
 
 

 

 

  
 

 Program våren 2022 

Tisdagen den 22 februari på Biblioteket Ekerö Centrum kl 19.00 
Yvonne Johansson berättar ur boken Gårdarna runt vägkorsningen, Nyckelby, Älby, Sundby, Nibbla 
och Prästgården. Yvonne berättar om framväxten av Nyckelby snabbköp och utvecklingen av Sundby 
skola och Tallgårdens ålderdomshem samt historien om gårdarna och torpen som i början av 1900-
talet försörjde många människor. Biljetter hämtas i biblioteket Ekerö Centrum. 

Lördagen den 12 mars kl. 11.15–12.45. Världspoesidagen. Poesiverkstad med Poesifabriken. 
Skapa poesi med Poesifabriken! Du får testa olika övningar, leka med orden och göra nya upptäckter 
samt diskutera poesi. Här ges nya infallsvinklar och övningar för att utveckla skrivandet. Anmälan 
görs via mail till biblioteket@ekerö.se. Samarrangemang med Biblioteket i Ekerö Centrum. 
Lokal: Biblioteket i Ekerö centrum. 
 
Söndagen 20 mars. Årsmöte på Ekebyhovs slott. 
14.00 Gårdarna runt vägkorsningen, Yvonne Johansson. 
15.15 Kaffe och samtal om medlemskap och medlemsrekrytering. 
16.00 Medlemmar i Ekerö Munsö Hembygdsförening kallas till årsmötesförhandlingar. 
Årsmöteshandlingar bifogas i denna inbjudan samt delas vid mötet. Välkomna! 
Se vår hemsida www.hembygd.se/ekero-munso    Anmälan till info@ekeromunso.se 
 
Från början av maj kan du hämta Ekerö FotoQuiz på Biblioteket i Ekerö centrum eller skriva ut det 
från vår hemsida. Promenera runt i Träkvista med omnejd och klura ut svaren på 12 bildfrågor.  
Svaren lämnas in senast 31 augusti till biblioteket eller mejlas till info@ekeromunso.se .   

Söndagen den 15 maj kl. 10.30. Vandring Drottningholmsmalmens historia – från jesuiter till Emil 
och Erskine, som leds av konst-och kulturhistoriker Stina Odlinder Haubo. Stina berättar om de 
intressanta husen och de spännande människor som bott och verkat där: Från 1500-talets munkar 
och 1600-talets byggarbetare, via Lovisa Ulrikas silkesmaskfransos, Gustav III:s hovstallmästare och 
parkettläggare, fattighjon, sommargäster och Emil i Lönneberga, till 1900-talets kända arkitekter. 
Vandringen tar drygt en timme. Anmälan till info@ekeromunso.se  

Fredagen 27 maj Historisk vandring över nordöstra Kungshatt; Hättan, tegelbruken, bebyggelse, 
Hattberget och naturen. Bengt Hammarlund är vår guide. En något fysiskt krävande vandringstur på 
skogsstigar cirka 2,5 timmar plus resa med pendelbåten från Tappström. Vi återkommer med mer 
information och exakta tider. Avgift för medlem 100 kr, övriga 150 kr. Medtag fika. Anmäl intresse till 
kungshatt@ekeromunso.se, deltagarantalet begränsat.   

Lördagen den 28 maj kl. 12.00 Ekerö kyrka och Asknäs gård. Vandra med Lars Gundberg som visar 
och berättar om dessa sevärdheter med anor från medeltid fram till vår tid. Medtag fika och njut av 
miljön i vårens tid. Samling vid Ekerö kyrka kl. 12.00.  
Anmälan till janerik.ekenhill@gmail.com eller telefon 073 405 81 93 

 

Tisdagen den 14 juni kl. 18.00, Vandring med utgångspunkt från boken ”Gårdarna runt 
vägkorsningen” med Yvonne Johansson, Monica Fogelqvist och Bengt Pettersson. Den här 
vandringen koncentrerar vi oss på delar av området. Mer information kommer att finnas på vår 
hemsida eller genom telefon 070 530 55 03. Medtag fika. Vandringen börjar vid Sundby skola kl. 
18.00. Deltagarantalet begränsat. Anmälan till info@ekeromunso.se  
 
Fredagen 12 augusti ger vi möjlighet till en repris av den Historiska vandringen över nordöstra 
Kungshatt med Bengt Hammarlund för er som inte hade möjlighet att delta den 27 maj. Avgift för 
medlem 100 kr, övriga 150 kr. Medtag fika. Vi återkommer med detaljerna. Deltagarantalet är 
begränsat.  Anmäl intresse till kungshatt@ekeromunso.se  
 
Söndagen den 21 augusti. Kulturhistorisk bussutflykt. 
Vi inbjuder i år till en kulturhistorisk bussutflykt om det visar sig möjligt med tanke på pandemin. Vi 
jobbar på ett intressant program och återkommer. För sommarutflykten tar vi som vanligt en avgift 
då buss, kaffe, lunch och guider ingår. Reservera dagen i era kalendrar redan nu. Mer information 
kommer. Bokningen öppnar den 13 juni kl. 10.00 på telefon 070 530 55 03 eller info@ekeromunso.se. 
 
Öppet hus på Bertil Ifwers museum datum meddelas senare, se: www.hembygd.se/bertilifwers  
 

 

 

           

   
 

     

      

 

 

 

                                     

 

 
 

 

 
E-postadress: info@ekeromunso.se 
Hemsida: www.hembygd.se/ekero-munso 

Bankgiro: 468-8685 
Swish: 123 440 44 06 
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Skrifter 
Genom egen utgivning och 
samarbete ger Ekerö-Munsö 
hembygdsförening ut ett antal 
skrifter om hembygden 

Ekerö Förr och Nu, del 1, 2, 3, Henry 
Röttorp 
Ekeröhistorier. Jan Malmstedt 
Torparliv på Ekerö, Jan Malmstedt 
Från by till tätort, Birgitta Roeck 
Hansen 
Träkvista – Skärvik, Jan Byström 
Sandudden/Träkvista, Jan Byström 
En Helgövandring, John-Wiktor 
Holm 
Närlunda, del 1 och 2, Monica 
Fogelqvist  
Träkvista gamla by, Yvonne 
Johansson 
Älvnäs, Yvonne Johansson 
Minnesfragment, Jan Byström 

 

Bildarkivet 
Arbetet med bildarkivet fortskrider. För att komma till arkivet använd denna länk, samlingar.kulturarvstockholm.se 
När sidan visas klickar du på den övre vänstra rubriken Bläddra, där visas de föreningar som bidrar med bilder bland annat vår 
förening. Om du har synpunkter eller vetskap om någon bild skriv då till oss, info@ekeromunso.se. Ange bildnummer och rubrik. 
Du kan också kommentera bilden direkt i arkivet. 

GDPR 
Vi behöver uppgifter om dig till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. För detta behöver 
vi namn, adress och gärna e-postadress så vi kan nå dig med mejl för nyhetsbrev med mera. Vi hanterar dina uppgifter enligt 
dataskyddslagen. Se vidare information på vår hemsida. 

 
 
 
 

 
 

 

 Kallelse till Årsmöte söndagen den 20 mars 2022 på Ekebyhovs slott 
 

 

Välkommen till årsmötet. 

I detta brev finns kallelse och dagordning för 
mötet, verksamhetsplan för 2022, information 
om styrelse och valberedning samt uppgifter för 
inbetalning av medlemsavgiften för 2022. 
Betalas innan 1 maj.  

Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och 
budget samt valberedningens förslag delas vid 
årsmötet och på hemsidan. 

Vårprogram samt information om föreningens 
skrifter och bildarkiv bifogas. Se vidare 
hemsidan: www.hembygd.se/ekero-munso 

Vill du ha vårt nyhetsbrev och påminnelse om 

våra aktiviteter sänd din e-postadress till e-post: 

info@ekeromunso.se 
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