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Även år 2021 har för Ekerö-Munsö Hembygdsförening blivit synnerligen annorlunda pga den  

härjande Corona-pandemin. Optimistisk verksamhetsplanering har sedan blivit inställda eller 

förändrade aktiviteter. Ett årsmöte i mars, blev preliminärt flyttat till maj, avbokat igen och till slut 

kunde det genomföras 18 september i Ekebyhovs slott med 33 närvarande medlemmar och detta 

samtidigt som EMH svarade för en cafédag där. (Ett stort tack till alla som ställde upp och hjälpte 

till.) Lars Gundberg avgick och avtackades vid årsmötet efter sina 28 uppskattade år i EMH och i 

styrelsen. En verklig eldsjäl! Dessutom hade vi samma dag på slottet ett allmänt möte kring vårt 

”Jag minns-projekt”, som fyllde Wrangelsalen med intresserade deltagare. En intensiv dag! 

 

Styrelsen har under 2021 hållit 6 sammanträden (under rekommenderade former) och har trots allt  

kunnat genomföra en viss verksamhet samt arbetat med olika utvecklingsuppgifter. 

*  Former för marknadsföring och kontakter för att möta och nå nya medlemmar. 

*  För att engagera och aktivera boende i vår hembygd, under 

dessa svåra tider, anordnades under vår/sommar en kulturell 

fotopromenad (Foto Quiz) i form av vandring enskilt eller i 

mindre grupp. Initiativet mötte ett stort intresse och en del 

deltagare lämnade också in svar på frågor vi ställt för att få 

något av våra bokpriser. 

*  För att öka tillgängligheten att möta EMH och skapa bättre 

förutsättningar för vår verksamhet, har samarbetet med 

Ekebyhovs slott stärkts. 

*  För att öka kontakten med och informera våra medlemmar 

avser vi att löpande skicka ut Nyhetsbrev till de som lämnat sin 

e-postadress. Det ersätter inte just nu övriga kallelser m.m. men 

portokostnaden har blivit orimligt hög. Se också EMH:s 

hemsida där all information finns. 

*  Vi har fortsatt att engagera oss i frågan om den tänkta nya 

skolan i Brygga. Ytterligare ett remissvar har lämnats vilket 

sedan följts upp i Mälaröarnas Nyheter. Även andra remissvar 

på kommunal planering har skickats in. 

 



*  Våra olika skrifter fortsätter att möta ett stort intresse och en del 

tilltryckningar har blivit aktuella. Arbetet med en skrift om 

”Nyckelby/Sundby”(Yvonne Johansson) har slutförts och kommer i 

början av 2022 att presenteras med titeln ”Gårdarna runt 

vägkorsningen” 

*  Arbetet med vårt digitaliserade bildarkiv fortsätter oförtrutet. 

 

Andra aktiviteter som kunnat genomföras under 2021 är  

*  Vandring i Träkvista och Träkvista Gamla by, 14 aug, med Yvonne 

Johansson och Jan Byström 

*  I samarbete med Biblioteket i Centrum en föreläsning om 

”Drottningholmsmalmens historia” med Stina Haubo, 19 okt (följs upp 

2022 med en vandring) 

* Inom EMH-projektet ”Jag minns” har i och med utgången av 2021, 

250 bidrag lämnats av drygt 70 personer. Nu återstår sammanställning 

av en skrift under 2022. Vi tackar också Mälaröarnas Nyheter för ett 

uppskattat samarbete och löpande  

presentation av projektet. 

*  I samarbete med PRO, SPF, Ekerö IK och Civilförsvarsföreningen 

har ett antal trivsamma sammankomster kunnat genomföras. Vi ser 

fram emot nya spännande aktiviteter. 

* Årets ”Berättarafton” på Ekebyhovs slott ägnades åt ”Tegelbruken 

på Kungshatt” under medverkan av Bengt Hammarlund, 26 nov (följs 

under 2022 upp med två besök på Kungshatt) 

 

 

EMH upplever att intresset för hembygdsfrågor ökar starkt och vi välkomnar många nya 

medlemmar! 

 

 

 

Bengt Hammarlund 


