
Nyköpings 
     Hembygdsförening 

Verksamhetsberättelse 2014 
Nu är det dags att summera och redovisa Hembygdsföreningens verksamhet 2014. 
Under året har vi haft våra traditionella aktiviteter, då vi firat 
vårens ankomst Valborgsmässoafton på vallarna vid Nyköpingshus, Nationaldagen, Grötfest för 80+ 
,julmarknad, ungdomsverksamhet med som vanligt stor uppslutning av allmänheten. 
 
Här följer en mer detaljerad redovisning av vår verksamhet under 2014. 
 

Styrelsen 2014 
Ordförande Eva Andersson, vice ordförande Bengt Sjögren, sekreterare Eva Rosell Henryson 
Kassör Lars Andersson 
 
Ordinarie ledamöter : Per Berg, Mats Johnson, Siv Lindeborg                                       
Suppleanter : Assar Alexandersson, Gudrun Engquist   
Revisorer : Ulla-Britt Larsson, Jan-Eric Carlsson 
Valberedning : Fredrik Lindeborg, Eric Midfalk 
 
Medlemsantalet 
Antalet medlemmar i föreningen var den 31 dec. 250 medlemmar 
 

Sammanträden och årsmöte  
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden samt tio  
arbetsmöten  med verksamhetsansvariga  
 
Mars  
Den 8 mars hölls årsmöte i västra församlingshemmet med underhållning av ”Just for you” och 
bröderna Blomster berättade om sin verksamhet på Fåfängan och den 23 :e hade vi ett 
samarrangemang med föreningen Norden under temat ” Nordiska gästabud” med guidad tur i Odd 
fellow huset.  

 

April 
Den 30:e anordnades traditionellt Valborgsmässofirande på vallarna Nyköpingshus. Vårtal av 
Landshövding Lise-Lott Hagberg. 



 

Maj  
Den 13:e maj ledde Bengt Sjögren en av tre planerade vandringar längs å-promenaden. Vandringarna 
gick mellan Forsbron och kraftstationen i Harg syfte var, förutom en trevlig promenad, att ta fram 
förbättringsförslag för å-rummet. 
Den 14:e ledde Assar Alexandersson  kyrkogårdsvandring och den  21:a stadsvandring. 
 

Juni  
Den 6:e firades traditionellt Nationaldagsfirande på Nyköpings hus. Med stipendium utdelning . 
Nyköpings hembygdsförenings hantverksstipendium på 3000 kr  delades ut till  guldsmeden Sara 
Lindén . 
Den 9 juni hade utflykt till Håcknesta lantbrukskola  med 60 invandrarelever på Gripenskolan. En 
mycket uppskattad utflykt av ungdomarna. 
Den 11:e ledde Sven Jonsson guidad trädvandring vid Frisksportarstugan . 

 
Juli 
Den 12:e invigdes Kulturhuset Slottsvakten, där Nyköpings hembygdsförening ansvarar för tre 
lokaler. Det finns ett stort intresse från allmänheten att det ska finnas ett Stads/hembygdsmuseum i 
staden.Till invigningen kom ca 500 personer. Under fyra månader har drygt 2000 personer besökt 
Kulturhuset Slottsvakten. 
 

Augusti 

Den 19 augusti genomfördes den andra vandringen längs å-promenaden. Syfte var som vid 
tidigare å- vandring, dokumenter och fortsätta ta fram förbättringsförslag. 

 
Den 23.e deltog Nyköpings Hembygdsförening i Hertig Karls marknad. Vi sålde surströmming, mjöd 
och bakade bröd på öppen häll. 
 

September 

Den 2: september genomfördes den tredje vandringen längs å-promenaden. Syfte var som 
tidigare, förutom en trevlig promenad, att dokumenter och ta fram förbättringsförslag. Efter 
sammanställning av de tre å-vandringarna lämnades remiss in till Nyköpings kommun –se bilaga  
Den 5:e deltog vi i Stenkullatorpets dag . Det är skördefest i samarbete med  
Stenkullaskolans elever.  
Eleverna bakar bröd till försäljning  och säljer egenodlade grönsaker.  
Barnen bakar också tunnbröd och gräddar det på öppen häll                                                                 
Den 12:e var det  Vikingaliv vid Släbro.Eleverna i klass 4 på  Släbroskolan  får lära sig om  runstenar. 
Lasse Lindberg berättade om Släbro och Vikingatiden .Eleverna gräddar pinnbröd,tillverkar 
”Vikingagodis” . Nyköpings hembygdsförening bjuder också  på ”vikingasoppa”. 
Den 17:e ledde Assar Alexandersson  stadsvandring  
Den 21:a hade vi utflykt till Björksund slott och  
Bälinge kyrka  På Björksunds herrgård  fick vi en  guidad tur  av Nils Mörner . 
Därefter på  vägen tillbaka till Nyköping gjorde  vi  
ett stopp vid Bälinge kyrka  Assar Alexandersson guidade där. 
  
Oktober: 
Den 15:e visade Bildgruppen gamla Nyköpingsbilder på NK-villan 
Detta var ett samarrangemang mellan Bildgruppen och Nyköpings hembygdsförening 
 

November: 
Den 25:e hade vi grötfest för våra 80+ på restaurang Ambrosia. Underhållning av Frälsningsarmen  
och  Luciatåg av  musik klassen på Nyköpings högstadium Omega.   
Den 30:e,hade vi traditionsenligt  julmarknad på Stora Torget Nyköping. Nyköpings 
hembygdsförening  serverade traditionsenligt korngryn med fläsk  

 



 

December: 
Den 11:e hade vi samarrangemang med Föreningen Norden under temat Nordiska  julbord på NK-
villan. 
Här kunde man avnjuta ett julbord med inslag från hela Norden. 
Lucia med sina tärnor och stjärngossar från estetiska programmet på 
Nyköpings Gymnasium gästade oss under kvällen. 
Graeme Dorrington utbytesstudent på Nyköpings Gymnasium, berättade om hur man firar jul i Canada 
 
 

Övrigt 
Förutom ovanstående har Nyköpings hembygdsförening sedan den 12 juli varit utställare på 
Kulturhuset Slottsvakten (gamla konsthallen) i Nyköping. 
Där visar vi en skolsal från slutet av 1800-talet,skärmutställning. Dessutom visar vi gamla 
Nyköpingsfilmer från 1900-talet  och  Gert Fredrikssons prissamling. 
Vi har där funnits på plats och guidat under andra halvåret 2014 . Vi har också tagit emot grupper och 
guidat för privata visningar. 
 

Byggnadsminnesförklaring 
Nyköpings hembygdsförening har lämnat in önskan om byggnadsminnesförklaring av Kulturhuset 
Slottsvakten ( gamla konsthallen) till Länsstyrelsen. 

 
 
Remisser  
Nyköpings hembygdsförening har lämnat remiss avseende Å-promenaden 
 
 

Ett stort tack 
Riktas till alla som under året som skött kaffeserveringen, arbetat med marknadsföring 
och kontakter med närstående föreningar, hjälpt till vid arrangemang och deltagit i all annan praktisk 
verksamhet. Utan den stora hjälpsamheten, omtanken och goda viljan som finns skulle inte vår 
förening vara det den är. 
 

Nyköping  januari 2015 
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