tillsammans med golfklubbsledningen.
Den 7 maj anordnades en allmän bildvisning bland annat med bilder från  
Kevinge Gård.
Den 3 september besökte Fredrik Näslund från Civilförsvarsförbundet vårt café på 
tema ”Om krisen kommer”.
Den 1 oktober var temat fotografier från de tre kyrkskolorna i Danderyd.
Den 5 november medverkade Eivor Niklasson från Naturvårdsföreningen och 
Mohsen Saidi som berättade om två biståndsprojekt i Latinamerika.
Den 3 december dök en efterlängtad Anders Linder upp i sällskap med syskonen Lars 
och Lotten. Ett mycket välbesökt café som inbjöd till en repris våren 2023.
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Bussturer med anledning av kulturarvsdagen
Den 10 september och 8 oktober arrangerade vi, tillsammans med kommunens övriga 
tre hembygdsföreningar, uppskattade bussturer runt hela Danderyd. Den första turen 
gick den 10 september. På grund av stor efterfrågan anordnades ytterligare en tur den 
18 oktober.

Kevinge gård och Stockholms golfklubb
Lördagen den 13 augusti återinvigde Stockholms golfklubb sin bana och firade 
90-årsjubileum på Kevinge. Hembygdsföreningen var med under dagen och höll 
föredrag om hur det såg ut i västra Danderyd då golfbanan kom hit. Vi anordnade 
också en affischutställning som bland annat beskrev Kevinge gårds historia. 
Utställningen blev uppskattad och fick stå kvar hela hösten.

I samband med förberedelserna för jubileet så besökte Gun och Ingegerd i mars 
Ann Risbecker och Mimmi Frisk. Systrarnas farfar var Torsten Ax:son Johnson som 
1931 sålde en del av Kevinges marker till Stockholms Golfklubb. Vi har genom besöket 
haft möjlighet att skanna en större mängd mycket fina bilder på tema Kevinge gård.

Arkivgruppen
Arkivgruppen har möte en gång i veckan då man arbetar med insamling av nytt 
material och sorterar i arkivet. Arkivgruppen och styrelsen arbetar kontinuerligt med 
att dokumentera hus som rivs. Ett exempel på detta är en liten stuga som tidigare 
låg på Nora strand. DHF lämnar även skrivelser till kommunen för att ge vår syn på 
rivningar som vi finner omotiverade (t.ex. Oskarsborg).

Arkivgruppen har fortsatt sitt arbete med att samla in historiska fotografier från 
Danderydsbor som vill dela med sig av sina skatter. Bilderna skannas högupplöst, 
och lämnas tillbaka såvida man inte vill donera bilderna till föreningen. Under 
året har digitaliserade ljudkassetter lånats från Enbybergs bibliotek. Innehållet 
är kopierat och har gjorts tillgängligt för medlemmarna. Arbetet med ett digitalt 
fotoarkiv har fortsatt. Målet är att bilderna ska bli tillgängliga för allmänheten, 
och arbetet med detta fortskrider. Cirka 800 fotografier ligger nu uppladdade på 
Länsmuseets hemsida ”Kollektivt Kulturarv” (kulturarvstockholm. se). Gå gärna 
in och kommentera bilderna! Arkivgruppen har fått skanna bilder i Danderyds 
kommunarkiv. Bilderna är troligen fotograferade av Post-Nisse. (Nils Johansson 
[1909–1992] började arbeta som brevbärare vid Postkontoret Danderyd på 
1940-talet. Han fotograferade medan han cyklade i de olika brevbärardistrikten.) 
Under året har DHF även haft tillgång till Stockholms Golfklubbs fotoarkiv.

Ett stort arbete utfördes under hösten när Franciska tillsammans med Monica 
Frumerie (ordförande, Danderyds föreningsarkiv) lade upp DHFs samlade års-
mötesprotokoll från 1941 till idag i föreningsarkivet i Djursholms vattentorn.

Nytryck av boken
I början på året beslöts att genomföra ett nytryck av Den lilla trädgårdsstaden 
Danderyd. Boken har köpts av vissa mäklare som delat ut den till nyinflyttade. Boken 



6 Årskrönika 2022

säljs på biblioteket i Mörby Centrum och på Cranberry Corner. Den går också att 
beställa via vår hemsida eller genom att skicka ett mail till oss.

På Sveriges nationaldag överlämnade Anne-Marie en bok och en Danderydiana var 
till de 20 nya medborgarna i kommunen.

Översiktsplanen och Kulturmiljöhandboken
Under året har styrelsen lämnat synpunkter till kommunen på den nya 
översiktsplanen och kring arbetet med att ta fram en ny kulturmiljöhandbok.
Den 13 juni träffade Franciska och Ville bebyggelseantikvarierna på WSP som arbetar 
med Kulturmiljöhandboken. 

Registreringsworkshop
Stockholms länsmuseum anordnade den 7 september en registreringsworkshop för 
registrering av fotografier för Kollektivt Kulturarv (fotografierna är tillgängliga på 
kulturarvstockholm.se). Franciska och Ville representerade DHF styrelse.

Föreningsarbete
Årsmöte hölls i Danderydsgården den 2 april. Mötet var välbesökt med totalt cirka 
50 deltagare och Anders Linder svarade för uppskattad underhållning och berättade 
bland annat barndomsminnen från uppväxten i Danderyd med ett rullande bildspel 
i bakgrunden. Danderyds hembygdsförenings kulturpris delades ut till Berit och 
Einar Nordahl för sin kulturella gärning vid bevarandet och levandegörandet av 
Båtsmanstorpet i Danderyd. På årsmötet valdes ordföranden och huvuddelen av 
styrelseledamöterna om. Louise Brida valde att tillfälligt avgå.

Styrelsearbete
Styrelsen har haft 8 styrelsemöten i Stallet. I början av året förekom närvaro via 
Zoom. Arbetet i styrelsen har präglats av olika initiativ för att bredda uppslutningen 
av aktiva som stödjer genomförandet av Valborg- och midsommarevenemangen. 
Trots positivt gensvar från flera håll bedöms behoven fortfarande kvarstå till stor del. 
Styrelsen är vidare i behov av nya ledamöter. 

Möten med kommunen
Kommunen har under året gjort mycket för att underlätta genomförandet av valborg- 
och midsommarfirandet framöver. Samarbetet med kommunen har präglats av en 
positiv attityd. Flera möten har genomförts: den 17 oktober deltog Gun och Franciska 
i ett möte och den 12 december 2022 mötte Anne-Marie, Franciska och Ville 
representanter för kultur-och fritidsnämnden. 
Anne-Marie, Marie-Louise och Uno deltog i kulturföreningsmöte den 10 november.
Den 27 september gjorde Ville en presentation för delar av kulturnämnden om västra 
Danderyd.

Möte med biblioteket
Kommunen har under året fått en ny bibliotekschef, Ann-Helen Gustafsson. 
Franciska och Ville träffade Ann-Helen den 22 september för att diskutera framtida 
samarbete. Förhoppningsvis kommer Danderydiana att göras tillgänglig i bibliotekets 
tidskriftsrum framöver.
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Planerat program 2023 för Danderyds hembygdsförening
(Se hemsidan och anslagstavlorna för detaljerade uppgifter någon  
vecka innan för att dubbelkolla tider, och för att se om det blir som planerat.)

4 mars – hembygdscafé i hembygdsgården 13.00–16.00
1 april – årsmöte i Danderydsgården 15.00–
30 april – valborgsmässoafton i Kvarnparken
6 maj – hembygdscafé i hembygdsgården 13.00–16.00
3 juni – hembygdscafé i hembygdsgården 13.00–16.00
24 juni – midsommarfirande i Kvarnparken

Fyrklövermöte
De andra tre hembygdsföreningarna deltog i ett Fyrklövermöte tillsammans med DHF tis
dagen den 22 mars i Stallet. Huvudsyfte var att diskutera kulturarvsdagen och bussturen. 

Båtsmanstorpet
Under helgerna 15–16 oktober samt 22–23 oktober hjälpte Gun, Ingegerd och 
Franciska Berit och Einar Nordahl i Båtsmanstorpet.
Avslutningsvis vill Hembygdsföreningen tacka alla medlemmar för att ni fortsätter att 
stötta föreningen. Ni är så viktiga för oss. Vi ser fram emot att snart kunna sätta igång 
med våra uppskattade aktiviteter igen även om de görs i en något nedskalad form.

Danderyd i mars 2023
Anne-Marie Bratt
Ordförande Danderyds Hembygdsförening

Under 2022 har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande: AnneMarie Bratt 
Vice ordförande:  Kia Elfström (första halvåret),  
 Uno Stedman (del av tiden)
Sekreterare:  Vakant
Skattmästare: Karin (Bisse) Hylin
Husfar:  Ville Reuterswärd
Arkivansvarig:  Franciska SieurinLönnqvist
Övriga ledamöter: Ingegerd Borg 
 MarieLouise Koskull
 Gunhild Sandell 
 Berit Nordahl
Danderyds Slöjdgille:  Christina EdlingSvensson 
Danderyds Folkdanslag:  Hans Waldenström
Danderyds Fotoklubb:  Inga Nathhorst
Revisor, ordinarie:  Stefan Aldén
Revisorssuppleant:    Erik Wiklund 
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Resultat och balansräkning Danderyds Hembygdsförening 2022

Resultaträkning 2022 2021

Intäkter

Medlemsavgifter 65 250 56 400

Bidrag 40 238 32 505

Böcker/trycksaker 14 760 7 026

Överskott arrangemang 53 047 1 506

Summa 173 295 97 437

Utgifter

Tryckkostnader 96 907 99 605

Admin porto 36 362 24 384

Övriga utg. 38 119 25 888

Summa 171 388 149 877

Resultat 1 907 -52 440

Balansräkning 2022 2021

Lager bok Den lilla trädgårdsstaden 35 000

Kassa 2 980 6 730

Bank 134 175 7 480

Plusgiro 62 557 228 002

Upplupna intäkter 2 228 2 571

Tillgångar 236 940 244 783

Förutbetalda intäkter 13 800 23 550

Balanserat resultat 223 140 221 233

Skulder 236 940 244 783

2022

Balanserat resultat 1 januari 221 233 273 774

Balanserat resultat 31 december 223 140 221 233

Årets över-/underskott 1 907 -52 440

Medlemsintäkter inbetalda 2022 avseende 2023 är periodiserade.
Antalet medlemmar i januari 2023 är:
Hedersmedlem: 1
Ständiga medlemmar: 117
Betalande medlemmar: 435
Övriga icke betalande (bibl. etc): 7
Totalt: 559

Danderyd i februari 2023
Karin Hylin, kassör DHF
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Verksamhetsberättelse  
Danderyds Folkdanslag år 2022

Styrelse och medlemmar
Anders Boström ordförande, Jan-Erik Ulrikson kassör, Susanne Kundler sekreterare, Marianne 
Ulrikson och Anne de Boussard som ledamöter. Sektioner: Dans- och musiksektion, Dräkt-och 
Slöjdsektion samt Trivselkommitté. 
Antalet medlemmar under året var 39 varav 4 passiva.

Upptaktsmöte
Årets början präglades av en fortsatt pandemi även om vi började se ett slut på alla restriktioner. Detta 
ledde till att vi började årets verksamhet senare än vanligt. Den 23/2 gjorde vi en rundvandring i centrala 
Djursholm. Anders Boström var vår gajd och berättade om omgivningen och kulturella företeelser i 
området. Innan vi skildes fikade vi tillsammans. Det var trevligt, lärorikt och var roligt att träffas. 

Dansövningarna började 1/3 i Danderydsgården, tisdagar 19.30–21.15. Totalt har vi haft 25 övnings-
tillfällen under ledning av Dans- och Musiksektionen. För musiken har Ann von Essen och Gunnar 
Gustafsson svarat med hjälp av andra musiker.

Innan pandemin dansade vi regelbundet tillsammans med Sollentuna sista tisdagen i varje månad. 
Varannan gång i våra respektive lokaler. Under hösten återupptog vi denna tradition och har dansat 
två tisdagar tillsammans. Därutöver har vi dansat tillsammans med ytterligare 3 andra folkdanslag. 

Midsommar
Under midsommarveckan hade vi 7 uppskattade uppvisningar på äldreboenden i kommunen. 
Midsommarafton hade vi 3 uppvisningar med lekledningar på Enebybergs Gård, Kvarnparken och 
Djursholms slottspark med många midsommarfirare i olika åldrar.

Gökotta 
En torsdag i maj vandrade vi runt Angarn, tittade på fåglar i vacker natur och fick bra motion.

Danslaget 70 år 
På grund av pandemin var vi tvungna att skjuta upp lagets 70-års firande i två år. Men nu var det 
dags! Vi inledde firandet med en resa till Eckerö 31/8–1/9, där vi bland annat dansade med ett 
åländskt folkdanslag i Mariehamn. Blev en trevlig eftermiddag där vi lärde oss ett antal åländska 
danser. Vi besökte också några av Eckerös intressanta museer. Det var en mycket trevlig resa i vackert 
sensommarväder. Födelsedagsfesten fortsatte under hösten då vi vid två olika tillfällen dansade 
tillsammans med andra folkdanslag och festade på goda jubileumstårtor. Firandet avslutades med ett 
festligt julbord på Enebybergs gård den 13/12. 

Vid Folkdansringens 100 års jubileum i stadshuset deltog laget med några deltagare i 
folkdansringens Budkavledans.

Information
För information inom laget har vi förutom e-post använt vår hemsida med Hans Jaensson som 
redaktör. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med lagets kalendarium, kommande aktiviteter, 
dokumentation i form av berättelser och bilder. Efter varje styrelsemöte har medlemmarna fått 
skriftlig information om vad som avhandlats på mötet. 
Adressen till lagets hemsida är www.danderydsfolkdanslag.se. 

Övrigt
Vid våra sammankomster har som vanligt Trivselkommittén förtjänstfullt ordnat med förtäring av olika 
slag. Dräkt- och Slöjdsektionen har planerat och förberett midsommaraftonens djurlotteri och arrangerat 
en ”Återbruksträff” där vi tillverkade kassar och små korgar av kaffepåsar under ledning av Anneli Jalonen. 

Under året har laget samarbetat med Studieförbundet Kulturens.

Danderyd i februari 2023
Styrelsen i Danderyds folkdanslag

http://www.danderydsfolkdanslag.se/
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Verksamhetsberättelse  
Danderyds fotoklubb år 2022

För att ta del av fotoklubbens verksamhetsberättelse, se deras hemsida:
http://danderydsfotoklubb.se/

Sida 1 av 3 
 
 

 

  

 Verksamhetsberättelse för 
Danderyds Slöjdgille 2020 

 

Styrelse 
 
 

Ordförande 
Vice ordförande 
Kassör 
 
Sekreterare 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 
 

Christina Edling-Svensson 
Eva Rosenlind 
Ebon Kramnäs t.o.m 16/9 2020 
Farideh Gamari fr.o.m. 17/9 2020 
Kaarina Beskow 
Monica Ekstrand 
Gunilla Bhatt 
Pia Hammarstrand 
 

Revisorer 
 

Ordinarie 
Ordinarie 
Suppleant
  
 

Marie Källberg 
Gerd Aspengren 
Ann-Marie Ivarsson 

Valberedning Marianne Lefrell Ingrid Haugen 
 

Ansvar för 
arbetsgrupper, 
övriga uppdrag 

Handarbetsgruppen 
 
Vävgruppen
  

Christina Edling-Svensson, 
Ann-Marie Ivarsson 
Eva Rosenlind, Marianne Lefrell 

 Program och resor Christina Edling-Svensson 
 Försäljningar Christina Edling-Svensson, Gunilla Bhatt, 

Monica Ekstrand, Birgitta Lindblom,  
Pia Hammarstrand 

  
Arkiv 
Gilles-nytt 

 
Pia Hammarstrand, Gunilla Bhatt 
Kaarina Beskow, redaktör 
Monica Ekstrand, utskick 

  
Stipendier 

 
Monica Ekstrand 

 Marknadsföring  Marianne Lefrell, Eva Rosenlind, 
Ingegerd Mällberg 

 Digital marknadsföring Kaarina Beskow, Slöjdgillets hemsida 
Maria Theresa Essen-Möller, Facebook 

  
Kvarnstugan 

 
Pia Hammarstrand, 
Kristina Wejle, husfar Klas Wejle  

 Inköp till Kvarnstugan 
Uthyrning Kvarnstugan 

Helga Niemi, Ingegerd Mällberg 
Madeleine Dahlborg 

  
Hembygdsdräkter 
 

 
Christina Edling-Svensson, 
Ebon Kramnäs, dräkternas silver 

 Repr.Hembygdsförening Christina Edling-Svensson, 
Gunilla Bhatt 

  
Uppvaktningar 
Ombud Folkuniversitetet 

 
Christina Edling-Svensson 
Gunilla Bhatt 
 

Verksamhetsberättelse för
Danderyds Slöjdgille 2022
Styrelse
Ordförande Christina Edling-Svensson Ledamot Monica Ekstrand
Vice ordförande Pia Hammarstrand Suppleant Gunilla Bhatt
Kassör Farideh Ghamari Suppleant Kristina Wejle
Sekreterare Ingrid Haugen

Revisorer
Marie Källberg, Gerd Aspengren, suppleant Ann-Marie Ivarsson

Valberedning
Kaarina Beskow och Marianne Lefrell

Ansvar för arbetsgrupper, övriga uppdrag
Handarbetsgruppen: Christina Edling-Svensson, Ann-Marie Ivarsson
Vävgruppen: Eva Rosenlind, Marianne Lefrell
Program och resor: Christina Edling-Svensson
Försäljningar: Christina Edling-Svensson, Gunilla Bhatt, Monica Ekstrand
Arkiv: Gunilla Bhatt
Gillesnytt: redaktör Ingrid Haugen, utskick Monica Ekstrand
Stipendier: Monica Ekstrand
Digital marknadsföring: Slöjdgillets hemsida: Kaarina Beskow, Slöjdgillets Facebooksida:  
Maria Theresa Essen-Möller, lokala Facebooksidor: Ingrid Haugen
Kvarnstugan: Pia Hammarstrand, Kristina Wejle, husfar Klas Wejle
Inköp till Kvarnstugan: Helga Niemi, Ingegerd Mällberg
Uthyrning Kvarnstugan: Madeleine Dahlborg
Hembygdsdräkter: Christina Edling-Svensson
 Repr. Hembygdsföreningen: Christina Edling-Svensson, Gunilla Bhatt
Uppvaktningar: Christina Edling-Svensson
Ombud Folkuniversitetet: Gunilla Bhatt, Kaarina Beskow

Sammanträden
Årsmötet ägde rum i Kvarnstugan den 23 mars klockan 13. Efter mötet serverades kaffe och hembakat. 
Närvarande var 15 medlemmar. Inga förändringar i styrelsen.
Styrelsemöten: Under året har styrelsen haft elva protokollförda sammanträden, inklusive årsmöte 
och konstituerande möte.

Medlemsantal
Vid slutet av 2022 (siffrorna inom parentes avser motsvarande antal för 2021) hade Slöjd gillet 88 (87) 
medlemmar, 76 (74) betalande medlemmar, 9 (10) ständiga och  3 (3) heders medlemmar.
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Verksamhet
Arbetsmöten: handarbetsgruppen har haft Gillesträff på onsdagar och vävgruppen har träffats på mån-
dagar och torsdagar, båda med uppehåll under sommaren och jul- och nyårshelgerna.
Försäljningar: Påskförsäljning i Kvarnstugan den 8–10 april (vi kunde inte vara i Mörby centrum 
p.g.a. pågående renovering), traditionell julmarknad i Danderydsgården den 20 november och julför-
säljning i Mörby centrum den 21 och 22 november. Alla tillfällena gav acceptabelt resultat. Dessutom 
hade Slöjdgillet öppet hus med försäljning i Kvarnstugan under Riksantikvarieämbetets kulturarvs-
dagar den 9–11 september. Vid det tillfället kom ca 40 besökare och vi fick några nya medlemmar. 
Under september till och med november var ”butiken” i Kvarnstugan öppen för allmänheten men inga 
utomstående kom och handlade.
Information till medlemmarna:
Gillesnytt har utkommit med fyra nummer.

Stipendier, premier, bidrag
Enligt årsmötets beslut om särskilt avsatta medel till stipendier, premier och övriga bidrag har utbeta-
lats: 12 000 kr har betalats till premier till högstadieelever på Mörby skolan, Fribergaskolan och Viktor 
Rydbergs skola (4 000 kr per skola), 

Därutöver har SOS barnby erhållit 6 800 kr. 4 000 kr har sänts till Ukraina via UNHCR, 5 000 kr 
till Operation Smile och 5 000 kr till Läkare utan gränser. 

Samkväm, utflykter och resor
I Kvarnstugan arrangerade Monica Ekstrand både traditionsenlig Knutsafton den 12 januari och 
vårlunch den 31 maj.
Den 4 maj gjordes en utflykt till Drottningholms slott.
Den 18 maj gjordes en dagstur med buss. Bergööska huset i Hallsberg (Karin Bergöö-Larssons 
föräldrahem) var resans främsta mål.
Den 28 september besöktes Millesgårdens utställning med konstglas från Murano.
Den 11 november besöktes Turebergskyrkan i Sollentuna, som har återvinning som grundläggande tema.

Marknadsföring
Utöver affischering på kommunens anslagstavlor har våra evenemang annonserats på Slöjdgillets 
hemsida och Facebooksida samt i lokala Facebookgrupper. Inför påskförsäljningen infördes annons i 
lokaltidningen.

Kvarnstugan
Inga nya problem.

Avslutning
Styrelsen vill tacka för medlemmarnas stöd under 2022. Särskilt tack till alla aktiva medlemmar för 
engagemang och arbete för Danderyds Slöjdgille.

Danderyd i februari 2023
Danderyds Slöjdgilles styrelse

Christina Edling-Svensson   Ingrid Haugen 
Ordförande    Sekreterare 

Farideh Ghamari
Kassör
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