
 

 

Inbjudan till årsmöte och öppet möte lördag den 20 mars 2022 på Ekebyhovs slott.  

 

ÖPPET MÖTE kl. 14.00 Gårdarna runt 
vägkorsningen. Yvonne Johansson berättar om 

utvecklingen av gårdarna Nyckelby, Älby, Sundby, Nibbla 

och Ekerö prästgård samt deras torp och marker under 

1900-talet. Gårdarna ligger nära vägkorsningen 

Ekerövägen Kaggeholmsvägen och är mycket gamla. 

Gårdarna har i princip sett likadana ut sedan medeltiden, 

först på 1900-talet skedde en förändring. Området har 

bebyggts men behållit sin lantliga karaktär. Berättelsen 

bygger på vad Ekeröbor som vuxit upp i området har 

berättat samt några gamla skrifter och dokument. 

Berättelsen tar sin utgångspunkt i hembygdsskriften med 

samma namn. 

 

Föreningen bjuder på KAFFE och samtal om 
medlemskap och medlemsrekrytering från kl. 15.15. 
 
ÅRSMÖTE kl. 16.00  
Vi kallar till årsmöte för 2021 för Ekerö-Munsö 

Hembygdsförening. Då vi hoppas att 

Folkhälsomyndighetens restriktioner lättar planerar vi att 

samlas för ett årsmöte på Ekebyhovs slott.  

 

Anmäl senast den 12 mars om ni avser att delta på 

årsmötet till e-post info@ekeromunso.se eller  

telefon Yvonne Johansson tel: 070-530 55 03  

 

Välkommen till årsmötet. 

 
Har du förslag på styrelsemedlem eller vill bli aktiv hör av 
dig till valberedningen på e-post:  
hoppsan.kerstin.50@hotmail.com  
  

  

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2021: 

Ordförande: Jan Byström,  

Vice ordförande: Christer Berglund 

Kassör: Herbert Saak 

Sekreterare: Yvonne Johansson 

Ledamöter: Ann-Britt Lindberg, Sten Nyberg, Bengt 

Pettersson, Ellinor Pettersson, Åsa Sjöberg, Cecilia 

Lilliesköld, Lisa Ödén Vento 

Revisorer: Claes Thorén (sammankallande), Jan Nordström 

samt Jan Ingvar Lindström (suppleant)  

Valberedning: Kerstin Berglund (sammankallande), Ulf 

Björnsjö 

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE kl 16.00 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av dagordning 

3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

6. Röstlängd upprättas och fastställs 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och 

ekonomisk redovisning för 2021 

8. Revisionsberättelse för 2021 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Styrelsens rapporter och förslag: 

Verksamhetsplan för 2022 

11. Motioner och förslag från medlemmarna 

12. Budget för 2022 och avgifter för 2023 

Styrelsen föreslår årsavgifter enligt följande:  

125 kr för enskild medlem, 200 kr för familj 

och 300 kr för förening för 2023.  

13. Valärenden: 

a) Ordförande för 2022 (1 år) 

b) 5 styrelseledamöter (2 år) 

c) 2 revisorer (1 år)  

    1 revisorssuppleant (1 år) 

d) Valberedning:      

    2 personer (1 år) varav 1 sammankallande            

    eventuellt 1 suppleant (1 år) 

14. Övriga frågor 
15. Mötets avslutande 

Medlemsavgiften för 2022  
125 kr för enskild medlem  

200 för familj  

300 för förening  

betalas innan 1 maj till  

Bankgiro: 468-8685 eller  

Swish: 123 440 44 06  

Ange ditt namn på inbetalningen 

mailto:info@ekeromunso.se
mailto:hoppsan.kerstin.50@hotmail.com


 

 

 
VERKSAMHETSPLAN 2022 

För Ekerö-Munsö hembygdsförening innebär 2022 att vi kommer att återuppta och fortsätta att utveckla den 
verksamhet som under flera år rönt en stor uppskattning och uppmärksamhet. Den minskning av aktiviteter som 
vi tvingats till under pandemin och ålagda restriktioner hoppas vi att kunna hantera på ett bra sätt under 2022 
och lägga bakom oss. Vi planerar också för en utökad verksamhet, då vi kan notera ett starkt stigande intresse 
för hembygdsfrågor. 

Föreningens utåtriktade verksamhet innehåller flera återkommande aktiviteter såsom bland annat: 

• Kultur och naturvandringar i olika former kring sevärdheter och minnesvärda platser. 

• Ekerö Fotoquiz i samarbete med Ekerö Kulturhus och Bibliotek. 

• Uppmärksamma Ekerö kyrka och Asknäs gård med ett besök i vårens tid. 

• Utflykt och studiebesök på Kungshatt under försommaren och även i augusti.  

• Det traditionella och uppskattade besöket på Bertil Ifwers museum på Munsö. 

• Kulturhistorisk bussresa i slutet av augusti, som har blivit en verklig tradition. 

• Föreläsningar och presentationer utifrån hembygdsföreningens olika skrifter. 

• Kafédag på Ekebyhovs slott under slutet av augusti eller början av september. 

• Bras- och berättarafton, numera på Ekebyhovs slott, en fredagskväll i slutet på oktober/november. 

Under 2022 fortsätter vår ambitiösa satsning på att stimulera nedtecknande och insamling av minnen, 
upplevelser med mera. Av särskilt intresse är att få tillgång till bilder från äldre tider för att kunna förvalta dem 
digitalt och i det bildarkiv som sedan ett par år tillbaka är under uppbyggnad.  

Vi räknar med att under början av 2022 kunna presentera vår nya skrift om ”Gårdarna runt vägkorsningen”, som 
berättar om området kring bland annat Nyckelby gård, Gamla affären, Sundby till Prästgården.  

Vi följer upp det med presentation på biblioteket i februari, på årsmötet och en vandring i vår. 

Vår insamling i projektet ”Jag minns” har fått in 250 minnen från drygt 70 Ekeröbor och under 2022 återstår nu 
sammanställning och presentation(er). (Tack alla!)  

Minnen, berättelser och bidrag utgör ett väsentligt underlag för en stor del av vår verksamhet. Och väcker 
samtidigt intresse hos många Ekeröbor (inte minst bland nyinflyttade vänner)! 

Samarbetet med närstående föreningar och organisationer är en självklarhet i vår verksamhet och vi vill utveckla 
dessa kontakter samt även nå nya grupper av invånare. Speciellt uppskattat är samarbetet med Biblioteket i 
Ekerö Centrum. Under senare tid har hembygdsföreningen också medverkat vid aktiviteter inom bland annat 
SPF, PRO, Ekerö IK samt Civilförsvaret Ekerö. Vi hoppas att få möta och samarbeta med många flera 
organisationer på Ekerö. Ta kontakt med oss angående samverkan! 

För att skapa förutsättning för vårt eget arbete samt att göra hembygdsföreningen mer tillgänglig kommer vi att 
använda Hembygdsrummet i Ekebyhovs slott i allt större utsträckning. 

Idéer och förslag från våra medlemmar och andra kommunboende tas emot med glädje! Vi hoppas att det 
ökade hembygdsintresset blir till engagemang och delaktighet i verksamheten. 

För en mer detaljerad information om olika aktiviteter under året hänvisas till Ekerö-Munsö hembygdsförenings 
kommande vår- och höstprogram 2022. 
 

Styrelsen 
Ekerö-Munsö Hembygdsförening 


