
Årsmötet 2018 
 

Årsmötet kommer att äga rum 
onsdagen den 21 mars 2018 på 

Köksälvan, Älvsjövägen 50.  
Obs ny lokal!  

I år bjuder föreningen på 
förtäring och en spännande 
föreläsning om keramikens 

historia från antiken till våra 
dagar. Anteckna dagen redan nu!  
Kallelse och handlingar kommer 
senare. Mötet startar klockan 18. 

 

Söndagsvärdar 
 

Söndagsöppet bygger på många 
ideella krafter som vill avsätta 

några timmar. Man träffar både 
medlemmar och andra besökare. 
Vi gläder oss fortfarande till alla 

nya söndagsvärdar som har 
anslutit sig under året som gått. 
Vi uppskattar naturligtvis att än 
fler anmäler sig. Årets lunch för 

söndagsvärdarna ägde rum i 
början på året. Kom med du 
med! Meddela ditt intresse 

genom att skicka en e-post till 
föreningen. Vi vill passa på att 
tacka alla söndagsvärdar för 
goda insatser under 2017.. 

 

Tack för gåvorna 
 

Föreningen får gåvor, av 
medlemmar, som på olika sätt är 
kopplade till gamla Brännkyrka.  
Vi uppskattar detta då gåvorna 
medverkar till att berätta om 

bygdens kulturarv för besökaren 
på Lerkrogen.  När gåvan även är 
beskriven, av givaren, blir det än 

mer intressant 

Nytt år! 
 

Ännu ett år har gått till ända. Höstens verksamhet har haft ett 

flertal välbesökta söndagsföreläsningar vilket styrelsen gläds 

åt. Det ger både glädje och stimulans till arbetsgruppen att 

skapa program som skiftar till innehållet och därmed kan möta 

ett intresse hos flertalet medlemmar men även andra 

intressenter. 
 

På höstens ordförandeträff fick vi lyssna till forskaren Marta 

Reuters forskning omkring Förändringstrender i civilsamhället. 

Föreläsningen satt igång många tankar som generellt handlar 

om föreningslivets framtid.  Just utifrån hennes innehåll är vi 

mycket glada åt att nya medlemmar söker sig till oss. Lika 

angeläget är det att föreningen har frivilliga krafter som känner 

en glädje i att arbeta ideellt med mångahanda uppgifter som 

engagerar. Det är en styrka som stödjer föreningens 

långsiktighet. 
 

Valberedningen har påbörjat sitt arbete och vi hoppas att det 

finns medlemmar som är intresserade att ett styrelseuppdrag. 

Avsikten är att utöka styrelsen 2018 med några ledamöter för 

att minska sårbarheten.  Det är både roligt och stimulerande att 

arbeta med någon åtagande i föreningens verksamhet. En trång 

sektor är att hitta ledamöter som är intresserade av ekonomi. 

Om vi inte kan lösa detta kan vi behöva lägga ut ekonomin 

externt vilket innebär ökade kostnader. Har du goda kunskaper 

i ekonomi och vill bli kassör i föreningen så hör av dig till 

valberedningen. Föreningens ekonomiredovisning är väl 

omhändertagen vilket vi önskar även i fortsättningen. 
 

På länsförbundet pågår ett intressant utvecklingsarbete som 

förhoppningsvis blir synligt under året. Det är kulturarvsresor 

som ska ske i samarbete med lokalföreningarna. Stockholms 

län har en rik hembygd som vi är stolta över och som vi vill visa 

upp för andra.  
 

Styrelsen hoppas också att ni har haft en god jul och ett gott 

nytt år.  Slutligen tillönskas ni en god fortsättning på det nya 

året med en förhoppning om att ses någon söndag under våren! 

 

Anita Lundin 

Ordförande 
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Medlemsskriften – Dra till skogs … 
… är nu klar för distribution till dig som medlem. 
Skriften ingår i medlemskapet (ett ex. per hushåll). 
Du kan hämta ditt exemplar på Lerkrogen under 
vårens söndagsöppet. Vill du att vi skickar 
årsskriften kostar det 85 kronor som sätts in på 
föreningens nya bankgiro 185-2029. Posten höjer 
ju som bekant sina avgifter den 1 januari 2018. 
Skicka ett mail till föreningens e-post och tala om 
att du vill få skriften per post. 
 

Medlemsskriften 2018 

Vi söker nya projektdeltagare! Under de senaste 
åren har föreningen arbetat med teman för varje år 
vilket resulterat i årsskrifterna. Vi är nu inne på att 
producera den femte skriften som går under arbets-
namnet ”en tidsresa i gamla och nya Brännkyrka”. 
Du som tycker om att skriva och eller har något att 
berätta kom gärna med i projektgruppen. Det har 
visat sig vara både utvecklande och roligt. Hör av di 
med ett e-post- meddelande eller slå en signal till 
ordförande, tfn 08-88 57 13, så berättar vi mer.  
 

Uthyrning av Lerkrogen 
Nu har vi haft ytterligare en borglig vigsel på 
Lerkrogen. Vi vill slå ett slag för möjligheten att 
hyra till mindre privata fester, dop, borgerlig vigsel, 
begravningskaffe m.m. Här kan vi erbjuda en trevlig 
och familjär miljö för mindre sällskap.  Är du 
intresserad kontakta Kersti-Britt Carlhammer 
telefon 070 978 04 94.  
 

Kondoleans 
Vi har fått förfrågningar om man kan hedra en 
bortgångens väns eller släktings minne genom att 
ge ett bidrag till Brännkyrka Hembygdsförenings 
verksamhet. Naturligtvis kan man göra så och vi har 
nu tagit fram ett minneskort för detta ändamål.  
Den som på detta sätt vill hedra en avlidens minne 
kan sätta in valfritt belopp på föreningens 
bankgirokonto och i ett e-postmeddelande ange 
den avlidnes namn och eventuell önskad egen text 
tillsammans med när och var begravningen sker så 
ser vi till att ett sådant minneskort kommer till 
sterbhuset eller begravningsyrån. 
 

Slut för onsdagsöppet 
Genom ett samarbete med ProActive har vi sedan 
våren 2014 kunnat ha öppet på Lerkrogen även på 
onsdagseftermiddagar. Detta har möjliggjorts 
genom regeringens s.k. ”Fas3”-satsning. Denna 
satsning, och därmed ProActives verksamhet, har 
nu upphört, vilket för vår del innebär att vi inte 
längre kan hålla öppet på onsdagarna. Därmed 
avslutas också datakurserna i nuvarande form. 
 

Länsförbundets tidning Ledungen 
I förra medlemsbrevet frågade vi efter intresset för 
tidningen som en del av medlemskapet. Tidningen 
kommer ut fyra gånger per år. Innehållet fokuserar 
på kultur och miljö i Stockholms län. I styrelsen har 
vi nu diskuterat detta och resultatet blev ett förslag 
till årsmötet att tidningen skall ingå i medlem-
skapet. Detta innebär att vi samtidigt kommer att 
föreslå årsmötet en mindre höjning av medlems-
avgiften fr.o.m. 2019. Tidningen finns även på 
Lerkrogen. 

 

Länsförbundets månadsbrev 
Som medlem i en stor organisation med ca 33 000 
medlemmar kan du få tillgång till förbundets 
månadsbrev. Här får du information om bland 
annat olika föreläsningar m.m. Du gör så här; skicka 
ett mail till info@stockholmshembygd.se. 
 

Uppdatering av medlemsregistret 
Nu är vi i mål och har ett nytt medlemsregister! 
Antalet medlemmar uppgår till närmare 600. 
Ambitionen är nu att få fram fler e-postadresser. Vi 
har f.n. ca 250 adresser vilket gör att vi tillsvidare 
fortsätter med posten som distributör av medlems-
information och får ta den kostnad detta innebär. 
 

Röda stugan 
Föreningen har varit involverad i rädda Röda 
stugan aktiviteten under året. Än vet vi inte hur det 
går med huset. VI har framfört att stugan har ett 
värde som en ingång till naturreservatet 
Älvsjöskogen. Vill du veta mer så hittar du 
information på Facebook. Även Evy Kjellberg, vår 
vice ordförande, tfn 08-86 83 55, kan berätta mer. 
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