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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 

INLEDNING 

År 2022 började med ett första kvartal utan evenemang på grund av covid-19. Men i april startade vi 

igen och under året har Gillet kommit tillbaka till att anordna ungefär ett evenemang per månad under 

året. Styrelsens arbete har kunnat fortsätta i princip obehindrat genom användandet av digitala 

verktyg som Zoom. Inga styrelsemöten behövde ställas in under året. Till största delen kan man 

betrakta år 2022 som det år då Gillet gick tillbaka till normal verksamhet efter covid-19.  

 

STYRELSEN OCH ANDRA FÖRTROENDEUPPDRAG INOM HANINGE HEMBYGDSGILLE 

Vid årsmötet den 24 april 2022 valdes Ulf Nilsson till ordförande på ett år.  

Till styrelsen valdes följande ledamöter: 

Ledamöter med mandatperiod  
på 2 år 

Margareta Runqvist 
Britt Holmberg 
Margareta Padellaro 
Pia Lublin 
Sven Klasenius 

Ledamöter med mandatperiod  
på 1 år 

Ulf Nilsson 

Ingrid Svensson 

Bengt Hedström 

Martin Ahlsén 

Katarina Runqvist Bonilla 

Revisorer (1 år) Birgitta Paulsson (ordinarie) 

Björn Hansson (ordinarie, sammankallande) 

Gun Kemperyd Olson (ersättare) 

Bo Gyleryd (ersättare) 

Valberedning (1 år) Per Stavfors (sammankallande) 

Leif Olsson 

Lars Palmgren 
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Inom styrelsen valdes följande: 

Vice ordförande Margareta Runqvist 

Kassör Britt Holmberg 

Sekreterare Margareta Runqvist 

Ansvarig för medlemsregistret Inger Eriksson 

Mail- och postansvarig Margareta Padellaro 

Skaffare  Margareta Padellaro 

Redaktion för Glimtar Ola Håkansson 
Sven Klasenius 
Sune Nilsson 
Margareta Runqvist 
Ingrid Svensson 

Uthyrning av Tingshuset Britt Holmberg 
Margareta Padellaro 

Brandskydd, försäkring Britt Holmberg 

Litteraturbeställningar Margareta Runqvist 
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Som ansvariga och/eller kontaktpersoner för arbetsgrupper valdes 

Dokumentation Sune Nilsson 

Dräkt och Textil Sonja Borggren 
Margareta Padellaro 
Anita Stjernström 

Hus och Trädgård Britt Holmberg (senare ersatt av Lars Hartzell) 

IT Ulf Nilsson 

Skolmuseet Margareta Runqvist 

Bild och Media Vakant. Under året fördes gruppens arbete över till 
Dokumentationsgruppen och ”Bild och Media” togs bort 
som separat arbetsgrupp.  

 

Haninge Hembygdsgille är medlem i Sveriges Hembygdsförbund och arbetar därmed i enighet med 

Hembygdsrörelsens syften, och har genom förbundet en egen hemsida på internet, 

https://www.hembygd.se/haninge-hembygdsgille som administreras av IT-gruppen. 

 

MEDLEMMAR  

Antalet medlemmar (förutom andra organisationer) den 31 december 2022 var 478 stycken. Detta 

innebär att målet att nå 500 medlemmar under året inte nåddes fullt ut. Dock har vi ökat 

medlemsantalet från 445 medlemmar (förutom andra organisationer) sedan förra årsskiftet. 

Medlemsavgiften under året var 175 kronor. 

 

 

TIDNINGEN GLIMTAR 

Medlemstidningen Glimtar har under året utkommit (som vanligt) med fyra nummer. Gillet valde att 

inte söka externa bidrag till publiceringen av Glimtar under år 2022. 

 

  

https://www.hembygd.se/haninge-hembygdsgille


Dokument till årsmötet 2023  Haninge Hembygdsgille 

 

 6  

 

EVENEMANG 

Under första kvartalet 2022 anordnades inga evenemang eftersom det fortfarande existerade covid-

restriktioner i samhället. Svartbäckens skolmuseum var öppet för allmänheten åtta söndagar under 

året. Följande evenemang anordnades under 2022:  

Apr 21 Föredrag om Märsgarn Kulturhuset, Handen 

Maj 3 Fagning Tingshuset 

Maj 10 Arkeologiföreläsning Tingshuset 

Jun 6 Nationaldagsfirande Tingshuset 

Jun 30 Öppet Hus 1 Tingshuset 

Jul 21 Öppet Hus 2 Tingshuset 

Aug 28 Arkeologidagen 
Medarr.  Spelmansstämman i 
Tyresta (inställd p.g.a. regn) 

Kulturhuset, Handen 
Tyresta by, Vendelsö 

Sep 11 Kulturarvsdagen Skolmuseet, Vendelsö 

Sep 25 Bussutflykt “Brott & Straff” Utflykt i Haninge/Nynäshamn 

Okt 8 Arbetsdag  Tingshuset 

Okt 16 Arkeologivandring Västerhaningeområdet 

Nov 27 Julmarknad Tingshuset 

Dec 7 Minnesstund för Bo 
Stjernström 

Tingshuset 
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STYRELSENS ARBETE 

Årsmötet accepterade styrelsens förslag att höja medlemsavgiften från 175 kronor till 200 kronor för 

2023.  

En intressegrupp har startats för att se vad som kan göras på tomten på baksidan av Tingshuset. 

Förslaget som togs fram på det första mötet i december är att etablera en blomsteräng som ersätter 

gräsmattan. Detta arbete fortsätter under 2023. 

Ett antal projekt pågår på styrelsens uppdrag (utan att vara arbetsgrupper). 

● Arkeologi 

Relaterade aktiviteter har anordnats under året (se listan på evenemang ovan).  

 

● Medlemsvärvning 

Arbete har pågått för att uppdatera informationsfoldern om Haninge Hembygdsgille. Gillet 

deltog i en mässa för lokalhistoria i Nynäshamn och visade upp våra aktiviteter. 

 

● Släktforskning 

Denna aktivitet startades upp sent under 2022 och syftar till att hjälpa medlemmar och 

allmänheten med släktforskning. Samarbete med Västerhaninge bibliotek har diskuterats. 

Informationen sammanställd av Ulf Nilsson. 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER FRÅN ARBETSGRUPPER 

Det mesta av arbetet inom Haninge Hembygdsgille sker i våra olika arbetsgrupper. Nedan följer 

verksamhetsberättelser för dessa olika arbetsgrupper. 

 

Dokumentation 

Gruppen har haft nio träffar under året. Den i juni 2022 hölls som ett friluftsmöte på 

Mellanberg/Handens museum.  

Vi har påbörjat en renodling av gruppens verksamhet. Under pandemitiden hanterade gruppen 

många ärenden som bör hanteras av andra delar av Haninge Hembygdsgille. 

Boken ”De förhistoriska gårdarna i Ribby” distribuerades till medlemmar i jan/febr. Den finansierades 

delvis av bidrag från Haninge kommun och företaget som skötte utgrävningen. 

Vår mångårige och kunnige medarbetare Anders Numan avled under året. En mindre grupp har tagit 

hand om hans forskningsresultat för att för att tillföra det till Gillets arkiv. Även vår Bosse Stjernström 

har lämnat oss. Han var under många år en framgångsrik och drivande ordförande för denna grupp. 

Mauritz Henriksson har fört över ett stort antal äldre ljudinspelningar till vår molndisk. Dessa är av 

varierande kvalitet på grund av originalens varierande kvalitet. Han har också digitaliserat ett mindre 

antal videoband. Han har även i samarbete med Hemköp dekorerat deras Vegabutik med 25 större 

tavlor med motiv från omgivningen från äldre tider vilket uppskattats och uppmärksammats. 
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Gillet har inlett ett samarbete med Haninge pastorat för att inventera gravar med kulturellt värde på 

Västerhaninge kyrkogård, för att dokumentera och bevara dom då man nu genomför återtag av ett 

stort antal gravplatser.  

Vi har lämnat remissvar till kommunen på tidig byggplan vid Årsta Slott, hotell, klubbhus m.m. Vi har 

tillskrivit kommunen med en fråga om vilka planer som nu gäller för det omdiskuterade Mellanberg. 

Vi har inte fått något skriftligt svar men vid en träff under hösten på tjänstemannanivå stod det klart att 

något politiskt ställningstagande inte finns. 

Arbetet med boken ”Österbygden” och projektet om Tungelsta centrum har vilat under året. 

Vendelsögruppen som legat vilande sedan pandemiåren har rapporterat pågående arbete under 

arbetsnamnet ”Busslinje 1”. 

Informationen sammanställd av Sune Nilsson. 

 

DRÄKT OCH TEXTIL 

Gruppen har liksom tidigare träffats varje tisdagseftermiddag jämna veckor under terminstid i god 

anda under ledning av Margareta Padellaro, Anita Stjernström och Sonja Borggren. Vi delar på 

handledningen beroende på tekniker och får ofta hjälp av deltagarna själva med idéer och 

erfarenheter av ”nya” gamla tekniker. 

Vi upplever även att den sociala kontakten är värdefull. 

Gruppen består av en kärna av ständiga deltagare medan andra kommer och går när de fått den hjälp 

de efterfrågat. Råd, stöd och leveranser av mönster och material för dräkttillverkning ges kontinuerligt 

vid besök, per telefon, brev och e-post. 

Vi har förmedlat köp av begagnade dräkter och hjälpt till att anpassa dem till rätt storlek.  

Liksom tidigare visar vi dräkterna och andra textilier och demonstrerar olika hantverk vid olika 

evenemang. Fasta utställningar av dräkter finns dels i tamburen på nedervåningen i Tingshuset och 

dels i ett av de övre smårummen. Där förvaras också en del Västerhaninge- och Österhaningedräkter, 

andra textilier och bruksredskap av olika slag. Hela begagnade Haningedräkter förvaras i en garderob 

på vinden. Gruppens material för tillverkning finns i det väggfasta skåpet i Tingssalen. Värdeföremål 

som broscher, knappar och spännen förvaras i dokumentationsskåpet. 

Informationen sammanställd av Margareta Padellaro. 

 

HUS OCH TRÄDGÅRD  

Det glada gänget i hus- och trädgårdsgruppen har i sedvanlig ordning sett till att vårt vackra Tingshus 

med tomt har vårdats enligt den överenskommelse vi har med Haninge kommun. Under året har 

Haninge kommun gjort en elbesiktning och brandbesiktning av Tingshuset, som medfört att en rad 

förbättringar har genomförts, men en hel del arbete återstår. 

Haninge kommun har sagt upp hyresavtalet, men både vi och Haninge kommun beräknar att ett nytt 

avtal är på plats under 2023. 
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Vi har tagit fram ett förslag på vilka renoverings/förbättringsåtgärder som vi vill se av Tingshuset och 

detta har diskuterats med Haninge kommun. 

Två städdagar per år är införda med en höst- och en vårstädning av tomten, där alla varit varmt 

välkomna att delta. Ett samarbete med Naturskyddsföreningen och Haninge kommun har inletts om 

att anlägga en blomsteräng på baksidan av Tingshustomten. 

Hus- och trädgårdsgruppen har även gjort en hel del renovering i egen regi, som t ex. nytt tak på 

boden/förrådet och vi har även lappat och lagat smedjan samt tjärat taket. Som alla säkert har sett, så 

är våra fina grindar vid infarten nu i nyskick igen. 

Glädjande kan även noteras att vi inlett ett samarbete med Kyrkogårdsförvaltningen, som kan hjälpa 

oss om snöröjningen skulle bli för övermäktig, när de värsta snöovädren drar in. 

Informationen sammanställd av Lars Hartzell. 

 

 

IT 

IT ger support för Haninge Hembygdsgilles arbete genom sina aktiviteter, framför allt genom att 

hantera Facebooksidan och hemsidan. Under året tecknades ett mobilt bredbandsabonnemang hos 

Telia för att erbjuda internetaccess på Tingshuset. Den trådlösa routern kopplas in vid behov 

(förvaras annars på kontoret) och ger då ett WLAN som kan användas. 

Informationen sammanställd av Ulf Nilsson. 

 

Skolmuseet  

Skolmuseigruppen träffades fyra gånger under 2022. 

Inledningen av året präglades fortfarande av försiktighet på grund av pandemin. Efter den öppna 

söndagen i december 2021 dröjde det till maj 2022 innan museet började vara öppet regelbundet en 

gång i månaden. För första gången var det också öppet under juli och augusti.  

Kulturarvsdagen i september, som sammanföll med valen till riksdag, regioner och kommuner, firades 

i skolmuseet, med många besökare. Margareta Padellaro, från Haninge Hembygdsgilles Dräkt- och 

Textilgrupp, visade ull-och linspinning och besökare fick prova på att spinna - ett uppskattat program. 

Svartbäcksskolan var röstlokal och många hittade till museet för första gången. 

Skolklassbesöken, i egen regi, har varit ganska få, ett tiotal. 

Inga övriga grupper har besökt museet. 

Skolhuset har haft smärre problem med kalla element, trasiga takpannor och fönsterskador – något 

som omgående har åtgärdats av Tornberget. Myror och bålgetingar söker sig till huset, och vissa spår 

tyder på möss på övervåningen, som dock inte är öppen för allmänheten. 

Informationen sammanställd av Margareta Runqvist. 
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STYRELSENS UNDERSKRIFTER:  

 

 

_____________________________ 

Ulf Nilsson, ordförande 

 

 

_____________________________ 

Margareta Runqvist, vice ordf. + sekr. 

 

 

_____________________________ 

Britt Holmberg, kassör 

 

 

_____________________________ 

Martin Ahlsén, ledamot 

 

 

_____________________________ 

Bengt Hedström, ledamot 

 

 

_____________________________ 

Sven Klasenius, ledamot 

 

 

_____________________________ 

Pia Lublin, ledamot 

 

 

_____________________________ 

Margareta Padellaro, ledamot 

 

 

_____________________________ 

Katarina Runqvist Bonilla, ledamot 

‘ 

 

____________________________ 

Ingrid Svensson, ledamot 
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EKONOMI  

 

BALANSRÄKNING 2022 

 
Haninge Hembygdsgille    

812400-9682     

      

      

BALANSRÄKNING 2022-12-31   

      

TILLGÅNGAR  Not 2022-12-31 2021-12-31 

      

Fordring hos leverantör                          7 497     

Summa fordringar                           -                             7 497     

      

Omsättningstillgångar    

Kassa                     1 918                              516     

Plusgirot                   45 142                         22 453     

Nordea Bank                  92 575                       117 445     

Swedbank                281 699                       281 520     

Handelsbanken                  17 540                         17 540     

Summa kassa och bank              438 874                       439 474     

      

SUMMA TILLGÅNGAR              438 874                       446 971     

      

      
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital   -            428 011     -                 442 315     

Årets Resultat                    8 258                         14 304     

Summa Eget kapital  -           419 753     -                 428 011     

      

Kortfristiga Skulder    

Leverantörsskulder  -              1 7 071     -                   16 585     

Förutbetalda hyror/medl.avg  -                2 050     -                     2 375     

Kortfristiga skulder     

Övriga interimsskulder      

Summa     -             19 121     -                   18 960     

      

Summa eget kapital   -           438 874     -                 446 971     

  



Dokument till årsmötet 2023  Haninge Hembygdsgille 

 

 12  

 

RESULTATRÄKNING 2022 

 

Haninge Hembygdsgille

812400-9682

Resultaträkning 1/1 - 31/12 2022

Not Budget Utfall Utfall

INTÄKTER 2022 31.12.2022 31.12 2021

Medlemsavgifter 80 000                  84 170                  78 750                  

Gåvor 475                       300                       

Bidrag kommunala/övriga intäkter Not 1 27 000                  32 500                  6 697                    

Programintäkter inkl. Skolmuseet 5 000                    19 925                  4 440                    

Kursavgifter

Hyresintäkter 40 000                  59 900                  28 700                  

Försäljning Not 2 15 000                  21 592                  9 466                    

Summa intäkter 167 000                218 562                128 353                

Direkta kostnader

Glimtar 80 000 -                 84 421 -                 76 935 -                 

Aktivitets/programkostnader 5 000 -                   28 056 -                 7 278 -                   

Litteraturkostnader Not 1 43 500 -                 42 215 -                 1 540 -                   

 Skolmuseet 299 -                      

Tryckkostnader  (Flyttad till Övr.kostn.) 500 -                      230 -                      

Bildarkivering

Avgift SLH Årsavgifter 12 000 -                 12 947 -                 11 768 -                 

Summa direkta kostnader 141 000 -               167 938 -               97 750 -                 

Övriga  kostnader

Lokalkostn/fastighetunderh/förbrukn.mtr 6 000 -                   19 611 -                 27 961 -                 

Förbrukningsinventarier 15 000 -                 15 952 -                 

Markandsföring

Administration/kontor 18 000 -                 19 534 -                 15 597 -                 

Representation/uppvaktning 2 000 -                   4 094 -                   1 348 -                   

Summa kontorskostnader 41 000 -                 59 191 -                 44 906 -                 

Personalkostnader

Utbilning

Summa personalkostnader

Summa kostnader totalt 182 000 -               227 129 -               142 657 -               

Resultat före finansiella intäkter och kostnader 15 000 -                 8 567 -                   14 304 -                 

Ränteintäkter 309                       

Räntekostnader

Resultat från finansiella investeringar

Årets resultat 15 000 -                 8 258 -                   14 304 -                 

Not 1

Vi har under året utgivit medlemsboken "Förhistoriska gårdar i Ribby"

och erhållit bidrag från Haninge Kommun och Statens historiska museer

Not 2

Vi fick under året en större beställning från Haninge Kommun på våra böcker.  
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REVISIONSBERÄTTELSE 2022 
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VERKSAMHETSPLAN 2023 

 

STYRELSENS ARBETE 

Ett viktigt mål är att få till ett nytt avtal med kommunen angående Tingshuset, tomten och vår rätt att 

använda dem. Tills vi har andra indikationer så arbetar vi dock vidare på samma sätt som under de 

senaste åren. Detta inkluderar fortsatt uthyrning av Tingshuset. 

Vi kommer fortsätta vårt arbete att uppdatera Gillets stadgar. 

Vi avser som vanligt ge ut fyra nummer av vår tidning Glimtar men samtidigt undersöka hur tidningen 

skall utvecklas i framtiden. Att trycka och distribuera Glimtar under ett år i sin nuvarande form kostar i 

princip lika mycket pengar som vi får in på medlemsavgifter, är det bäst spenderade pengar? En 

enkät kommer att skickas ut till medlemmarna för att bedöma intresset för Glimtar och vad 

medlemmarna vill se mer av i tidningen.  

Arbetet att värva nya medlemmar, både stödjande och framför allt aktiva, kommer att fortsätta under 

året. Evenemang där vi bjuder in allmänheten att komma och se vad Gillet arbetar med kommer att 

hållas. En ny version av medlemsfoldern kommer att tas fram.  

Vi kommer anordna ett antal föredrag och andra aktiviteter i Tingshuset och förhoppningsvis även i 

Haninge kulturhus samt genomföra vandringar. De stora evenemangen, att fira Nationaldagen och att 

genomföra en traditionell julmarknad, finns också med.  

Arbetet med etablering av en blomsteräng på tomten på baksidan på Tingshuset (se 

verksamhetsplanen för Hus och Trädgård) fortsätter under 2023. 

 

VERKSAMHETSPLANER FÖR ARBETSGRUPPER 

Nedan följer verksamhetsplaner för Haninge Hembygdsgilles olika arbetsgrupper. 

 

DOKUMENTATION 

Vi fortsätter att renodla ärendena i gruppen. Vi skall i huvudsak syssla med att dokumentera 

händelser, personer, miljöer och byggnader m.m. inom Haninge kommun och informera om detta till 

våra medlemmar via nätet, medlemstidningen Glimtar och andra skrifter. 

Vi avser att utveckla nyttjandet av digitala kanaler i vår verksamhet när det gäller att sprida våra 

kunskaper och fakta om traktens historia och vårt omfattande bildarkiv. Vi ska dessutom vara 

styrelsen och andra arbetsgrupper behjälpliga med vårt kunnande. 

Vi ska mera konkret under året försöka återstarta arbetet med Österbygden. Vi har omprövat beslutet 

att framställa vårt arbete i den typ av bok som de senare åren givits ut och ämnar istället låta trycka 

upp vår forskning i delar enligt ett tidigare koncept med mindre häften i A5-format som är billigare att 

framställa. Vi använder namnet ”Haningebygden” på dessa skrifter som numreras löpande. Vi 

kommer att färdigställa ett första förslag enligt detta koncept med Karin Aspbergs mycket intressanta 
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släkthistoria, kanske med en komplettering med en kortare historia. Styrelsen avgör om den kan bli en 

medlemsbok. 

Detta gäller också projekt ”Tungelsta Centrum” där vi delvis samarbetar med markägare och lokala 

intressenter. 

Vi fortsätter att arbeta för att Mellanberg på ett eller annat sätt kommer att användas i kommunens 

kulturutbud. 

Vi ska framställa en skrift till Haninge Hembygdsgilles 80-årsjubileum år 2024 där vi berättar vår 

historia. 

Det finns ett visst hopp om att Vendelsögruppen kan komma i gång igen. Ett antal nya medlemmar 

har visat intresse och en mindre grupp jobbar redan och vår förre tunge ledare Henry Hall kommer att 

bidra. Viktigt i detta sammanhang är att vi får disponera Vendelsö Bygdegård för träffar och möten. 

Vi satsar vidare på vårt släktforskningsprojekt och försöker att engagera deltagarna att utveckla sitt 

arbete till att omfatta även hembygdsforskning. 

Vi hoppas att under året på olika sätt tillföra gruppen nya medarbetare som aktivt arbetar enligt 

inledningen ovan. 

 

DRÄKT OCH TEXTIL  

Dräkt- och Textilgruppens huvudsakliga uppgift är att samla in, dokumentera och vårda lokalt dräkt- 

och textilskick. Det sker på följande sätt. 

I Tingshuset finns ett antal dräkter och andra textilier, dräktmaterial av olika slag och husliga redskap 

som gruppen ansvarar för. Vi fortsätter med att bevara och förmedla kunskaper om olika gamla men 

även nya tekniker. 

Vi lär av varandra samtidigt som vi, precis som förr i världen, möts i en positiv gemenskap, där såväl 

problem som framgångar ventileras och idéer delas. Vi svarar på frågor och ger råd och tips till 

medlemmar. 

Vi arbetar med mönsterkonstruktioner och klädtillverkning, En samlad sybeskrivning med bl.a. en 

förenklad beskrivning av hur man gör personliga mönster för dräktsömnad tas fram. 

Att lära känna olika spånadsämnen är intressant, och vi har börjat med att studera linhantering. Det är 

även viktigt att vi sprider kunskaperna vidare genom utställningar med demonstrationer och skrifter. 

För att delta i gruppen och få hjälp och handledning krävs medlemskap i Haninge Hembygdsgille. 

Våra erfarenheter och dokument, skriftliga såväl som föremål, är vi beredda att presentera och 

synliggöra för den breda allmänheten. 

  

HUS OCH TRÄDGÅRD 

Under 2023 planeras att en renovering av taket på Janstorp ska genomföras i egen regi.  Vi kommer 

även försöka genomföra projektet att anlägga en blomsteräng, om nu alla bitar faller på plats under 

våren. Den som gillar blommor och bin kommer att få se nya bikupor utplacerade bakom Erikslund 

under maj. Givetvis kommer vi ha en föreläsning om bin och biodling i samband med detta.  
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Vidare ska vi förhandla med Haninge kommun om ett nytt avtal för perioden 2023 – 2027 och de ska 

även ta fram en åtgärdsplan för kommande underhålls- och renoveringsarbete av Tingshuset.  

Preliminärt kommer vi ha den första städdagen för året på Tingshustomten den 22 april. Boka redan 

nu i kalendern så att ni inte missar något! 

Den som har någon erfarenhet av och/eller möjlighet att hjälpa till med något av det som har nämnts 

tidigare får mer än gärna kontakta Lars Hartzell. 

Tyvärr verkar det som att almsjukan har hittat hit. Almen som står ut mot gatan håller på att dö och 

den måste förmodligen tas ner. Detta ansvar vilar på Haninge kommun. 

Vi i hus- och trädgårdsgruppen har massor med nya idéer om vad som skulle kunna genomföras, 

som t.ex. en kurs i gärdsgårdsbygge och återskapande av de fina bersåerna som fanns en gång i 

tiden och mycket, mycket mera.  

Vi får väl se vad vi hinner och orkar med i år och som sagt håll utkik på hemsidan, Facebook och i 

Glimtar efter vad som händer.    

  

IT 

Under året fortsätter support för Facebook och hemsidan då dessa är de främsta (förutom tidningen 

Glimtar) kanalerna för att informera medlemmar och allmänheten om Haninge Hembygdsgilles arbete 

och evenemang. 

Om vi får tillgång till TIngshuset genom ett nytt avtal med kommunen kommer vi undersöka 

möjligheten att få tillgång till en fiberaccess till Tingshuset. En fiberaccess skulle innebära större 

möjligheter till digitala aktiviteter i Tingshuset, t.ex. livesända föredrag på nätet. 

Vi kommer att göra en översikt över vår utrustning på Tingshuset, för att se om det blivit dags att 

uppgradera t.ex. projektorn, för att göra det bättre och enklare att använda dessa verktyg. 

 

Skolmuseet  

Öppethållandet för allmänheten 

Skolmuseigruppen består för närvarande av sex personer. Vi välkomnar flera intresserade till 

gruppen. 

Museet är öppet kl. 13-16 den andra söndagen i månaden, med en utvidgning av öppethållandet till 

att omfatta även sommarmånaderna juli och augusti. 

Föredrag kl. 14 har vi gått ifrån. Besökarna tas om hand allteftersom de kommer, något som vi 

egentligen alltid har gjort. På Olle Flodbys tid väckte dessutom hans legendariska föredrag kl.14 ett 

stort intresse, men vi får nu lov att arbeta på ett delvis annat sätt. 

Hur göra museet ännu mera intressant och lockande, för både barn och vuxna? 

En tanke är att försöka ge flera söndagar en egen prägel, något som redan sker med 

Kulturarvsdagen, andra söndagen i september, som numera brukar firas i skolmuseet. Junisöndagen 

har karaktär av skolavslutning och före jul hade vi senast ett tema med jultraditioner i bygden och 

besök av en vackert sjungande Lucia. 
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Hur mycket av Gillets bestånd av böcker/skrifter har vi möjlighet att visa upp/sälja? 

Efter den storstädning och omflyttning i samlingarna som vi planerar att göra under våren räknar vi 

med att kunna ge både referensböcker och vissa böcker till försäljning en bra plats. 

Vi har ganska många äldre skolböcker på vinden som inte är så museala att de passar på 

nedervåningen. Vissa skulle kunna säljas på en loppmarknad både i skolmuseet och även i 

Tingshuset vid evenemang.  

Skolklassbesök (i egen regi) – gäller endast för Haningeklasser 

Lärarna informeras om möjligheten att komma på besök i egen regi, utan avgift, med bokning hos 

Svartbäcksskolans vaktmästare. Information inför besöket finns på museets hemsida på Gillets 

webbplats. Man får också gärna ringa kontaktpersonen. 

Andra gruppbesök (handledda av oss mot avgift) 

Just nu kan vi inte åta oss individuella visningar för klasser från andra kommuner eller för andra 

grupper. Information om detta finns på hemsidan. Vi i skolmuseigruppen känner att vi inte längre 

orkar guida på beställning, utöver söndagsöppethållandena. En dröm vore att Haninges skolmuseum 

hade anställd personal som kunde ta hand om skolklasser under veckodagarna. Gruppens 

ordförande Margareta Sutton ska ta upp frågan om museets framtid med kommunstyrelsens 

ordförande Sven Gustafsson. 
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BUDGET FÖR 2023 

 

Haninge Hembygdsgille    

812400-9682    

    

Budget 2023 Not 3 Resultat 31/12 Budget 

  2022 2023 

    
INTÄKTER    
Medlemsavgifter                      84 170                       96 000     

Gåvor                          475      
Bidrag kommunala/övriga                      32 500      
Programintäkter inkl. skolmuseet                      19 925                       10 000     

Hyresintäkter                      59 900                       60 000     

Försäljning                      21 592                       10 000     

Summa intäkter                    218 562                     176 000     

    

Direkta kostnader    
Glimtar  -                   84 421     -                 80 000     

Aktivitets/programkostnader  -                   28 056     -                 15 000     

Litteraturkostnader  -                   42 215      
Övriga verks. o skolmuseet  -                       299                             -       

Bildhantering                            -                               -       

Avgift SLH Årsavgifter  -                   12 947     -                 13 000     

Summa direkta kostnader  -                 167 938     -               108 000     

    

Övriga  kostnader    
Lokalkostn./fastighetsund. Förbr.mtr. Not 3 -                   19 611     -                 62 000     

Förbrukningsinventarier  -                   15 952     -                   2 000     

Omkostn. administration o kontor  -                   19 534     -                 33 000     

Representation/Marknadsföring  -                    4 094     -                   3 000     

Summa kontorskostnader  -                   59 191     -               100 000     

    

    
Summa kostnader totalt  -                 227 129     -               208 000     

    
Resultat för finansiella intäkter  -                    8 567     -                 32 000     

    
Ränteintäkter/kostnader                          309       

Årets resultat  -                    8 258     -                 32 000     

    

    
Not 3    
Vi behöver rusta upp Janstorp som har dåligt   
tak.    
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