
Gör ett besök -

Forskarbordet! 
 

Det gamla Solberga-rummet, 
som vi numera allt oftare kallar 

Forskarrummet, upptas i 
huvudsak av en boksamling och 
ett forskarbord. Vi som arbetar 
med samlingarna heter Gitta, 

Kersti-Britt och Leif. 
 

Antalet biblioteksvolymer har nu 
genom inköp och gåvor blivit ca 

550 st., som är indelade i 14 
ämnesavdelningar. Många är 

mycket tunna småskrifter och 
några väger flera kilo. Alla är 
förtecknade i två kataloger 

bestående av kopior av titelsidan 
i varje bok. Under söndagsöppet 

får Forskarbordet användas i 
huvudsak för studier och 

forskning i föreningens bibliotek 
och arkiv. En kopiator finns. 

Priset för kopior är 2:- /styck. 
 

Den senare delen av föreningens 
arkiv (2002 -), dvs den som ännu 
inte är inlämnad till Stockholms 

stadsarkiv, finns i högskåpet, 
likaså serien ”Arkivfragment” 

med en egen förteckning.  
 

I rummet finns även en del 
kartmaterial. 

 

Fotosamlingen är tillbaka från 
digitalisering och förvaras nu i 
arkivboxar. Bilderna beräknas 

under hösten bli lättare 
tillgängliga på nätet. Vi 

återkommer senare med 
information om detta. 

Trots att sommarvädret har varit lite si 
och så hoppas styrelsen att ni har haft det 
gott och kunnat njuta av ledigheter och 
annat trevligt! 
 

I styrelsen kan vi se tillbaka på en innehållsrik vår. Vi kan glädja 

oss åt mycket, bland annat har tillströmningen av nya 

medlemmar varit mycket positiv.  
 

På söndagsföreläsningarna har det till och med varit så mycket 

folk att vi har fått dubblera föreläsningen eller avvisa gäster som 

kommit sent. Som följd av detta kommer vi till hösten att lägga 

föreläsningarna så att det lättare går att genomföra två stycken 

när så erfordras.  
 

Vi har också kunnat glädja oss åt lokaltidningens lilla röda rad 

”Redaktionen tipsar” under rubriken Vad händer i veckan? 
 

Under våren har vi också haft besök av andra föreningar som är 

nyfikna på oss och vår verksamhet. Senast hade vi besök av en 

grupp från Postfolket. 
 

Samarbetet med ProActive Center Stockholm fortsätter även 

under hösten. Det innebär att Lerkrogen är öppen även på 

onsdagseftermiddagarna. 
 

Välkommen till årets Budkavle 
Årets Budkavle genomför föreningen tillsammans med 

Hägerstens Hembygdsförening. Det är första gången som vi 

medverkar i denna gamla tradition, vilket gör det extra roligt. 
 

Söndagen den 20 september samlas intresserade vid 

Mässhallarna. Du kan läsa mer på föreningens hemsida 

(www.hembygd.se/brannkyrka) eller på förbundets hemsida.  

Sista anmälningsdagen är den 21 augusti 2015. 
 

Kulturprojektet 
Kultur i ögonhöjd-projektet fortsätter även i år. Under de år vi 

genomfört projektet har ca 600 barn besökt Lerkrogen. Vi ser 

det som en god investering för framtiden. Vi är tacksamma för 

kulturbidraget från Stadsdelsnämnden som gör det möjligt att 

genomföra projektet. Ett par grupper från Kämpetorpsskolan 

besökte oss redan i våras, men de flesta barnen besöker oss på 

hösten. 

BRÄNNKYRKA HEMBYGDSFÖRENING                                                                                                  

Medlemsbrev 
Nr 2   2015-08-01 

http://www.hembygd.se/brannkyrka


Riksstämman i Falun 
Temat för årets Riksstämma den 29 – 31 maj var 

hembygdsföreningar i staden. Vi hade den stora äran 

att bli inbjudna som föreläsare för att berätta om vår 

verksamhet tillsammans med professor Lars 

Trädgård och Hyresgäströrelsen. Här gavs en inblick i 

de olika villkoren för ideella föreningar kopplat till 

forskningen. Stämman präglades av glädje och 

engagemang. Vi är många som med glädje ägnar oss åt 

att värna kulturvärden. 
 

Aktiva skribenter  
Allt som oftast lämnar föreningen sina synpunkter på 

samhällsutvecklingen i vår stadsdel. Under våren har 

det handlat om namnen i den nya bebyggelsen i kv. 

Kabelverket, fornlämningarna i Solbergaskogen och 

bebyggelsen på Herr Stens Väg.  
 

Vi har även deltagit vid ett dialogseminarium om den 

tänkta bebyggelsen i södra Älvsjö och lämnat en del 

synpunkter i linje med vår ändamålsparagraf. Vi har 

föreslagit att det gamla torpet vid Korkskruven ev. 

skulle kunna användas som naturrum vid det nya 

naturreservatet i Älvsjöskogen och samt lämnat 

synpunkter på den tänkta bebyggelsen i kvarteret 

Tenoren. 
 

Stockholms 
Arbetareinstitutsförening 

Föreningen ansökte hos Stockholms Arbetare-

institutsförening om ett ekonomiskt stöd/-

folkbildningsbidrag i samband med utgivningen av 

2014 års medlemsbok – Lokal kommers … -  och erhöll 

därifrån 21 000 kronor till utgivningen av boken.  

Det tackar vi för!

Kollektivt kulturarv 
Föreningen tecknade under våren ett avtal med 

Stockholms Läns Museum för att ingå i projektet 

Kollektivt kulturarv. Syftet med Kollektivt kulturarv 

är att bidra till att föreningens bildsamlingar 

digitaliseras, bevaras och tillgängliggörs.  
 

Genom att bilderna digitaliseras ökar chansen för att 

de ska bevaras för framtiden eftersom det då förutom 

originalfotografiet även finns en digital kopia. 

Bilderna lagras i en databas där vi lägger upp bilder 

och registrerar den information som finns om dem. 

Länsmuseet driver databasen och ansvarar för 

långtidslagringen och webb-publiceringen. För detta 

betalar föreningarna en avgift. 
 

Genom att bilderna publiceras på nätet blir 

föreningens bildsamling tillgängliga för fler. Intresset 

för den lokala kulturhistorien och föreningens arbete 

ökar därmed. 
 

 

Brännkyrkadräkten 
Du vet väl att föreningen har ett par folkdräkter, 

(kvinno- och mansdräkt) som hyrs ut till medlemmar. 

Är du intresserad kontakta någon i styrelsen eller 

skicka ett mail till föreningens mailadress. 
 

En dräkt i storlek 38-40 är till salu inklusive hätta, 

blus, väst, kjol och förkläde. Vill du bli ägare av en 

vacker folkdräkt så kontakta Eva Sandberg i 

Upplands-Bro, tfn 070-4971947, och diskutera priset!  

 

Slutligen: Varmt välkomna till höstens verksamhet! 
 

Med medlemsbrevet får du också programbladet för hösten 2015. Här hittar du öppettider, föreläsningar och 

studiecirklar. Saknar du något så låt oss veta det! 
 

Information om styrelsen hittar du på vår hemsida. Läs gärna Länsförbundets hemsida om andra föreningars 

verksamhet i Stockholms Län som du också kan delta i när du är medlem hos oss. 
 

Vi ser fram emot att träffa dig i höst! 
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