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Styrelsen för Brännkyrka Hembygdsförening,  

i Stockholm stad, får härmed överlämna 

berättelsen för verksamhetsåret 2015. 
 

 

Årsmötet 2015 
Föreningens årsmöte hölls den 12 mars 2015 i Godtemplargården i Älvsjö. Traditionsenligt bjöd 

föreningen på kaffe/te med hembakat bröd. Inbjuden föreläsare var byggnadsantikvarie Klara Johansson 

som föreläste om ”En exposé över villaarkitektur” med efterföljande samtal om utvecklingen i våra anrika 

villakvarter. 

 

Styrelse  
Ordförande  Anita Lundin  

Vice ordförande Evy Kjellberg 

Sekreterare  Eivy Harlén 

Kassör  Bo Larsson   

Ledamot  Arne Lönnebring  

Ledamot   Birgitta Björnlund 

Ledamot   Eva Innings 

Ledamot  Ing Mari Laingren 

Ledamot  Inga Lill Persson 

Ledamot  Micael Ernstell 

Ledamot   Monica Hansson 

Hedersledamot Alva Skoglund 
 

Årsmötet valde Torbjörn Erbe till ordinarie revisor för verksamhetsåret. Ann-Katrin Holmberg har valts 

sedan tidigare för ytterligare 1 år. Till revisorssuppleant för 1 år valdes Birgitta Persson. 
 

Till valberedning valdes Olle Andretsky (sammankallande), Tord Törnqvist och Anita Thisell.   

 

Verksamhet  
Föreningens geografiska verksamhetsområde omfattar Brännkyrka och Vantörs församlingar.  

 

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

Under söndagarna har föreläsningar och utställningar anordnats. Under våren var intresset för 

föreläsningarna så stort att vi mestadels fick dubblera föreläsningen. Förmodligen ett resultat av den reklam 

som föreningen fick i lokalpressen, där de rekommenderade ett besök på Lerkrogen. Vi har utökat 

vandringarna och genomförde dessa även i Långbroparken och området omkring gamla Prästgården i 

Älvsjö. Traditionsenligt bjöds söndagsvärdarna på lunch på Lerkrogen som tack för ett gott arbete. 
 

Årets julmarknad, den sista helgen i november, var som vanligt välbesökt. Intresset för att medverka är stort 

vilket vi gläds åt. Den andra advent medverkade vi med ett stånd på torget i den julmarknad som 

Företagarföreningen i Älvsjö anordnade på Älvsjö Torg, men också genom att sälja kaffe och böcker på 

Lerkrogen.   
 

Vårens städdag genomfördes i anslutning till kampanjen - Håll Älvsjö Rent – och koncentrerades till 

trädgårdsarbete och en gemensam lunch. I år har vi målat stora delar av staketet falurött, vilket har 

medverkat till att huset lyfts fram i sin omgivning.  
 

Anslagstavlan fick en ny plats på torget. Till att börja med uppskattades detta men vartefter tiden gick 

vandaliserades tavlan så att den inte kan användas. Föreningen har framfört till stadsdelsförvaltningen att vi 

vill att den flyttas till en mer skyddad plats. Meningslöst att ständigt laga den. 
 

Föreningen ansökte hos Stadsdelsnämnden om ett förenings- och kulturbidrag för 2013. Genom ett positivt 

beslut kunde vi genomföra ett antal aktiviteter för de yngre barnen – Kultur i ögonhöjd - och berätta om 
Brännkyrka. I år bokade vi in ca 240 barn från förskolor och grundskolan. En skolklass avbokade besöket 
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vilket innebär att vi i år har tagit emot ca 220 barn. Det var fjärde året som föreningen genomfört Kultur i 

ögonhöjd. Barnen besöker tre olika temastationer. Varje station är uppbyggd med ett tema såsom skolan, 

vardagen och hushålls- och hantverksföremål. Filmen om gamla Älvsjö skickas med för att kunna visas i 

den egna miljön. En stor fördel med Hembygdsgårdens "samlingar" jämfört med exempelvis ett museums 

samlingar är att barnen här kan hålla i saker, känna volym och vikt samt provat trä- och halmskor, vilket 

man inte kan göra vid ett studiebesök på ett museum. Besöket är upplagt på ett sätt som skapar en 

interaktion mellan oss som berättar och barnen. Barnen bidrar på ett sätt som skapar dynamik i samtalen 

genom att de relaterar till det för dem kända och genom att ställa frågor.  
 

Stadsdelsförvaltningen har inbjudit till ett dialogmöte omkring utformningen av Lerkrogsparken. 

Föreningen har tillskrivit stadsdelsförvaltningen, Exploateringskontoret och Fastighetskontoret om den 

justering av gränser som tidigare har diskuterats. En ny skylt som berättar om Hembygdsgården Lerkrogen 

har satts upp i anslutning till huset. Ett projekt som skett i samarbete med Länsantikvarien.  
 

Samarbetet med ProActive Center (PAC) har fortgått under året. Viss osäkerhet fanns om höstens 

verksamhet genom att nya regler eventuellt skulle införas för långtidsarbetslösa. De nya riktlinjerna har 

ännu inte slagit igenom i praktiken utan vi har fortsatt verksamheten under hela året. Det innebär bl. a att 

Lerkrogen har varit öppet under onsdagseftermiddagar och att vi har kunna erbjuda medlemmar både IT-

hjälp och studiecirklar i informationsteknik. 
 

Till vår glädje ökar antalet följare på föreningens Facebook. Det innebär att vi kan nå ut till nya grupper av 

intressenter av hembygdsfrågor. Sociala medier ger också en spridning till andra grupper än de traditionella 

kanalerna. 
 

I år har vi även indirekt medverkat till ett borgerligt bröllop genom att Lerkrogen kunde erbjudas som 

förrättningslokal. Trevligt att hembygdsgården har en viktig funktion att fylla för livets olika milstolpar 

såsom dop, högtidsdagar och bröllop. 
 

Årets Budkavle genomförde föreningen tillsammans med Hägerstens Hembygdsförening den 20 

september.  Det är första gången som vi medverkar i denna tradition vilket gör det extra roligt.  

Deltagarna samlades vid Mässhallarna, närmare 30 personer från olika hembygdsföreningar i länet, för att 

upptäcka vår hembygd och besöka hembygdsgården. Där bjöds på förmiddagskaffe och smörgås innan 

färden i vår bygd startade. Guider var Ing-Marie Laingren, Birgitta Biesheuvel och Anita Lundin.  
 

Stockholms läns hembygdsförbunds årsstämma hölls den 28 mars på Skansen. I samband med 

högtidsmiddagen på Högloftet fick 12 personer, varav 11 män, motta priser och diplom. Alva Skoglund, 

från vår förening, fick motta ett diplom med motiveringen ”föredömligt hembygdsarbete”.  
 

Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma ägde rum den 29-30 maj i Falun. Temat för årets Riksstämma 

var ”hembygdsföreningar i staden”. Vi hade den stora äran att bli inbjudna som föreläsare för att berätta om 

vår verksamhet tillsammans med professor Lars Trägårdh och Hyresgäströrelsen. Här gavs bl.a. 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 hembygdens kulturvärden. 
 

Under senare delen av hösten ägde avslutningsmötet rum med folkhögskolan ALMA angående 

digitaliseringsprojektet. Vi kan nu söka, digitalt, bland ca 3 000 bilder för att upptäcka gamla miljöer i 

Brännkyrka. Genom samarbetet med Länsmuseet kan en del bilder även sökas i portalen Kollektivt 

kulturarv.  Studiecirklarna som syftar till att granska och komplettera informationen om bildens innehåll 

har bedrivits under hösten under ledning av Arne Lönnebring och Leif Gidlöf.  
 

Årets medlemsskrift handlar om utvecklingen av Långbroparken under 100 år. En projektgrupp bestående 

av Arne Götherfors, Eva Odenberg, Carita Mandelin, Ing-Marie Laingren, Anita Thisell, Eivy Harlén, Leif 

Gidlöf och Anita Lundin har utarbetat skriftens innehåll.  
 

Styrelsen har också avgett ett antal skrivelser bl. a om förslagen till gatunamn i nya Älvsjöstaden, 

bevarande och underhåll av fornlämningarna i Solbergaskogen, bebyggelseplanering i kvarteret Tenoren 

och bevarande och användning av torpet vid Myrängsvägen. 
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Medlemsaktiviteter under året 

Många har deltagit i vår verksamhet under året. 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 besökare besökt föreningen. Flera vandringar har genomförts som i 

regel slutat på Lerkrogen. Även studiecirklarna och föreläsningarna i samarbete med SENUS har samlat ett 

stort antal deltagare.    

 

Medlemmar  
Föreningens medlemsantal var vid årets utgång 581. Av dessa är 12 hedersmedlemmar och 17 är ständiga 

medlemmar. Vi kan också glädja oss åt 51 nya medlemmar under åren. Trots att några medlemmar under 

året lämnat föreningen innebär detta ändå ett nettotillskott på 27 medlemmar, vilket är glädjande, inte minst 

mot bakgrund av att de nya medlemmarna samtidigt medför en sänkning av medelåldern i föreningen. 

 

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 om Bilder berättar, IT-kunskap och Att utarbeta en skrift.    
 

 Under året har föreningen, förutom 4 studiecirklar med sammanlagt 30 personer som träffades vid 31 

tillfällen, genomfört ett stort antal föreläsningar i samråd med studieförbundet SENSUS. 
 

Information 
Under året har tre medlemsbrev skickats ut.  
 

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

samt information om aktuella aktiviteter och projekt. Hemsidan hittar du på: www.hembygd.se/brannkyrka 

och e-postadressen är: brannkyrkahembygd@telia.com. 
 

Information om söndagsöppet har funnits på anslagstavlan vid Lerkrogen, på hemsidan och på allmänna 

anslagstavlor i vårt område samt på informationstavlan i Medborgarhuset i Älvsjö. Vidare har söndags-

aktiviteterna i allmänhet annonserats i lokaltidningen Mitt I. 

 

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

föreningar och privatpersoner är konstant. Uppbyggandet av biblioteket har fortsatt genom Kersti-Britts och 

Birgitta Björnlunds försorg.  

 

Samarbete 
Samarbetet på Lerkrogen med Hägerstens Hembygdsförening har fortsatt i god anda.  
 

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

medlemmar i föreningen Herrängens Gård. 

 

Motioner till årsmötet 
En motion inkom till årsmötet 2015. 

Ekonomi 
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen. 

 

Slutord 
Styrelsen har som ambition att föra ut föreningens verksamhet i ett större sammanhang i samhället. När vi 

nu ser tillbaka kan vi med stolthet konstatera att vi har tagit några steg i rätt riktning. Vi deltar i för oss nya 

aktiviteter, där möjligheten att berätta och visa upp just vår föreningsverksamhet har varit framträdande.  

Hembygdsföreningen bedriver ett aktivt folkbildningsarbete genom anordnande av studiecirklar, 

föreläsningar, utarbetandet av skrifter och arbete med ett växande bildarkiv, bl.a. i form av digitalisering.   
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Den bästa tiden ligger alltid framför oss vilket innebär att vi har goda möjligheter att på olika sätt 

synliggöra vårt kulturarv för fler. Hembygden kan vara på flera platser, vilket berikar oss som individer. I 

ett geografiskt område som vårt är det därför stimulerade att fler och fler blir medlemmar i föreningen. 
 

Ett stort tack till Stockholms Arbetareinstitutsförening som gav oss ett ekonomiskt stöd i samband med 

årsskriften 2014. Skriften handlade om ett svunnet samhälle genom den skildring av ett rikt affärsliv som 

bedrevs i stadsdelarna Älvsjö och Långbro med beskrivande texter över profiler i området. Ett stort antal 

personer har även intervjuats om det samhälle som rådde.  
 

Vi vill också framföra ett tack till dem som gett oss gåvor och till alla övriga som bidragit med ideella 

insatser. 
 

Till våra söndagsvärdar vill vi rikta ett speciellt tack, likaså till ProActive Center. Utan söndagsvärdarnas 

medverkan kan föreningen inte bedriva söndagsöppet för medlemmar och allmänhet och PAC gör det 

möjligt för oss att även hålla öppet på onsdagarna samt sköter en rad praktiska göromål för föreningen.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet 
 

att med godkännande lägga 2015 års verksamhetsberättelse till handlingarna,  

att överföra årets resultat på 22 521: kr i ny räkning 

att fastställa balansräkningen omfattande 377 854:-  kronor. 

 

 
 

Älvsjö den 24 februari 2016 

 

 

Anita Lundin  Evy Kjellberg   Bo Larsson  Eivy Harlén  

 

Micael Ernstell Monica Hansson Inga Lill Persson Birgitta Björnlund  

 

Arne Lönnebring  Ing Mari Laingren Eva Innings 

 

 
 

Esaias ”Sassing” Roos började tidigt köra ut bröd åt Brännkyrka Bageri AB, här med en  

T-Ford från 1923. Tillsammans med sin bror Valdemar drev han senare också taxirörelse. 

”Sassings” far, Edvin Roos byggde 1901 villa Valleberg vid Helgestavägen i Örby,  

där idag ”Sassings” son Börje Roos är bosatt. 
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Brännkyrka Hembygdsförening
Ekonomisk berättelse

Resultaträkning Budget 2015 31.12.2015 31.12.2014 Budget 2016

INTÄKTER

Medlemsavgifter 72 000       79 800    65 790    78 000       

Gåvor 148         

Lotterier 4 000         2 739      4 380      3 000         

Lerkrogen 70 000       64 850    72 725    70 000       

Bokförsäljning, filmer mm 25 000       29 005    15 213    30 000       

Servering 22 000       25 386    21 796    27 000       

Projekt och marknader 5 000         9 860      5 060      9 000         

Tryckeribidrag 15 000    37 600    15 000       

Övriga intäkter 1 000         7 804      3 311      2 000         

Kommunala anslag 15 000       19 000    15 000    20 000       

Pris för Årets hembygdsbok/Produktionsbidrag 2 500      

SUMMA INTÄKTER 214 000     253 444  243 523  254 000     

KOSTNADER

Skolverksamheten 500 -           618 -        264 -        1 000 -        

Årsskriften 35 000 -      27 037 -   38 900 -   30 000 -      

Porto 13 000 -      17 099 -   12 912 -   15 000 -      

Programverksamhet 5 000 -        5 174 -     9 675 -     6 000 -        

Lerkrogen 45 000 -      49 153 -   37 781 -   83 000 -      

Bokinköp mm 10 000 -      16 604 -   8 513 -     10 000 -      

Servering 6 000 -        4 933 -     5 730 -     6 000 -        

Styrelsen 4 000 -        4 894 -     6 080 -     4 000 -        

Jubileumsboken -              13 662 -   -                 

Kontorskostnader och datakommunikation 26 000 -      25 606 -   26 193 -   30 000 -      

Medlemsavgifter andra organisationer 17 000 -      18 549 -   12 520 -   20 000 -      

Lotterier 1 000 -        694 -        -              1 000 -        

Förbrukningsinventarier 5 000 -        5 716 -     6 805 -     5 000 -        

Biblioteksinköp 2 500 -        114 -        2 028 -     2 000 -        

Underhåll av Lerkrogen 10 000 -      -              -              35 000 -      

Övriga kostnader 2 000 -        2 842 -     1 064 -     2 000 -        

Älvsjö Miljöråd 3 000 -        2 400 -     1 800 -     3 000 -        

Projekt bildscanning 45 000 -      -              

Felfakturerade hyror till SENSUS 49 500 -   -                 

SUMMA KOSTNADER 230 000 -    230 933 - 183 927 - 253 000 -    

RESULTAT FÖRE RÄNTOR 16 000 -      22 511    59 596    1 000         

Räntor 1 000         10           330         

Avsättningar till fastighets - o teknikkostnader 20 000 -   

RESULTAT 15 000 -      22 521    39 926    1 000         
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Brännkyrka Hembygdsförening
Ekonomisk berättelse

Balansräkning 31.12.2015 31.12.2014

TILLGÅNGAR

Likvida tillgångar

Kassa 375                -                  

Plusgiro/Bankmedel 350 634         202 641       

Riksgäldsspar 113 761       

Summa likvida tillgångar 351 009         316 402       

Fordringar

Kundfordringar 22 845           44 435         

Diverse fordringar 4 000             

Summa fordringar 26 845           44 435         

Anläggningstillgångar

Inventarier

Summa anläggningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR 377 854         360 837       

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

Leverantörer -                    -                  

Övriga kortfristiga skulder 1 900             3 404           

Summa kortfristiga skulder 1 900             3 404           

Eget kapital och reservationer

Eget kapital 353 433         297 507       

Årets resultat 22 521           39 926         

Summa eget kapital 375 954         337 433       

Reservationer

Reserv för skrift om BFR

Avsättning för bildscanningen 20 000         

Jubileumsboken

Summa reservationer -                     20 000         

Summa eget kapital och reservationer 375 954         357 433       

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 377 854         360 837       
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REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Undertecknade, av Brännkyrka Hembygdsförening för räkenskapsåret 2015 utsedda revisorer, får efter utfört 

uppdrag avge följande revisionsberättelse. 
 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i 

rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innebär att granska 

ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att 

pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i 

årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden för att kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller personal är ersättningsskyldig mot föreningen eller på annat sätt handlat i strid mot svensk 

lag eller god redovisningssed.  
 

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden enligt nedan. 
 

Årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed och vi anser inte att styrelseledamöterna vidtagit 

någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda 

ersättningsskyldighet, varför vi tillstyrker 

 

Vi föreslår: 
 

- Att resultaträkningen och balansräkningen för föreningen fastställs och 

- Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
 

 

Älvsjö, 2016-03-07 

 

 

Torbjörn Erbe   Ann-Katrin Holmberg 

 

 
 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG  
 
§ 2  Val av ordförande för årsmötet.  

  Birgitta Persson 
 

§3 Val av sekreterare för årsmötet.   

Eivy Harlén 
 

§4  Val av två protokolljusterare och rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet. 

  Bestäms vid mötet. 
 

§12  Val av ordförande för ett år.  

  Omval av Anita Lundin 
 

§13 Val av styrelseledamöter för två år.    

Omval av Evy Kjellberg, Bo Larsson, Arne Lönnebring, Birgitta Björnlund och Alva Skoglund. 
 

Alva Skoglund är hedersledamot i hembygdsföreningen. 

Antecknas att Mikael Ernstell meddelat att han inte önskar kvarstå som ledamot i styrelsen.  

Antecknas att Eva Innings, Monica Hansson, Eivy Harlén, Ing-Mari Laingren och Inga-Lill 

Persson kvarstår i styrelsen med mandatperiod till årsmötet 2017. 
 

§14 Val av revisorer och suppleant för dessa. 

Omval av Ann-Katrin Holmberg på två år (ordinarie) och omval av Birgitta Persson (suppleant) 

på ett år 

 
Valberedningen genom 

Olle Andretzky 
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VERKSAMHETSPLAN 2016 
Under året kommer föreningen att arbeta med följande fokus och intresseområden. 

 

1. Vidmakthålla och förstärka hembygdskänslan. 
 

Genomföra Kultur i ögonhöjd för för- och skolbarn ett par veckor under hösten.  Konceptet som prövats under 

fem år fortgår, vilket innebär att tre stationer byggs upp – skola, vardagsliv och hantverk – för att främja 

kunskapen om hembygden och gamla traditioner.  För- och grund- skolorna i Älvsjö stadsdel bjuds in genom 

brev. Marknadsföreningen sker genom direktinformation och genom de upparbetade kanaler som finns. Föreläsa 

om projektet till andra hembygdsföreningar. 
 

Genomföra söndagsöppet på Lerkrogen under större delen av året. 
 

Fortsätta med IT- kafé, på onsdagar, för i första hand medlemmar genom att ha öppet på Lerkrogen. 
 

Ta emot olika grupper och berätta om Brännkyrka socken och utvecklingen till dagens samhälle. Även delta i 

olika evenemang där hembygdsfrågor diskuteras. 
 

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

verksamhet. Fortsätta med studiecirklarna i dokumentation av bildarkivet. 
 

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 minst en julmarknad i november – december månad. 

 

2. Stimulera till hembygdsforskning 
Inventeringen av föreningens bestånd av böcker och andra skrifter, handlingar, kartor, bilder och föremål 

fortsätter under året.  Succesivt exponera de digitaliserade fotografierna, ca 3 500, genom avtalet som tecknats 

med Kollektivt kulturarv och Stockholms Läns museum. 

 

3. Samarbeta med andra organisationer 
Fortsätta samarbetet med Pro Active Center vilket innebär att långtidsarbetslösa ges en möjlighet till ett 

meningsfullt arbete hos föreningen. Vidmakthålla ett gott samarbete med andra organisationer i Älvsjö. 
 

 

4. Informera om hembygden 
Kontinuerligt uppdatera föreningens hemsida med ny information och aktiviteter. Fortsätta med utvecklingen av 

våra insatser på Facebook.   
 

Undersöka vilken plats som föreningens anslagstavla får vara i fred för förstörelse.  
 

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 föreningens 75 års firande. Påbörja arbetet med årsskrifterna för 2017 och 

2018 som kommer att handla om Älvsjöskogen och Örby. 
 

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. 
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VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 – 2018 
 

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

• 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: 
 

• 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: 
 

o I Älvsjö stadsdelsområde bor det 27 205 personer (2014).  

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

o I Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde bor det 96 916 personer (2014).  

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

o I Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde bor det 83 283 personer (2014).  

 Västberga 
 

En ny distriktsindelning av Sverige infördes 1 jan 2016, baserad på kyrkans församlingsindelning, bestående av 

2 523 distrikt med namn efter motsvarande församling enligt indelningen 1 jan 2000. Distrikten är inordnade 

under landskap (ej län) och skall vara bestående (landskap kan inte förändras, vilket däremot län kan göra). I de 

fall då församlingen inte överensstämmer med förhållandet 1 jan 2000 anges socken 

 

3. Verksamhetsinriktning 
För perioden 2016-2018 föreslår styrelsen följande inriktning: 
 

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). 
 

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, konstutställningar och konstprojekt samt 

aktiviteter i form av ”loppisar”, hantverksmarknader och dylikt. 
 

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

utomstående föreningar för samkväm, möten och andra ändamål som främjar hembygdsföreningens anseende 

och därmed dess ändamål. 

 

2. Stimulera till hembygdsforskning 

Föreningens bestånd av böcker och andra skrifter, handlingar, kartor, bilder och föremål skall fortsatt 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 ortens utveckling och tradition. 



11 

 

Föreningen skall uppmuntra medlemmar att bidra med bilder, texter, tidningsklipp och annat som belyser lokala 

företeelser i dagens samhälle. 
 

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. 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, 

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

Årsta Hembygdsförening, Hägerstens Hembygdsförening och Farsta Hembygdsförening, Huddinge samt 

boendeföreningar, skolor och förskolor inom området. 
 

4. Informera om hembygden 

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

information om hembygden i historisk tid och i 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 och i flera fall också genomförts: 

• Kyrksjön och Magelungsåns sträckning  • Göta Landsväg från Gullmarsplan till Älvsjö 

• Långsjö Trädgård   • Långbro Gård 

• Gamla mått och vikter ”Med mitt mått mätt …” • Kokkonsten under 1900-talet 

• Skrönor    • Slang och gammalt språkbruk 

• Gammal och ny bebyggelse samt naturområden • Järnåldersgravar i Långbro 

• Bronsålderslämningar vid Snösätra och Högdalen • Bruksföremål och hantverk 

• Lerkrogens historia   • Fattigstugan vid Brännkyrka 

• Fruängens gatunamn   • Fastighetsnamn i Långbro 

• Butiker och hantverkare i Örby. 

 

5. Sprida information och utarbeta tryckta skrifter 

Medlemmarna skall löpande hållas informerade om såväl föreningens som förbundets och grannföreningarnas 

verksamhet och aktuella ämnen via medlemsbrev, webbplats, anslagstavlor, lokalpress mm. 
 

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

en skrift årligen (årsskriften, motsv.) som belyser föreningens intresseområden. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Spårvagnslinje 19 mellan Slussen och Örby 

invigdes 1930-10-01. Här på vändslingan vid 

Örby skola. 
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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 för 2017. Styrelsen föreslår oförändrat 160 kronor för enskild 

medlem och 100 kronor för sambo/familjemedlem i samma hushåll. 

11.  Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår. 

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

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

14  Val av revisorer för kommande verksamhetsår. 

15.  Val av ledamöter i valberedningen för kommande verksamhetsår.  

16. Behandling av propositioner. 

17.  Behandling av motioner. 

18.  Årsmötets avslutande. 

 

Slädfärd vid villa Björkliden på tomtäga 124 i Långbrodal (numera Viktoriavägen 11) år 1913. Villan 

ägdes då av åkaren (Erik) Anton Karlsson, som själv bodde i villan med sin familj, hustru och 5 barn. 

Året därpå, 1914, kom ytterligare ett barn. Dessutom fanns flera inneboende i villan. 


