
Årsskriften 2014 
lämnas ut på 

Lerkrogen 
den 25 januari mellan 

klockan 13-16. 
 Liksom förra året kan du som är 

medlem hämta ditt exemplar av 

årsskriften på Lerkorgen. Årets skrift 

handlar om affärslivet i Älvsjö och 

Långbro de senaste 100 åren.  

 

Vill du att vi skickar skriften så 

meddela oss detta. Då tillkommer 

portokostnad. E-postadressen är 

brannkyrkahembygd@telia.com 

           Årsmötet 2015 

Årsmötet äger rum torsdagen den 
12 mars klockan 18.30 på 

Godtemplargården. Kallelse och 
föredragningslista kommer senare. 

Innan årsmötesförhandlingen har vi 
inbjudit en intressant föreläsare som 

presenteras i samband med 
kallelsen. 

Anteckna gärna tiden redan nu. 
 
 

 
 
 
 

 

 

Styrelsen vill önska er alla 
en god fortsättning på det nya 
året och hälsar er välkomna 

till vårens verksamhet. 
 

Vi kan se tillbaka på ett intensivt och 

innehållsrikt år i föreningen.  Vi har bl.a. 

skrivit till olika myndigheter med 

synpunkter och förslag. Det har handlat om 

de gamla kulturhusen i Älvsjö, i syfte att 

uppmärksamma beslutsfattare på det 

kulturhistoriska värde som sekelskiftes-

husen i vår stadsdel har. På förslag ifrån oss 

har också namnet Fru Marias torg fått 

officiell status. Även en utökad Älvsjöskog 

har berörts.  

Utmärkelsen Årets Hembygdsbok som 

föreningen fick tillsammans med de övriga 

tre föreningarna i söderort var verkligen 

roligt. Utdelningen skedde i Göteborg i 

samband med Bokmässan.  

På julmarknaden besökte många 

hembygdsgården, trivsamt, trångt och 

uppskattat. Den har blivit en tradition! 

Vårens verksamhet startar med att dörrarna 

på Lerkrogen öppnas den 21 januari. Då kan 

du få hjälp med enklare IT- frågor, genom 

samarbetet med Pro Active Center AB. De 

två första tillfällena är kostnadsfria för 

medlemmar. Därefter är priset 50 kronor 

per tillfälle. 

Söndagsöppet startar den 25 januari 2015. 

Medlemsbrev 
Brännkyrka 

Hembygdsförening                                               Nr 1   2015 



Studiecirkeln ”Berättelser runt bilder” 
Under hela hösten har studiecirkeln i dokumentation pågått. Det är många bilder som 
kompletterats med information av deltagarna. Medlemmar som bor eller bott i Älvsjö med 
omnejd och vill medverka till att dokumentera Brännkyrkas historia är välkomna till cirkeln 
”Berättelser runt bilder” som startar i februari, se vårprogrammet som biläggs detta 
medlemsbrev. 
 

Digitaliseringsprojektet fortgår 
Projektet har nu kommit så långt att vi har tecknat ett treårigt avtal med Stockholms Läns 
Museum om att lägga in bilderna i Collective  Access. Det innebär att man kommer att få 
tillgång till bilderna via nätet. Därmed ökar tillgängligheten att hitta bilder oavsett var man 
bor.  Du som har intressanta bilder från gamla Brännkyrka som du vill dela med dig av, hör av 
dig till oss, gärna via föreningens e-postadress, eller slå en signal till någon i styrelsen. 
 

Nya medlemmar 
Vi hälsar våra nya medlemmar hjärtligt välkomna till föreningen. Förhoppningsvis finner du 
någon aktivitet som passar just dig av vårt rika utbud. Har du idéer på något som du saknar i 
verksamheten så låt oss veta det. 
 

Kultur i ögonhöjd 
I år har vi haft närmare 150 förskole- och skolbarn på Lerkrogen. Älvsjö Stadsdelsnämnd 
beviljade föreningen även i år ett kulturbidrag för att genomföra projektet Kultur i ögonhöjd.  
Vi berättar om gamla tider och miljöer såsom skola, hushåll, samhälle och livsvillkor. Besöken 
sätter spår har vi förstått, bl. a kom en flicka med sin pappa på Farsdag och genomförde en 
egen föreläsning för pappan. Roligt att vi kan medverka till ett intresse och berättande.  
 

Föreningsgränserna 
I gällande stadgar § 1 framgår att föreningens verksamhetsområde i huvudsak omfattar 
Brännkyrka och Vantörs församlingar.  När nu församlingsgränsen mellan Hägersten och 
Brännkyrka har ändrats så påverkar det föreningen så till vida att vi har lämnat ifrån oss 
Västertorp och istället fått Västberga och Östberga.   
 

Årsskriften 2015 
Produktionen av årskriften 2015 pågår för fullt i den projektgrupp som tillsatts. Årsskriften 

kommer att ha ett speciellt tema som speglar både historia och nutid.  
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