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Styrelsen för Brännkyrka Hembygdsförening,  

i Stockholm stad, får härmed överlämna 

berättelsen för verksamhetsåret 2018.  
 

 

 

Årsmötet 2018 
Föreningens årsmöte hölls den 21 mars 2018 i restaurang Köksälvan i Älvsjö. Föreningen bjöd på 

soppa och kaffe med dopp. Inbjuden föreläsare var Lars Gundberg som berättade om keramikens 

historia från antiken till våra dagar.  

 

Styrelse  
Ordförande  Anita Lundin  

Vice ordförande Evy Kjellberg 

Sekreterare  Monica Hansson 

Medlemsansvarig Eivy Harlén 

Kassör  Bo Larsson 

Ledamot  Arne Lönnebring  

Ledamot   Birgitta Björnlund 

Ledamot   Håkan Jarmar  

Ledamot  Ing Mari Laingren 

Ledamot  Kate Andretzky 

Ledamot  Inga Lill Persson 

Ledamot   Håkan Jonsson 

Ledamot  Rune Boman 
 

Vid årsmötet utökades styrelsen med tre nya ledamöter. Ett förslag till nya stadgar antogs i ett första 

beslut. Styrelsen har lagt ner närmare 2 000 ideella timmar i föreningen under året. Antal 

styrelsemöten under året har varit åtta. 
 

Årsmötet valde Torbjörn Erbe till ordinarie revisorer 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 Andretzky (sammankallande), Christer Bentzer och Anita Thisell.   

 

Verksamhet  
Föreningens geografiska verksamhetsområde omfattar Brännkyrka och Vantörs distrikt.  

 

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

Under söndagarna har föreläsningar och utställningar anordnats. Vandringar under året genomfördes i 

Långbro Park och den gamla Göta Landsväg mot Huddingesidan. I januari bjöds söndagsvärdarna 

traditionsenligt på lunch, på Lerkrogen, som tack för ett gott arbete. 
 

Bildcirkeln har under året slutfört sitt arbete med att gå igenom föreningens digitaliserade bildarkiv, 

som totalt omfattar ca 3500 bilder 5-6  medlemmar har träffats varannan vecka på våren och på hösten 

för att gå igenom och komplettera beskrivningarna till c a 1200 bilder. På Stockholms Läns museums 

databas ”Kulturarv Stockholm” (www.kulturarvstockholm.se) finns nu en betydande del av dessa 

bilder från Brännkyrka frisläppta och tillgängliga för allmänheten. Arbetet med frisläppning fortsätter 

och fler bilder skall digitaliseras och läggas in i databasen. 
 

Årets julmarknad genomfördes den sista söndagen i november. 
 

http://www.kulturarvstockholm.se/
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Föreningen fick hos Stadsdelsnämnden ett förenings- och kulturbidrag för 2018. Med stöd av detta 

genomfördes under två veckor i oktober projektet ”Kultur i ögonhöjd”. I år bokade vi in över 200 barn 

från förskolor och grundskolor. En rapport har skickats till stadsdelsförvaltningen.  Det var sjätte året 

som föreningen genomfört ”Kultur i ögonhöjd”. Barnen besöker tre olika stationer. Varje station är 

uppbyggd med ett tema såsom skolan, vardagen och hushålls- och hantverksföremål. 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 prova trä- och halmskor, vilket man inte kan göra vid ett 

studiebesök på ett museum. Besöken är upplagda 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. Sammantaget har c a 1 200 barn besökt hembygds-

gården under dessa år. 
 

I slutet på september öppnades utställningen Den futuristiska orten, ett samarbete mellan Tensta 

konsthall och fyra hembygdsföreningar varav Brännkyrka var en. Utställningen pågick under tiden 22 

september till den 4 november och föreningens medlem Birgitta Persson guidade besökare genom 

utställningen varje söndag. Inom projektet genomfördes platsspecifika konstprojekt i Hallstavik, 

Rågsved, Sorunda och Tensta. Konstnärerna kom från olika delar av världen och speglade det starka 

intresset för ”det lantliga” hantverket och slöjden samt matproduktion och naturtillgångar.  Konstnären 

hos oss heter Suki Seokyeong och kom från Seoul. Hennes utställning visade på användandet av olika 

medier, däribland måleri, installation och video. I samband med utställningen genomfördes en mycket 

uppskattad workshop med studiecirkeln Händernas kunskap och konstnären.  
 

Antalet följare fortsätter att öka på föreningens Facebook. Det innebär att vi nu når andra grupper av 

intressenter än vi tidigare gjort genom traditionella kanaler.    
 

Erikssons bridgeklubb har under året funnits hos oss för att spela bridge en dag i veckan. 
 

Årets medlemsskrift med titeln Från Mälaren till Magelungen – en resa i kartans värld, beskriver vår 

hembygd utifrån olika kartor från mitten av 1600-talet fram till våra dagar. Skriften är den femte i 

ordningen som föreningen nu har utarbetat omkring ett tema. Föreningens medlem Leif Gidlöf har 

gjort ett fantastiskt arbete tillsammans med övriga skribenter.   

 

Medlemsaktiviteter under året 
Många har deltagit i vår verksamhet under året. I huvudsak har man besökt Lerkrogen på söndagarna i 

samband med de olika föreläsningarna som erbjuds.  Alltför ofta kan vi inte ta emot alla som kommer 

till föreläsningarna på grund av lokalernas storlek. Föreläsningar, vandringar och Kultur i ögonhöjd, 

har också medverkat till att andra har besökt föreningen. Vandringarna har slutat på Lerkrogen med 

möjlighet att ta sig en kopp kaffe och prata om sina intryck. Även de tre studiecirklarna och 

föreläsningarna i samarbete med SENSUS har samlat deltagare.     

 

Medlemmar  
Föreningens medlemsantal var vid årets utgång 485. Av dessa är 7 hedersmedlemmar, 11 ständiga 

medlemmar och 93 familjemedlemmar. Vi kan också glädja oss åt c a 35 nya medlemmar under åren.  

Vår hedersledamot Alva Skoglund lämnade jordelivet under året. Hon och hennes tidigare bortgångne 

man Tage Skoglund var under många år mycket aktiva i föreningen och en stor tillgång för 

verksamheten. Föreningen representerades vid begravningen av tre personer från styrelsen, iklädda 

sockendräkten för att hedra Alva. Medlemsregistret har uppdaterats som en följd av den nya datalagen 

GDPR vilket lett till att ett antal medlemmar har tagits bort då medlemsavgiften inte varit betald.  

Årsmötet tog beslutet att medlemmarna skulle få tidningen Ledungen genom sitt medlemskap från 

2019. 
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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 flera år. Därtill har vi genomfört 

studiecirklarna om ”Bilder berättar” och ”Att skapa en årsskrift”.    
 

 Under året har föreningen, förutom två studiecirklar med sammanlagt 20 deltagare som träffades vid 

18 respektive 17 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 verksamhets-

område 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, i lokaltidningen ”Mitt i”, på 

hemsidan och på allmänna anslagstavlor i vårt område samt på informationstavlan i Medborgarhuset i 

Älvsjö.  
 

I slutet på året påbörjades ett utvecklingsarbete med den nya hemsidan. 

 

Lerkrogen 
Kersti-Britt Carlhammer har varit ansvarig för uthyrningen av Lerkrogen. Under hösten övergick 

ansvaret för uthyrningen till Christer Bentzer.  Uthyrningen till lokala ideella föreningar och 

privatpersoner är konstant. Ansvaret för biblioteket har Birgitta Björnlund haft.   

 

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. Nätverket Bevara Röda 

stugan har föreningen varit engagerad i. Det gamla huset 

vid Korkskruven visar på ett boende som var vanligt i 

början på förra seklet. Dess placering i anslutning till 

naturområdet Älvsjö skogen är värdefullt om man vill 

sprida kunskaper om natur- och kulturmiljön.  

 

Motioner till årsmötet 
Ingen motion har inkommit i samband med årsmötet. 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi är ett resultat av ett stort antal ideella arbetstimmar som styrelseledamöter och 

andra medlemmar lägger ner.  En del ekonomiska resurser har lagts på att byta ekonomisystem till ett 

molnbaserat sådant så att flera ledamöter kan arbete i systemet.  
 

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen. 

 

Slutord 
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 för att dokumentera och föra ut vår hembygd.  Ambitionen att föra ut föreningens 

Röda stugan vid Myrvägen - Korkskruven 
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verksamhet i ett större sammanhang i samhället är angeläget.  Det är även angeläget att visa på det  

rika kulturarv som finns i föreningen och dess verksamhet. 
 

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. 
 

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

insatser. 
 

 

Styrelsen föreslår årsmötet 
 

att med godkännande lägga 2018 års verksamhetsberättelse till handlingarna, 

att fastställa balansräkningen omfattande 415 171 kronor. 

att  överföra årets överskott 3 779  kronor i ny räkning. 

 

 
 

Älvsjö den 20 februari 2019 

 

 
 

Anita Lundin  Evy Kjellberg   Bo Larsson  Eivy Harlén  

 

 

Arne Lönnebring  Ing-Mari Laingren Håkan Jarmar  Håkan Jonsson 

 

 

Kate Andretzky Monica Hansson Inga-Lill Persson Birgitta Björnlund 

  

 

Rune Boman 

 

 

 

 

Den numera försvunna banvaktsstugan nr 

109 Visätra i Älvsjöskogen, troligen byggd 

1863. På bilden den 8:e banvakten i denna 

stuga, Valfrid Norling med hustru och 4 

barn samt en besökande familj Hasselgren. 

Familjen Norling flyttade in i stugan 1907. 

Stugan byggdes 1921 ut till 2 rum och kök.  

Bilden tagen omkring 1914-15. 

 

Fotograf: Okänd  
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EKONOMISK BERÄTTELSE 

 

Resultaträkning
Budget 

2018
2018 2017 

Budget 

2019

INTÄKTER

Medlemsavgifter 70 000 66 810 79 150 90 000

Gåvor 2 000 2 950 322 1 000

Lotterier 3 000 2 645 3 182 2 500

Lerkrogen 65 000 58 500 61 500 50 000

Bokförsäljning, filmer mm 25 000 15 349 21 752 16 000

Servering 25 000 26 735 16 189 26 000

Projekt och marknader 3 000 1 020 910

Studieförbundsersättning 12 160 7 000

Övriga intäkter 3 000 2 145 6 445 3 000

Kommunala anslag 20 000 20 000 20 000 20 000

SUMMA INTÄKTER 216 000 208 314 209 450 215 500

KOSTNADER

Skolverksamheten 1 000 80 1 000

Årsskriften 26 000 26 500 25 372 28 000

Porto 14 000 12 932 16 600 13 000

Programverksamhet 4 000 3 368 320 4 000

Lerkrogen 78 000 75 974 78 235 78 000

Bokinköp mm 10 000 5 420 10 952 3 000

Servering 7 000 4 919 5 402 6 000

Styrelsen 2 000 3 314 1 788 3 000

Bortskrivna obetalda medl.avg. 11 275

Kontorskostnader och datakom 30 000 36 017 37 281 35 000

Medlemsavgifter andra organ 18 000 18 830 17 360 15 000

Lotterier 2 000 534 332 1 000

Förbrukningsinventarier 5 000 2 000

Biblioteksinköp 2 000 200 1 000

Underhåll av Lerkrogen 3 000

Övriga kostnader 1 000 3 082 2 412 3 000

Älvsjö Miljöråd 2 400 2 400

Projekt bildscanning 2 000 2 313

Ledungen 20 000

SUMMA KOSTNADER 207 400 202 165 201 047 213 000

RESULTAT FÖRE RÄNTOR 8 600 6 149 8 403 2 500
Räntor

Latent värdeförlust 2 370

RESULTAT 8 600 3 779 8 403 2 500



7 

 

 

 
  

Balansräkning 31.12.2018 31.12.2017

TILLGÅNGAR

Likvida tillgångar

Kassa 200 1 482

Bankmedel 299 876 379 781

Fondplaceringar 107 435

Summa likvida medel 407 511 381 263

Fordringar

Kundfordringar 0 31 275

Diverse fordringar 7 660 0

Summa fordringar 7 660 31 275

Anläggningstillgångar

Inventarier 0

Summa anläggningstillgångar 0

SUMMA TILLGÅNGAR 415 171 412 538

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortsiktiga skulder

Övriga kortsiktiga skulder 754 1 900

Summa kortsiktiga skulder 754 1 900

Eget kapital och reservationer

Eget kapital 410 638 402 235

Årets resultat 3 779 8 403

Summa eget kapital 414 417 410 638

Reservationer

Reservationer 0

Summa reservationer 0

Summa eget kapital och reservationer 414 417 410 638

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 415 171 412 538
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VERKSAMHETSPLAN  2019 

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

1. Vidmakthålla och förstärka hembygdskänslan. 
 

Genomföra ”Kultur i ögonhöjd” de yngsta skolbarnen under en vecka under hösten.  Konceptet som 

prövats under åtta år fortgår, vilket innebär att tre stationer byggs upp – skola, vardagsliv och hantverk – 

för att främja kunskapen om hembygden och gamla traditioner.   
 

Genomföra söndagsöppet med föreläsningar eller utställningar på Lerkrogen varje söndag under 

skolterminerna samt att anordna vandringar med guidning inom vårt geografiska område. 
 

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 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 fler av de digitaliserade fotografierna, ca 3 500, på webben 

genom avtalet som tecknats med Kollektivt kulturarv och Stockholms Läns Museum. 
 

3. Samarbeta med andra organisationer 
Vidmakthålla ett gott samarbete med hembygdsföreningarna i Söderort och 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 sociala medier.   
 

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

Utarbeta ett vår- och ett höstprogram samt affischera på föreningsanslagstavlorna om 

programverksamheten. 
 

5. Sprida information och utarbeta tryckta skrifter 
Producera en årsskrift med fokus på de nya stadsdelat som växte fram i Söderort under 1950- och -60-talen, 

ABC-städerna. Påbörja arbetet med en årsskrift för 2020. 
 

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. 
 

 

  

Bredvid Lerkrogen vid Älvsjö station ligger Doktorsvillan, som byggdes 1904 

som tjänstebostad för Älvsjö Gård. Den kallades från början Elfhem 1 och 

hade en pendang Elfhem 2, som låg ungefär vid nuvarande korsning 

Götalandsvägen, Armborstvägen. Under åren 1913 till 1919 hade distrikts-

läkaren Carl Gustaf Hulting både bostad och praktik i villan, varvid namnet 

Doktorsvillan etablerades.  
 

Foto i februari 1984, fotograf Stig Jonsson 
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VERKSAMHETSINRIKTNING 
 

1. Målsättning 
 

Enligt stadgarnas § 1 är föreningens ändamål sammanfattade i 3 -att satser: 

 vårda och synliggöra hembygden i dag, dess historiska natur- och kulturarv och dess traditioner  

 främja kunskapen om hembygden 

 utveckla förståelse och engagemang för hembygden och dess historia. 
 

Detta har 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 i bild.  

 Att hembygdskänslan hålls levande genom föreläsningar, möten och visning av kulturella föremål. 

 

2. Verksamhetsområde 
 

Enligt stadgarnas §1 specificeras föreningens verksamhetsområde enligt följande: 

Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde utgörs av Brännkyrka och Vantör distrikt. 

 

3. Verksamhetsinriktning 2020 - 2022 
 

Under 2020 – 2022 kommer föreningen att fortsätta sitt arbete på i huvudsak samma sätt som tidigare år 

med följande fokus och intresseområden, i förkommande fall genom årligen återkommande aktiviteter. 
 

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. 
 

Genomföra söndagsöppet på Lerkrogen under större delen av året, med kaffeservering, utställningar, 

föredrag och seminarier om frågor med anknytning till föreningens verksamhet. 
 

Genomföra ”Kultur i ögonhöjd” för för- och skolbarn en eller ett par veckor under hösten förutsatt att 

Stadsdelsnämnden beviljar sökta bidrag. Konceptet som prövats under många år fortgår, vilket innebär att 

tre stationer byggs upp – skola, vardagsliv och hantverk – för att främja kunskapen om hembygden och 

gamla traditioner. Marknadsföreningen sker genom direktinformation och genom de upparbetade kanaler 

som finns.  
 

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

hembygdskänslan och attrahera nya medlemmar. Ta emot grupper och berätta om Brännkyrka socken och 

utvecklingen till dagens samhälle. Även delta i olika evenemang där hembygdsfrågor diskuteras. 
 

Fortsätta med uppbyggnaden av vårt bildarkiv och komplettera detta med gamla och nya bilder. Föreläsa 

om olika aktiviteter inför andra hembygdsföreningar och allmänheten. 
 

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. 
 

Genomföra en loppis under våren och en julmarknad i november – december månad. 

 

2. Stimulera till hembygdsforskning 
Föreningens bestånd av böcker och andra skrifter, handlingar, kartor, bilder och föremål ska även 

fortsättningsvis inventeras, organiseras, förtecknas och tillgängliggöras genom i första hand digitalisering 

där så är lämpligt. Exponera de digitaliserade fotografierna, ca 3 500, genom avtalet som tecknats med 

Kollektivt kulturarv och Stockholms Läns museum. 
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Uppmuntra medlemmar att lämna bidrag till hembygdsföreningen i form av texter, bilder, tidningsklipp, 

föremål och dokument som belyser ortens utveckling och tradition. 
 

Forskarrummet ska hållas tillgängligt för medlemmar och andra intresserade på tider som anpassas till 

aktuella behov. 

 

3. Samarbeta med andra organisationer 
Föreningen ska verka för att skapa och samarbete med andra organisationer, där detta kan komplettera och 

stödja föreningens arbete eller ändamål till exempel Stockholms Läns Hembygdsförbund, Länsmuseet, 

Föreningsarkiven i Stockholms Län (FSL) och närliggande hembygdsföreningar som t.ex. Enskede-Årsta, 

Hägerstens Hembygdsförening och Farsta Hembygdsförening, Huddinge samt boendeföreningar, 

företagarföreningen i Älvsjö, skolor och förskolor i området samt Stadsdelsförvaltningen. 
 

Vidmakthålla ett gott samarbete med andra organisationer i Älvsjö. 

 

4. Sprida information och utarbeta tryckta skrifter 
Årligen producera en årsskrift med fokus på ett aktuellt historiskt område i linje med föreningens ändamål.  
 

Ge ut minst 2 medlemsbrev och kontinuerligt uppdatera föreningens hemsida med ny information och 

aktiviteter samt affischera på föreningsanslagstavlorna i området med aktuell information om föreningens 

program.  
 

Skicka information om verksamheten till lokaltidningarna för införande under ”PåGång” (motsv.). Utarbeta 

ett vår- och ett höstprogram med föreläsningar som berör aktuella ämnen inom föreningens verksamhet. 
 

Succesivt öka användningen e-post till medlemmarna för snabbare informationsspridning. Vidareutveckla 

användningen av sociala medier för kommunikation och information till medlemmar och allmänhet. 
 

Skapa en möjlighet för medlemmarna att erhålla direktinformation från länsförbundet. 

 

5. Bevaka samhällsfrågor 
Löpande besvara remisser av olika slag som berör föreningens verksamhet och ändamål. 

_______________________________________________________________________________ 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PERSONVAL 2019 
 

2. Val av mötesordförande  Birgitta Persson  

3. Val av sekreterare för årsmötet   Monica Hansson 
 

13. Val av ordförande för 1 år Anita Lundin  omval 
 

14. Val av ledamöter för 2 år: Elvy Harlén  omval 

Monica Hansson omval 

Ing-Marie Laingren omval 

Inga-Lill Persson omval 
 

Följande ledamöter har 1 år kvar av mandatperioden: 

Birgitta Björnlund, Evy Kjellberg, Bo Larsson, Arne Lönnebring, Håkan Jonsson,  

Håkan Jarmar och Rune Boman. 
 

15. Val av revisor för 1 år Torbjörn Erbe omval  
Revisor med 1 år kvar  Ann Katrin Holmberg 

 

15. Val av revisorssuppleant för 1 år Birgitta Persson  omval  
 

16. Val av valberedning för 1 år Olle Andretsky  omval 

   Anita Thisell   omval 

   Christer Benzer omval 
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FÖREDRAGNINGSLISTA 
  Sid 

1.    Årsmötets öppnande 

2.  Val av ordförande för årsmötet. 11 

3.    Val av sekreterare för årsmötet. 11 

4.    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte mötets 

ordförande justera protokollet. 
 

5.    Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst. 

6. Fastställande av föredragningslista. 

7.    Fastställande av röstlängd. 

8.    Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 2 - 7 

9.    Revisorernas berättelse. 8 

10.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11.    Fastställande av årsavgifter. 

För 2020 föreslås 220 kr för enskild medlem (oförändrat) och för  

sambo/familjemedlem i samma hushåll 100 kronor (oförändrat). 
 

12.  Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår. 6 

 Fastställande av styrelsens verksamhetsplan 2019 och 9 - 11  

verksamhetsinriktning 2020-2022 
 

13.  Val av ordförande för kommande verksamhetsår. (1 år). 11 

14.  Val av ordinarie styrelseledamöter.  11 

15.  Val av revisorer för kommande verksamhetsår. 11 

16.  Val av ledamöter i valberedningen för kommande verksamhetsår. 11 

17. Behandling av motioner. 

18.  Fastställande av nya stadgar enligt beslut vid årsmötet 2018. 

19. Årsmötets avslutande. 

 

 
Långbro Gård har anor från 1400-talet, men huvudbyggnaden uppfördes i början av 1700-talet sedan den tidigare gården 

eldhärjats. Långbrokungen, Alfred Söderlund, kommer till gården som inspektor 1863, blott 20 år gammal, och köper hela 

gården 1866. Efterhand säljer han delar av egendomen, först Herrängens gård och Långsjö gård och strax före 1900 

börjar han stycka av och sälja villatomter. Gården säljs sedan till LM Ericsson 1918. 


