
Ny datalag – GDPR 
 

I maj infördes den nya europeiska 
dataskyddsförordningen (GDPR). 
Detta påverkar föreningen i flera 

avseenden. I vårt medlemsregister 
lagrar vi namn och kontakt-

uppgifter (adress, telefonnummer 
och e-postadress) samt förenings-

tekniska uppgifter såsom 
inträdesdatum, ev. funktionärs-

åtaganden och familje-
medlemskap. Vi lagrar inte 

personnummer, men vi försöker 
få med födelsedata för att använda 

för åldersstatistik på medlems-
kollektivet. På vår hemsida kan vi 

komma att visa bilder på samman-
komster mm, där ev. någon 

medlem kan identifieras. 
Uppgifterna i medlemsregistret 
tas bort när en medlem begär 

utträde ur föreningen. Styrelsen 
har diskuterat hur vi kan uppfylla 

lagkraven på bästa sätt och 
kommit fram till följande: när en 

person önskar bli medlem i 
föreningen så medger man också 

registrering i vårt medlems-
register. Föreningen säljer inte 
eller lämnar ut några medlems-

uppgifter externt utan de används 
enbart för den egna 

verksamheten.  Vill du inte att 
uppgifterna ska registreras 

innebär det att du begär utträde 
ur föreningen. 

 
 

Hoppas att du har haft en skön sommar! 
 

När jag skriver detta har en underbar försommar just 
passerat med sina intryck och en natur som spirar och doftar. 
Ja, man njuter till och med av regnet som kom före 
midsommar. Blommorna slog ut i en rasande fart och allt kom 
på en gång. Det gäller att njuta av det fina vädret och 
förhoppningsvis även av resten av sommaren! 
 

Föreningen har också haft en mycket bra vår med god till-
strömning av nya medlemmar.  Vi gläder oss åt detta. Utan er 
står sig en förening slätt och dör så sakteliga.  Många 
föreningar tappar medlemmar och då är det extra roligt att 
nås av informationen att medlemstalet i Stockholms Läns 
Hembygdsförbund växer. Vi har också mötts av många 
positiva ord och återkopplingar på söndagarnas 
föreläsningar.   
 

Vi har funderingar på att försöka få till resor i vår bygd. 
Kanske kan det ske tillsammans med hembygdsföreningarna i 
söderort. Skärholmen har i flera år genomfört uppskattade 
rundturer. Vi kommer att undersöka ett eventuellt samarbete 
med dem.  
 

Kulturarvsdagen äger rum den 7-9 september. Temat är ”dela 
kulturarvet” och många hembygdsföreningar deltar för att 
visa upp det lokala kulturarvet och berättar dess historia.  
 

Lördagen den 6 oktober är föreningens medlemmar 
välkomna till Enhörna Hembygdsförening då 2018 års 
Budkavel går av stapeln. Läs mer på förbundets hemsida.  
 

En omarbetad hemsida är på gång som medverkar till att vi 
blir än bättre på informationen till er. Söndagen den 16 
september kommer vi att realisera en del av våra gamla 
böcker till mycket förmånliga priser. Passa på och gör ett 
besök på Lerkrogen och fynda i försäljningsrummet. 
 

Höstens program får du samtidigt med detta medlemsblad. 
Vår förhoppning är att du ska hitta något intressant som 
motiverar ett besök på Lerkrogen. Har du inte hämtat 
årsskriften så kommer här en påminnelse.   
 

Välkommen till en höst full av aktiviteter. Som vanligt är vi 
även lyhörda för idéer och tankar som kan utveckla 
föreningen ytterligare. Hör gärna av dig till någon i styrelsen. 
 

 

Anita Lundin 
Ordförande 
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Årsmötet i mars 2018 
Årsmötet var välbesökt och gick av stapeln på en ny 
plats, Köksälvan. Det innebar att vi kunde bjuda på 
en god kantarellsoppa och kaffe med dopp. Innan 
årsmötesförhandlingarna berättade Lars Gundberg, 
från Bukowskis, om keramikens historia. Vår 
medlem Birgitta Persson var ordförande för 
årsmötet, vilket genomfördes på ett eminent sätt.  
 

I år utökades styrelsen med tre nya ledamöter och 
vi är nu en stor styrelse med tolv personer.  En 
styrelses styrka är att den består av personer med 
många olika kompetenser. Det är en kraft och en 
nödvändighet för att kunna genomföra verksam-
heten.  På föreningens hemsida hittar du styrelsens 
sammansättning. 
 

Årsmötet godkände även det förslag till nya stadgar 
som föreslogs från styrelsen. 
 

E-post och medlemsregister 
Sedan en tid tillbaka har Eivy Harlén tillsammans 
med Arne Lönnebring ansvaret för medlems-
registret.  Vi har idag ca 240 e-postadresser och 
lägger in vartefter vi erhåller nya adresser. Vår 
ambition är att kunna använda e-post i större 
utsträckning men styrelsen ser också faran i att 
många av våra medlemmar kan komma att sakna 
information om det används i större omfattning än i 
dag.  Skicka gärna ett e-mail till föreningens e-post-
konto så lägger vi in även din adress i registret.  
 

Skärgårdskryssning med Birka Line 
Tycker du om Stockholms skärgård så anordnas för 
tredje gången en resa i skärgården tillsammans 
med Birka Line den 16-17 september 2018. 
Medlemmar har ett mycket förmånligt pris 
(505 kr/person) så passa på att lyssna till sjökapten 
Göran Sjödins fantastiska berättelser om skär-
gården och till den första kvinnliga fyrmästaren 
Mariana Brus. Du bokar på Birka.se eller  
08-702 72 00. Koden är EVHEMBYGD. 
 

Uthyrning av Lerkrogen 
Vi hyr gärna ut Lerkrogen till medlemmar för 
mindre privata fester. Är du intresserad, kontakta 
Christer Bentzer, tfn 08-778 13 82, e-post 
fam.bentzer@telia.com. 

Röda stugan 
Föreningen har varit aktiv i samrådsgruppen, 
”Behåll och utveckla Röda stugan i Älvsjöskogens 
naturreservat”, genom vice ordförande Evy 
Kjellberg. Vår tanke har varit att huset dels 
beskriver en gammal bostadsmiljö som försvinner 
och att huset i dag skulle kunna fylla en funktion 
som ”Naturrum” för besökare till skogen. För 
tillfället finns inget klart besked från staden om 
husets framtid. 

 

Ledungen till alla medlemmar 
Årsmötet accepterade styrelsens förslag att 
tidningen Ledungen från och med 1 januari 2019 
ingår i medlemskapet.  Det här är en bra möjlighet 
att få del av det som händer i länets hembygds-
föreningar. Inför den här sommaren kom det ut ett 
extra nummer för att berätta om de aktiviteter som 
genomförs på många platser i länet. Tidningen 
kommer ut med fyra nummer om året.  Beslutet 
innebar också att medlemsavgiften höjs något. Vi 
har undersökt och gjort jämförelser och kommit 
fram till att avgiften fortfarande är låg mot 
bakgrund av det man får som medlem.   
 

Årsskrifterna 2018 och 2019 
I det ordinarie medlemskapet ingår en årsbok. Vi 
har nu producerat årsskrift nummer fem, som är 
klar i korrektur och går till tryck under hösten. 
2018 års skrift handlar om att resa genom kartan 
och kommer att delas ut på Lerkrogen vid 
årsskiftet.  
 

För årsskriften 2019 håller en projektgrupp på att 
bildas. Den leds av ledamoten Rune Boman. Skriften 
kommer att handla om ABC-stadens utveckling och 
framtid.  Tycker du om att skriva eller är historiskt 
intresserad så hör av dig via föreningens mail. Vi 
behöver bli fler i projektgruppen! 
 

Har du ännu inte har hämtat ditt exemplar av 
årsskriften för 2017, så gör det snarast möjligt.  

 

Minneskort 
Under våren tog föreningen fram ett gåvo- och 
minneskort som kan användas i olika sammanhang. 
För föreningen är det ett välkommet sätt att stödja 
verksamheten samtidigt som man visar sin 
uppskattning till en jubilar eller i samband med en 
begravning. Korten finns på Lerkrogen. 
.
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