
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. 
 

Föreningens arkiv från år 2002 
och framåt finns i högskåpet, 
likaså serien ”Arkivfragment” 
med en egen förteckning. Våra 

äldre arkiv finns på Stadsarkivet. 
Allt större del av vårt bildarkiv 

finns numera på Internet på 
adressen 

www.kulturarvstockholm.se  
 

I rummet finns även en del 
kartmaterial. 

 

Vi hoppas att du har haft en skön sommar 
och kunnat njuta av ledigheter och annat 
trevligt! 
 

Vårens verksamhet rönte stort intresse med många besökare på 

Lerkrogen. Under hela våren har studiecirkeln ”Berättelser kring 

bilder” varit mycket aktiv, vilket lett till att många av våra bilder 

har fått mer innehåll och en beskrivning inför framtiden.  
 

I höst firar vi föreningens 75-årsjubileum.  Vi ställer inte bara till 

med en fest, som vi hoppas du kommer till, utan vi har även 

iordningställt årsskriften som just handlar om bilden. Vi bjuder 

på en exposé över de 75 åren.  
 

Vi har också varit mycket glada åt den goda tillströmningen av 

nya medlemmar. Vi passerade över 600 medlemmar under 

våren. Att vara en Hembygdsförening i en storstad och växa 

såsom vi gör är stimulerande.  Av tradition brukar föreningar på 

landsbygden vara mer intressant för dess innevånare och därför 

känns det än roligare att även en förening i storstaden växer. I 

och för sig kanske naturligt mot bakgrund av att vi blir fler och 

fler i storstaden och vårt behov av att känna tillhörighet och 

sammanhang är viktigt för själen. Vi har en förhoppning om att 

kunna medverka till detta genom att bedriva en öppen 

verksamhet för alla.   
 

Vårt forskarrum skapar också en möjlighet att undersöka och 

skaffa sig ny kunskap om sin nya bygd. Tilliten i samhället 

minskar och här hoppas vi att vår verksamhet kan medverka till 

något positivt genom att människor kan mer om sin bygd. 

Lerkrogen har också blivit en mötesplats där man kan slå sig ner 

och samtala om det som känns angeläget.  
 

Att fira 75 år ger inte bara en blick bakåt utan ger också 

möjligheten till att fantisera om framtiden. Vad kan vi medverka 

till de kommande decennierna? Vilka frågeställningar står vi 

som hembygdsförening inför? Hur kan vi på bästa sätt även vara 

intressanta för kommande generationer? I vilka sammanhang 

ska vi finnas med? Hur kan vi öppna upp verksamheten för nya 

svenskar? Ja, frågorna är många och var och en av dem kräver 

sin tankemöda. 
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Långbroparkens dag 
Lördagen den 20 augusti firas Långbroparkens dag. 

Under hela dagen kommer olika aktiviteter att äga 

rum för alla åldrar, inkl. en loppis. Föreningen 

kommer att finnas på plats med försäljning av böcker, 

tipspromenad och lotteri m.m. Vi kommer även att 

anordna två olika vandringar. En som handlar om 

sjukhusmiljön och en som handlar om växtligheten i 

parken.. 
 

Föreningens 75 årsfirande 
Varmt välkommen den 25 september då 

föreningen firar sitt 75 årsjubileum på 

Lerkrogen, Götalandsvägen 224. Vi 

startar klockan 12.00 med musik av 

Brännkyrka Brassensemble under 

ledning av Jan-Erik Thylander. Hela 

programmet framgår av en separat inbjudan.  
 

Hembygdsförbundet firar 100 år 
Missa inte Hembygdsdagarna på Skansen den 27-28 

augusti. Här kommer hela Sveriges föreningar att 

bjuda på en mångfald aktiviteter. Mer information 

hittar du på förbundets hemsida www.hembygd.se.  
 

För årets Hembygdskavle den 3 september ansvarar 

Riala Hembygdsförening. Vill du besöka dem så hittar 

du mer information via en länk på vår hemsida.  
 

Vill du veta mer om vår skärgård kan du följa med på 

en skärgårdskryssning med hembygdstema den 11-12 

september som anordnas av Birka Line. Du anmäler 

dig genom att kontakta Birka Line, se deras hemsida. 

Medlemsskriften för 2016 
Utdelning av årskriften Genom Linsen – bilder från 

bygden, delas ut till medlemmarna fr.o.m. 25 sept. 

med början under 75-årsdagen. Den kan även köpas 

till det facila priset av 100 kronor. Har du inte hämtat 

årsskriften för 2015 finns det fortfarande en möjlighet 

till detta under dagen. 
 

Berättarkvällar 
Under jubileumsåret genomför många hembygds-

föreningar berättarkvällar som ett sätt att fira de 

100 åren. Även vi vill genomföra detta om 

intresse finns. Vi har prövat i mindre skala 

under våren.  Det är en möjlighet att göra 

själva berättandet till en orsak att mötas. I det 

större perspektivet blir berättandet en viktig 

samtidsdokumentation som förmedlar något om 

det sociala livet under 2016. Nordiska museet 

ansvarar för att förvalta materialet för framtiden. 

Insamlingen pågår fram till den 31 december 2016.  
 

Vill du medverka i berättarkvällar så skicka ett mail 

till föreningen och anmäl ditt intresse. Om det är 

tillräckligt många som vill medverka ordnar vi en 

studiecirkel under hösten. 
 

Ideella insatser behövs 
Vi vill passa på och tacka alla som medverkat i 

söndagsöppet under våren. Genom dessa insatser kan 

vi ha öppet på söndagarna större delen av året. Vill 

även du hjälpa till några timmar en söndag så 

kontakta Eva Innings (eva.innings@telia.com) och 

anmäl ditt intresse. Alla är välkomna som 

söndagsvärdar. 

 

Slutligen: Varmt välkomna till höstens verksamhet! 
 

Med medlemsbrevet får du också programbladet för hösten 2016. 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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