
1 

 

 

 

Brännkyrka Hembygdsförening 
 

 

Underlag till årsmötet 

2015-03-12 
 

 

 

 

 

Föredragningslista 

Verksamhetsberättelse 

Resultat och balansräkning 2014, budget 2015 

Revisorernas berättelse 

Verksamhetsplan 2015 

Verksamhetsinriktning 2016-2017 

Valberedningens förslag 

Motion till årsmötet 

 

  



2 

 

Föredragningslista 

 

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av ordförande för årsmötet. 

3. Val av sekreterare för årsmötet. 

4. Val av två protokolljusterare att jämte mötets ordförande justera protokollet. 

5. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst. 

6. Fastställande av röstlängd. 

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

8. Revisorernas berättelse. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Fastställande av årsavgifter (160 kr) för verksamhetsåret 2016. 

11.  Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår. 

12.  Val av ordförande för kommande verksamhetsår. (1 år). 

13.  Val av ordinarie styrelseledamöter. (högst tolv ledamöter och minst åtta  

ledamöter) 

14  Val av revisorer för kommande verksamhetsår. 

15.  Val av ledamöter i valberedningen för kommande verksamhetsår. 

16. Behandling av motioner. 

17.  Behandling av förslag från styrelsen. 

18. Frågor som styrelsen upptagit på dagordningen. 

19.  Årsmötets avslutande. 

 

 

Omnibuss omkring 1911, kallad ”Fian” som tog 11 passagerare



3 

Styrelsen för Brännkyrka Hembygdsförening, i Stockholm stad, 

får härmed överlämna berättelsen för verksamhetsåret 2014. 

 

 

Årsmötet 2014 
 

Föreningens årsmöte hölls den 11 mars 2014 i Godtemplargården i Älvsjö. Det bjöds på smörgåstårta 

kaffe/te med hembakat bröd.  Efter årsmötesförhandlingarna berättade chefen för lärande Tina Rodhe 

från Medeltidsmuseet om livet i Stockholm under medeltiden. Föreläsningen skedde i samarbete med 

studieförbundet SENSUS i Stockholms län. 

 

Styrelse  
 

Ordförande  Anita Lundin  

Vice ordförande Evy Kjellberg 

Sekreterare  Eivy Harlén 

Kassör  Bo Larsson 

Ledamot  Alva Skoglund 

Ledamot  Arne Lönnebring  

Ledamot   Ellinor Moberg 

Ledamot   Eva Innings 

Ledamot  Ing-Mari Laingren 

Ledamot  Inga Lill Persson 

Ledamot  Micael Ernstell 

Ledamot   Monica Hansson 
 

Årsmötet valde Torbjörn Erbe och Ann-Katrin Holmberg till ordinarie revisorer för verksamhetsåret.  
  

Till valberedning valdes Kersti-Britt Carlhammer (sammankallande), Gertie Bergström och Eva-Lis 

Hjelm. 

 

Medlemmar 
 

Föreningens medlemsantal var vid årets utgång 557, en ökning med 20 medlemmar under året. I 

medlemsantalet ingår 11 hedersmedlemmar och 15 ständiga medlemmar. 

 

Verksamhet  
  

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. 

Den nya gränsen mellan församlingarna går vid Östbergavägen, Ersta Gårdsväg och Åbyvägen, vilket 

påverkar de tre föreningarna Brännkyrka, Hägersten och Enskede -Årsta.  
 

Söndagsöppet med kaffeförsäljning för medlemmarna och andra besökare har genomförts som vanligt. 

Under söndagarna har föreläsningar och utställningar anordnats. Traditionsenligt bjöds söndagsvärdar 

och föreläsare på lunch i januari månad, på Lerkrogen, som tack för ett gott arbete. 
 

Föreningen deltog även i år i städprojekt - Håll Älvsjö Rent. I år togs också den gamla kryddträdgården 

bort då ingen har haft intresse eller tid att sköta den. Därutöver togs sly bort och buskar flyttades till 

nya ställen. 
 

Staden har ombesörjt att gullregnet vid ytterdörren och grenar från träden på baksidan, som gick över 

taket, togs bort på inrådan av Länsmuseets inventering. 
 

I slutet på augusti ägde Långbroparkens dag rum med BHF som en av deltagarna. Vädret var sådär 

men trots det besökte många vårt bord och köpte böcker. 
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I år kom ca 150 förskole- och skolbarn till Lerkrogen under en tvåveckorsperiod i oktober. 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 - bl.a. kom en flicka med sin pappa på Fars dag och genomförde en egen 

föreläsning för pappan. Roligt att vi kan medverka till ett intresse och eget berättande. Det var fjärde 

året som föreningen genomfört Kultur i ögonhöjd.  
 

I år genomfördes föreningens Julmarknad den sista helgen i november månad. Vi kan verkligen glädja 

oss åt att allt fler besöker vår marknad.  Som vanligt bjöds på olika aktiviteter såsom lotterier, 

kaffeförsäljning och ett antal kreativa entreprenörer deltog, som bjöd ut sina alster till försäljning. Den 

andra advent ägde Älvsjö Företagarförenings julmarknad rum på torget och även då medverkade 

föreningen efter en inbjudan från företagarna. Antalet kaffebesökare på Lerkrogen var inte lika stort 

som på vår julmarknad, men vi ser det som angeläget att visa upp Lerkrogen och vår verksamhet i nya 

sammanhang. 
 

Under året har ett nytt hyreskontrakt upprättats med Stockholms stads Fastighetskontor. Samarbetet 

med förvaltningen är positivt och förhandlingen har skett i en god anda. Föreningens nya hyresavtal 

börjar gälla i oktober 2015. I förhållande till tidigare hyra har det skett en kraftig höjning men vi 

bedömer att föreningen kan finansiera detta genom rätten att bl.a. bedriva andrahandsuthyrning till det 

lokala föreningslivet. I det nya avtalet svarar staden för snöröjningen vilket har varit ett problem att 

genomföra för oss. Även hanteringen av hushållssoporna har reglerats i avtalet. 
 

Under hela hösten har studiecirkeln i dokumentation pågått  - ”Berättelser runt bilder”. Det är många 

bilder som kompletterats med information av deltagarna.  Digitaliseringsprojektet har nu kommit så 

långt att vi i december månad tecknade 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.   
 

Samarbetet med Pro Active Center AB har pågått under hela året. Därmed har föreningen haft öppet på 

Lerkrogen under onsdagseftermiddagarna större delen av året.  Medlemmar har kunnat få hjälp med 

enklare data-support eller deltagit i en studiecirkel i IT-kunskap. 
 

Som en efterföljare till 100-årsboken beslöt styrelsen att i fortsättningen ge ut en årsskrift med ett 

speciellt tema. Årets skrift handlar om det rika affärslivet i Älvsjö och Långbro. Redaktionskommittén 

har bestått av Micael Ernstell, Arne Lönnebring samt Britt och Bo Larsson. Övriga i styrelsen vill 

framföra ett stort tack för deras arbete.   
 

Brännkyrka Hembygdsförening följer med sin tid och finns sedan en tid tillbaka på Facebook. Även 

om det sker i liten skala så följer fler oss i dag än för ett år sedan. 
 

Årets medlemsaktiviteter har handlat om;   
 

 Den 26 januari delades Brännkyrkaboken ut till de medlemmar som inte hann komma på 

hösten 2013. 
 

 Den 2 februari berättade Gert Magnusson om Årstafältets kulturminnen och dess kulturmiljö. 
 

 Den 9 februari fokuserade på berättande och då med fokus på Södra Folkparken i Västberga. 
 

 Den 23 februari föreläste Leif Gidlöf kring problemställningen ”varför blev Brännkyrka socken 

inkorporerat i Stockholm?” 
 

 Den 2 mars var temat Nyfiken på Hägersten. Birgitta Biesheuvel berättade. 
 

 Den 9 mars Mässan och dess utveckling – dåtid, nutid och framåt, föredrag med Lena 

Gradstock. 
 

 Den 11 mars ägde årsmötet rum på Godtemplargården. 
 

 Den 16 mars föreläste Micael Ernstell om glas från 1600- och 1700-talet. 
 

 Den 23 mars firades Vårfrudagen med våfflor. 
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 Den 30 mars kåserade Hans Harlén om kuriosa man inte behöver veta om Stockholm. 
 

 Den 6 april hade Lottie Lindtrup konstutställning. 
 

 Den 13 april visade Hans Callergård nyfunna gamla bilder från Brännkyrka. 
 

 Den 27 april ägde föreningens Loppis rum. 
 

 Den 4 maj firade vi vårens ankomst med kaffe i trädgården med vissångarna och trubadurerna 

Billey Shamrock och Pierre Ström. 
 

 Den 11 maj visades utställningen leksaker från förr och nu. Då ägde även vandringen efter 

Göta landsväg rum med Åke Persson som guide. 
 

 Den 14 september bjöds det på valtårta och kaffe. Därutöver gjordes en torpvandring med  

Hans Callergård. 
 

 Den 21 september föreläste Palle Lindblom om Nynäsbanan 112 år.  
 

 Den 28 september föreläste Ing-Mari Laingren om de gamla traditionerna kring syföreningarna 

och kyrkkaffet.  
 

 Den 5 oktober tog Åke Persson oss med på en slottsvandring i Brännkyrka. 
 

 Den 12 oktober ställde Ann Clewett ut konst i olja och akvarell.  
 

 Den 19 oktober berättade Micael Ernstell om ditt glas historia. 
 

 Den 26 oktober fick vi veta mer om kulturmiljön i Brännkyrka förr och nu. 
 

 Den 9 november visades ett bildspel och film från gamla Brännkyrka. 
 

 Den 16 november var folkdräkten i fokus. 
 

 Den 23 november ägde föreningens traditionella julmarknad rum. 
 

 Den 30 november kunde vi lyssna till Hasse Lind som spelade och sjöng Dan Andersson. 
 

 Den 7 december var det diktläsning inför julen. 
 

 Den 14 december ägde Älvsjö Företagarförenings julmarknad rum och vi hade öppet på 

Lerkrogen. 
 

Omkring 1 200 personer har tagit del av vår verksamhet under året och då ingår inte deltagarna i de 

folkbildningsinsatser som föreningen bedriver. I huvudsak har man besökt Lerkrogen på söndagarna 

och i samband med någon programpunkt. Föreläsningar, vandringar och Kultur i ögonhöjd, har också 

medverkat till att många medlemmar och andra besökt föreningen. Vi kan konstatera att allt fler 

besöker vår hembygdsgård. 

 

Medlemsmöten  
 

Årsmötet genomfördes som traditionen bjuder på Godtemplargården i mars månad. Ett sextiotal 

medlemmar deltog på mötet och ordförande var Birgitta Persson.   

 

Utbildningsverksamheten - studiecirklar och föreläsningar 
 

Under våren och hösten har studiecirkeln "Händernas kunskap" fortsatt att samla deltagare kring gamla 

och nya handarbetsformer, en uppskattad cirkel, som pågått under några år. Därtill har vi genomfört 

studiecirklarna i IT-kunskap och Bilden berättar.  
    

Under året har föreningen förutom studiecirklarna genomfört ca 60 föreläsningar och kultur-

arrangemang i samråd med studieförbundet SENSUS, region Stockholm. Det har handlat om den 

svenska musik- och kulturskatten med vissångarna och trubadurerna Billey Shamrock och Pierre 

Ström som sjungit allt från Bellman till Törnqvist. Ett mycket uppskattat besök gjordes på Älvsjö gård 

där husfrun Eva Löfstrand berättade om gårdens historia. Efter besöket gick gruppen till Lerkrogen för 
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samkväm. En onsdag i november berättade Maj Sandin om våra parker och kyrkogårdar i söderort 

m.m. 

 

Information 
 

Information om söndagsöppet har funnits på anslagstavlan vid Lerkrogen, på hemsidan, i 

lokaltidningarna och på allmänna anslagstavlor i vårt område samt på informationstavlan i 

Medborgarhuset i Älvsjö.  Tyvärr roade sig någon med att förstöra anslagstavlan i slutet på året. Ett 

tack till Hans Callegård som reparerade den. 
 

På hemsidan finns dels allmän information om föreningen, hembygdsgården och vårt verksamhets-

område samt information om aktuella aktiviteter och projekt.  
 

Under året har tre medlemsbrev skickats ut.  
 

Föreningens hemsida hittar du på: www.hembygd.se/brannkyrka och e-postadressen är: 

brannkyrkahembygd@telia.com . 

 

Lerkrogen 
 

Kersti-Britt Carlhammer har varit ansvarig för uthyrningen av Lerkrogen. Uthyrningen till lokala 

föreningar och privatpersoner har fortsatt att öka under året. Genom Kersti-Britt Carlhammers försorg 

har föreningen i dag ett forskarrum med litteratur från vår bygd men även annan litteratur som handlar 

om hembygden på olika sätt. 

 

Samarbete 
 

Boken Brännkyrka 1913-2013, socken som blev 51 stadsdelar vann första pris som årets 

hembygdsbok. Sammantaget deltog 16 böcker i slutomröstningen. Prisutdelningen ägde rum i 

samband med bokmässan i Göteborg i september 2014. Samtliga de  fyra föreningar, som samarbetat 

om boken, var på plats och mottog varsitt diplom och en gratifikation på 10 000 kronor.  Inte utan 

stolthet mottog vi priset från generalsekreterare Jan Nordvall från Hembygdsförbundet. Ett stort tack 

till Hans Harlén som var initiativtagare till boken. 
 

Samarbete på Lerkrogen med Hägerstens Hembygdsförening är mycket gott.   
 

Föreningen har också samarbetat med Älvsjö Miljöråd i de frågor som berör vår ändamålsparagraf.  Vi 

är också medlemmar i föreningen Herrängens Gård. 

 

Ekonomi 
 

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen.  

Föreningens ekonomi är för närvarande god vilket är ett resultat av ett medvetet och ideellt arbete som 

gjorts under senare år. Styrelsen har även arbetet för att säkerställa ekonomin så att föreningen kan 

klara hyreshöjningen på över 300 % som kommer att gälla under 2015. Föreningen uppbär inte några 

allmänna föreningsbidrag från staden. 

 

Slutord 
 

Styrelsen har som ambition att föra ut föreningens verksamhet i ett större sammanhang och i samhället. 

Den bästa tiden ligger alltid framför oss vilket innebär att vi har goda möjligheter att på olika sätt 

synliggöra vårt kulturarv för fler. Vi har också hållit ögonen på samhällsomdaningen för att tillvarata 

föreningens intresse för vår bygd. Det är positivt att fler och fler kommenterar vår förening och dess 

verksamhet. Ett värdefullt tecken såsom vi ser det och som också innebär energipåfyllning i vårt 

ideella arbete. Vi kan se tillbaka på ännu ett positivt verksamhetsår fyllt med aktiviteter. 
 

Våra söndagsvärdar vill vi rikta ett speciellt tack till, likaså våra föreläsare. Utan söndagsvärdarnas 

medverkan kan föreningen inte bedriva söndagsöppet för allmänheten och medlemmarna. Styrelsen 

http://www.hembygd.se/brannkyrka
mailto:brannkyrkahembygd@telia.com
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vill också framföra ett stort tack till er som bidrar till föreningens verksamhet genom andra ideella 

insatser. 
 

Vi kan se tillbaka på ett intensivt och innehållsrikt år i föreningen.  Utöver ovan beskriven verksamhet 

har vi 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 

sekelskifteshusen i vår stadsdel har. Vi har föreslagit att torget vid Svartlösavägen skall heta ”Fru 

Marias Torg”, vilket har fått officiell status. Vi har även lämnat synpunkter på östra delen av 

Älvsjöskogen och dess status. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

 

att med godkännande lägga 2014 års verksamhetsberättelse till handlingarna, 

att överföra 20 000 kronor till avsättning för fastighets- och teknikkostnader, 

att överföra resterande överskott 39 926 kronor till eget kapital, samt 

att fastställa balansräkningen omfattande 360 837 kronor. 

 

 
 
 

Älvsjö den 12 februari 2015 

 

 

Anita Lundin  Evy Kjellberg Bo Larsson 

 

 

Eivy Harlén   Micael Ernstell Monica Hansson 

 

 

Inga Lill Persson Eva Innings   Arne Lönnebring  

 

 

Alva Skoglund  Ing-Mari Laingren Ellinor Moberg 
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Resultaträkning Budget 2014 31.12.2014 31.12.2013 Budget 2015

INTÄKTER

Medlemsavgifter 70 000        65 790     62 675     72 000         

Gåvor 148          106          

Lotterier 5 000          4 380       5 440       4 000           

Lerkrogen 55 000        72 725     63 300     70 000         

Bokförsäljning, filmer mm 15 000        15 213     12 536     25 000         

Servering 20 000        21 796     24 179     22 000         

Projekt och marknader 5 000          5 060       6 290       5 000           

Jubileumsboken 30 000        37 600     46 500     

Övriga intäkter 1 000          3 311       3 440       1 000           

Kommunala anslag 15 000        15 000     14 630     15 000         

Pris för Årets hembygdsbok/Produktionsbidrag 2 500       48 037     

SUMMA INTÄKTER 216 000      243 523   287 133   214 000      

KOSTNADER

Skolverksamheten 15 000 -       264 -         51 -           500 -             

Årsskriften 30 000 -       38 900 -    750 -         35 000 -        

Porto 12 000 -       12 912 -    11 068 -    13 000 -        

Programverksamhet 5 000 -         9 675 -      3 910 -      5 000 -          

Lerkrogen 40 000 -       37 781 -    34 571 -    45 000 -        

Bokinköp mm 5 000 -         8 513 -      2 955 -      10 000 -        

Servering 7 000 -         5 730 -      6 812 -      6 000 -          

Styrelsen 4 000 -         6 080 -      1 463 -      4 000 -          

Jubileumsboken 10 000 -       13 662 -    79 042 -    

Kontorskostnader och datakommunikation 30 000 -       26 193 -    27 380 -    26 000 -        

Medlemsavgifter andra organisationer 13 000 -       12 520 -    13 690 -    17 000 -        

Lotterier 2 000 -         -               1 000 -          

Förbrukningsinventarier 15 000 -       6 805 -      29 979 -    5 000 -          

Biblioteksinköp 2 500 -         2 028 -      1 322 -      2 500 -          

Underhåll av Lerkrogen 15 000 -       -               12 432 -    10 000 -        

Övriga kostnader 3 000 -         1 064 -      200 -         2 000 -          

Älvsjö Miljöråd 3 000 -         1 800 -      2 100 -      3 000 -          

Projekt bildscanning 45 000 -       -               45 000 -        

SUMMA KOSTNADER 256 500 -     183 927 -  227 725 -  230 000 -     

RESULTAT FÖRE RÄNTOR 40 500 -       59 596     59 408     16 000 -       

Räntor 1 000          330          834          

Avsättningar till fastighets - o teknikkostnader40 000        20 000 -    135 000 -  20 000         

Avsättningar till Jubileumsboken 75 000     

RESULTAT 500             39 926     242          4 000          

Särredovisning Jubileumsboken
Produktionskostnader 68 654 -    

Bokinköp extra 10 388 -    

Summa kostnader 79 042 -    

Fondanslag 48 037     

Bokförsäljning 46 500     

Summa intäkter 94 537     
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Balansräkning 31.12.2014 31.12.2013

TILLGÅNGAR

Likvida tillgångar

Kassa -                      -                    

Plusgiro/Bankmedel 202 641           119 739        

Riksgäldsspar 113 761           113 431        

Summa likvida tillgångar 316 402          233 170        

Fordringar

Kundfordringar 44 435             20 285          

Diverse fordringar 54 602          

Summa fordringar 44 435            74 887          

Anläggningstillgångar

Inventarier

Summa anläggningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR 360 837          308 057        

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

Leverantörer -                      -                    

Övriga kortfristiga skulder 3 404               10 920          

Summa kortfristiga skulder 3 404              10 920          

Eget kapital och reservationer

Eget kapital 297 507           147 895        

Årets resultat 39 926             612               

Summa eget kapital 337 433          148 507        

Reservationer

Reserv för skrift om BFR 4 000            

Avsättning för bildscanningen 20 000             145 000        

Jubileumsboken

Summa reservationer 20 000            149 000        

Summa eget kapital och reservationer 357 433          297 507        

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 360 837          308 427        
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Verksamhetsplan 2015 
 

Under året kommer föreningen att arbeta med följande fokus och intresseområden. 

 
1. Vidmakthålla och förstärka hembygdskänslan. 
 

Genomföra Kultur i ögonhöjd för- och skolbarn under året under förutsättning att sökta bidrag beviljas. 

Konceptet som prövats under fyra år fortgår, vilket innebär att tre stationer byggs upp – skola, vardagsliv 

och hantverk med syftet att främja kunskapen om hembygden och gamla traditioner. Under året kommer 

grundskolorna och förskolorna i Älvsjö stadsdel att bjudas in. Inbjudan kommer att skickas till ca 60 

förskolor och 4 skolor. Därtill medverkar vi på de seminarietillfällen som förbundet anordnar.  
 

Genomföra söndagsöppet på Lerkrogen under större delen av året med olika föreläsningar. 
 

Fortsätta med IT- kafé för i första hand medlemmar på onsdagarna. 
 

Ta emot besöksgrupper och berätta om Brännkyrka socken och utvecklingen till dagens samhälle. 

Genomföra utställningar, föredrag och seminarier samt studiecirklar om frågor med anknytning till 

föreningens verksamhet. 
 

Genomföra aktiviteter som vänder sig till olika grupper i samhället, barn, äldre, nyinflyttade för att stärka 

hembygdskänslan och attrahera nya medlemmar.  
 

Genomföra en loppis under våren och julmarknad under hösten.   
 

2. Stimulera till hembygdsforskning 
 

Inventeringen av föreningens bestånd av böcker och andra skrifter, handlingar, kartor, bilder och föremål 

fortsätter under året.  Digitalisering av fotografierna, ca 3 000, fortgår genom det samarbete som inletts 

med ALMA folkhögskola. Genom avtalet med Stockholms Läns Museum skapas, på sikt, en möjlighet att 

söka föreningens bilder via nätet. 
 

3. Samarbeta med andra organisationer 
 

Fortsätta med samarbetet med Pro Active Center AB vilket innebär att arbetslösa ges en möjlighet till 

arbetsträning hos föreningen. 
 

Tillsammans med Hägerstens hembygdsförening genomföra ett par aktiviteter och utställningar. 
 

4. Informera om hembygden 
 

Kontinuerligt uppdatera föreningens hemsida och anslagstavla med ny information och aktiviteter mm. 
 

Skicka information om verksamheten till de lokala tidningarna för införande under ”På gång” 
 

Utarbeta ett vår- och höstprogram. 
 

Affischera på Föreningsanslagstavlorna om vår- och höstverksamheten. 

 
5. Sprida information och utarbeta tryckta skrifter 
 

Producera en årsskrift med fokus på utvecklingen av Långbro parken.  

Ge ut minst 2 medlemsbrev under året. Få till stånd en aktuell e-post funktion till medlemmarna för 

snabbare information. 

 

6. Bevaka samhällsfrågor 
 

Löpande besvara remisser med olika inriktningar som berör föreningens verksamhet. 

Delta i dialogmöten angående stadsdelsutvecklingen. 
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Verksamhetsinriktning 2016 – 2017 
 
1. Målsättning 
 

Enligt stadgarnas § 2 är föreningens ändamål sammanfattad i 3 att-satser: 
 

Föreningens viktigaste uppgifter är: 

• att värna om hembygdens nuvarande och framtida miljö, dess kulturminnen, 

naturvårdsområden samt ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner. 

• att främja kunskapen om hembygden. 

• att genom samverkan med andra arbeta för hembygdsrörelsens syften. 
 

Detta har i tidigare beslut utvecklats och specificerats enligt följande: 
 

Brännkyrka Hembygdsförening, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, har som 

ändamål att bl.a. verka för 
 

• att fornlämningar av kulturhistoriskt värde bevaras och vårdas. 

• att byggnader och andra föremål från äldre tider på ett pietetsfullt sätt bevaras för kommande 

tider. 

• att området ej förvanskas eller förslummas och att identiteten bibehålls. 

• att hembygdsforskningen uppmuntras och att skrifter i ämnet utges samt att nutiden 

dokumenteras i ord och bild. 

• att hembygdskänslan hålls levande genom föreläsningar, möten och visningar av kulturella 

föremål. 

 

2. Verksamhetsområde 
 

Enligt stadgarnas § 1 specificeras föreningens verksamhetsområde enligt följande: 
 

Verksamhetsområdet omfattar i huvudsak Brännkyrka och Vantörs församlingar. 
 

Detta innebär att föreningen skall vara verksam inom följande stadsdelar, som ingår i  

dessa två församlingar: 
 

Stadsdel, Församling, Stadsdelsområde (Stadsdelsnämnd) 

o I Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde bor det 92 071 personer (2011). Föreningens 

verksamhetsområde omfattar stadsdelarna: 

 Hagsätra, Högdalen, Johanneshov, Rågsved, Örby och Östberga.  
 

o I Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde bor det 81 131 personer (2013). Föreningens 

verksamhetsområde omfattar stadsdelen:  

 Västberga 

o I Älvsjö stadsdelsområde bor det 26 350 personer (2012).  

 Föreningens verksamhetsområde omfattar stadsdelarna: 

 Herrängen, Långbro, Långsjö, Älvsjö, Solberga, Örby Slott och Liseberg. 

 

3. Verksamhetsinriktning 
 

För perioden 2016 – 2017 föreslår styrelsen följande inriktning: 

 

3.1 Vidmakthålla och förstärka hembygdskänslan. 
 

Vår hembygdsgård, Lerkrogen, skall utgöra ett nav i kontakten mellan medlemmarna inbördes, mellan 

föreningen och dess samarbetspartners samt mellan föreningen och allmänheten. 
 

Lerkrogen skall hållas öppen på fasta tider, företrädesvis söndagar, med kaffeservering, utställningar, 

föredrag och seminarier om frågor med anknytning till föreningens verksamhet (se punkt 3.4). 
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Föreningen skall på Lerkrogen därutöver genomföra aktiviteter som vänder sig till olika grupper i 

samhället, barn, äldre, nyinflyttade etc. för att på det sättet presentera sig själv, stärka 

hembygdskänslan och attrahera nya medlemmar. Dessa aktiviteter kan omfatta riktade 

skärmutställningar, kulturarrangemang, konstutställningar och konstprojekt samt aktiviteter i form av 

”loppisar”, marknader och dylikt. 
 

Lerkrogen skall i mån av tillgänglighet användas för uthyrning av ett eller flera rum till medlemmar 

och utomstående ideella föreningar för samkväm, möten och andra ändamål som främjar hembygds-

föreningens anseende och därmed dess ändamål. 

 

3.2 Stimulera till hembygdsforskning 
 

Föreningens bestånd av böcker och andra skrifter, handlingar, kartor, bilder och föremål skall 

inventeras, organiseras, förtecknas och tillgängliggöras, i första hand genom digitalisering där så är 

lämpligt. 
 

Föreningen skall uppmuntra medlemmar att lämna bidrag till hembygdsforskningen i form av texter, 

bilder, föremål och dokument som belyser lokala företeelser och ortens utveckling och tradition. 
 

För detta skall utarbetas rutiner och organisation för att på bästa sätt använda, sprida och arkivera 

informationen. 
 

Forskarrummet (”Solbergarummet”) skall hållas tillgängligt för medlemmar och en intresserad 

allmänhet på tider som anpassas till aktuella behov. 

 

3.3 Samarbeta med andra organisationer 
 

Föreningen skall verka för att skapa kontakter och samarbete med andra organisationer, där detta kan 

komplettera och stödja föreningens arbete eller ändamål, t.ex. Stockholms Läns Hembygdsförbund, 

Föreningsarkiven i Stockholms län (FSL) och närliggande hembygdsföreningar som t.ex. Enskede 

Årsta Hembygdsförening, Hägerstens Hembygdsförening och Farsta Hembygdsförening samt 

Boendeföreningar, skolor och förskolor inom området samt Älvsjö Miljöråd. 

 

3.4 Informera om hembygden 
 

Föreningen skall arrangera föreläsningar, seminarier och vandringar för att förmedla kunskap och 

sprida information om hembygden i historisk tid och nutid. Tidigare teman och föreläsningsämnen kan 

med fördel tas upp med något års mellanrum, interfolierat med nya ämnen och ny kunskap. 
 

Följande ämnen har tidigare föreslagits: 
 

• Kyrksjön och Magelungsåns sträckning 

• Göta Landsväg från Gullmarsplan till Älvsjö 

• Göta Landsväg mot Huddingegränsen och 

söderut 

• Långsjö Gård 

• Långsjö Trädgård 

• Långbro Gård 

• Gamla mått och vikter ”Med mitt mått mätt 

…” 

• Kokkonsten under 1900-talet 

• Skrönor 

• Slang och gammalt språkbruk 

• Lokaltrafiken 

• Självhushållningens redskap 

• Gammal och ny bebyggelse  

• Bronsålderslämningar vid torpen Snösätra och 

Högdalen 

• Järnåldersgravar i Långbro 

• Bruksföremål och hantverk 

• Minnen från Långbro Sjukhus 

• Lerkrogens historia 

• Fattigstugan vid Brännkyrka 

• Fruängens gatunamn 

• Fastighetsnamn i Långbro 

• Butiker och hantverkare i Örby. 
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3.5 Sprida information och utarbeta tryckta skrifter 
 

Medlemmarna skall löpande hållas informerade om såväl föreningens som förbundets och 

grannföreningarnas verksamhet och aktuella ämnen. 
 

 Medlemsbrev minst 2 ggr/år 

 En löpande uppdaterad webbplats, ansluten till förbundets webbplats. 

 Information om arrangemang och aktivitetsprogram skall också delges allmänheten, bl.a. via 

Hemsidan. 

 Områdets anslagstavlor. Föreningens anslag skall hållas aktuella. 

 Information i lokalpressen, främst under ”Föreningsnytt” och motsv. rubriker 
 

Föreningen skall ensam eller i samarbete med andra organisationer utarbeta och trycka åtminstone en 

skrift årligen (Årsskriften, motsv.) med artiklar som belyser föreningens intresseområden. 

 

3.6 Bevaka samhällsfrågor 
 

Föreningen skall löpande följa aktuella samhällsfrågor inom sitt verksamhetsområde och där så är 

möjligt lämna synpunkter och remissvar på frågor som rör detta, t.ex. stadsbyggnadsfrågor, 

miljöfrågor, frågor om infrastruktur, kultur etc. och i det sammanhanget särskilt bevaka och betona de 

historiska och kulturella värdena i respektive stadsdel. 

 

 

 

 

 
 

Älvsjö Gård 
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Valberedning 

 
Valberedningens förslag vid val av ordförande på ett år: 

Omval av Anita Lundin 
  

Valberedningens förslag vid val av styrelseledamöter på två år: 
Omval av Eivy Harlén 

Omval av Inga-Lill Persson 

Omval av Ing-Marie Laingren 

Omval av Eva Innings 

Omval av Monica Hansson 
 

Valberedningens förslag vid fyllnadsval efter styrelseledamot Ellinor Moberg, vald 

på två år 2014: 
Nyval av Birgitta Björnlund (ett år) 

 

Valberedningens förslag vid val av revisor på två år:  
Omval av Torbjörn Erbe 

 

Valberdningens förslag vid val av revisorsuppleant på ett år: 
Nyval av Birgitta Persson 

 

 

 

Tidigare valda styrelseledamöter och revisor, som sitter kvar i ett år till: 
 

Styrelseledamöter valda på två år 2014: 
Micael Ernstell 

Evy Kjellberg 

Bo Larsson 

Arne Lönnebring 
 

 

Revisor vald på två år 2014: 
Ann-Katrin Holmberg 

 

 

 

Avgående valberedning: 
Gertie Bergström 

Kersti-Britt Carlhammer 

Ewa-Lis Hjelm 
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