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DET HÄR ÄR VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR STOCKHOLMS 

LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND  
 
 
Hembygdsförbundets 
grundsyn som finns i 
stadgarna styr 
verksamheten; 

 
Hembygdsrörelsen är en 
del av det levande 
samhället. Den skapar 
broar mellan det 
förgångna, nutiden och 
framtiden.  
 
Hembygdsrörelsen har ett 
humanistiskt och 
demokratiskt synsätt.  
Den är öppen för alla, 
oavsett bakgrund.  
 
Den respekterar 
kulturarvets skiftande 
former i tid och rum.  
 
Hembygdsarbetet skapar 
gemenskap, trygghet och 
identitet.  
 
Intresset för kulturarvet är 
drivkraften i 
engagemanget för 
hembygden. Här möts alla 
generationer. 

Stockholms läns 
hembygdsförbunds 
ändamål är att vårda 
och synliggöra 
hembygdens kultur och 
miljö så att de blir en 
naturlig grund för ett 
gott liv.  
 

Vår vision 
En levande 
hembygdöppen för alla 

vi ska värna kulturarvet 
över tid 

vi ska vara en 
välkomnande rörelse som 
möter människors 
kulturarvsintresse 

vi ska verka i lands- och 
stadsbygd 

vi ska spela en aktiv roll 
för en hållbar 
samhällsutveckling 
  

 
 

 

 
 
 
 

 
Vi fortsätter arbetet med att skapa en hembygd för alla och vår uppgift är att stödja 
medlemmarna i arbetet med det lokala kulturarvet, skapa möten för dialog och företräda 
hembygdsrörelsens intressen. 
 
Stockholms läns hembygdsförbund bildades 1975 och då som nu är intresset för kulturarvet, 
omsorgen om platsen, dess människor och kulturmiljö en viktig drivkraft. Verksamheten är 
politiskt och religiöst obunden. 
  

Kulturarv kan 

förstås som spår 

och uttryck från 

det förflutna som 

tillskrivs värde 

och används i 

samtiden. 

Kulturarvet är inte 

något statiskt utan 

förändras över tid. 

Enskilda människor 

kan använda 

kulturarvet för 

bildning, kunskap 

och konstnärliga 

upplevelser. Det 

kan både ha som 

funktion att bidra 

till gemenskap och 

tas till 

utgångspunkt för 

kritiskt 

ifrågasättande.  

 

Propositionen 

Kulturarvpolitik 

(prop.2016/17:116) 
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Stockholms läns hembygdsförbunds representation i organisationer, föreningar 
och nätverk 

Hembygd Öst     Birgitta Biesheuvel, Anita Lundin 
Kulturarv Stockholm    Ann Pettersson 
Museichefsnätverket    Ann Pettersson 
Skärgårdsstiftelsen     Gabriele Prenzlau-Enander 
Stiftelsen Stockholms läns museums styrelse  Lars Gundberg, Birgitta Biesheuvel 
Stockholms läns dräktråd     Gunilla Bauer Björklund 
Sveriges Hembygdsförbund    Gabriele Prenzlau-Enander 
 

Medlemskap 

Förbundet har under 2018 varit medlemmar i följande föreningar:  
Centrum för näringslivshistoria 
Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift 
Föreningen Briggen Tre Kronor 
Föreningsarkiven 
IDEA arbetsgivarorganisation 
Ideell Kulturallians 
Skärgårdsstiftelsen 
Svenska Byggnadsvårdsföreningen 
Sveriges hembygdsförbund 
 

Konferenser, kurser, seminarier m.m. 

Styrelsens ledamöter, arbetsgrupperna och anställd personal har under 2018 deltagit i: 
Arkitektur och stadsbyggnadsfrågor i media, ArkDes 
Arkiveringskurs, Föreningsarkiven i Stockholms län 
Arkivträff och visning av Stockholms stadsarkiv, Föreningsarkiven i Stockholms län 
Arkivträff och visning av Norrtälje stadsarkiv, Föreningsarkiven i Stockholms län 
Arkivträff i Haninge, Föreningsarkiven i Stockholms län 
Civilsamhällets inflytande över landskapsförändringen, Sveriges hembygdsförbund (SHF) 
Framtidens parker och trädgårdar, Nätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens, 
RAÄ och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet 
Försäkringskonferens, Hembygdsförsäkringen 
Hembygd Öst, konferens i Enköping 
Höstmöte, SHF 
Idéburna organisationer med social inriktning, Forum  
Konsulentträff 
Kulturarvsdag med tema kyrkogårdarna och växtligheten, Svenska kyrkan, Stockholms stift. 
Kulturarvsåret 2018, Statens Kulturråd 
Nätverksträff med länets kommunantikvarier 
Om beslutsprocesser i stadsbyggnad, Svenska Byggnadsvårdsföreningen 
Ordförandekonferens, Sveriges Hembygdsförbund (SHF) 
Seminarium på Stadshistoriska institutet, Stockholms Universitet 
Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma, Kalmar 
Årsmöte Centrum för näringslivshistoria 
Årsmöte Ideell Kulturallians 
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Verksamhet 

I verksamhetsplaneringen för 2018 hade vi prioriterat tre områden att arbeta med och vi kan 
konstatera att vi till största delen genomfört planerad verksamhet. 
 

Förenings- och demokratiutveckling 
Arbetet med förenings- och demokratiutveckling har till stor del skett genom samarbete med 
andra organisationer. Under 2018 har vi skrivit ett avtal med studieförbundet Sensus och 
tillsammans med dem erbjudit kurser för att utveckla styrelsearbetet i föreningarna. Vi har 
också skrivit ett samarbetsavtal med Föreningsarkiven i Stockholms län och erbjudit fyra 
arkivkurser i länet. Vi har gett rådgivning och stöd till föreningarna genom egen anställd 
personal och styrelsens ledamöter samt informerat om möjligheten att få rådgivning från 
riksförbundet inom kulturmiljöarbete och arbetet med barn och unga. Förbundets styrelse 
har fastställt ett flertal policys och styrdokument som finns tillgängliga på hemsidan som stöd 
till medlemmarna. Våra arbets- och samverkansgrupper har genomfört seminarier och olika 
inspirerande aktiviteter, vi har genomfört ordförandeträffar och en hembygdskryssning med 
möjlighet till erfarenhetsutbyte. Vi har gett ut fyra nummer av tidskriften Ledungen, skickat 
ut månadsbrev och informerat via webb och sociala medier om aktuella händelser och 
arrangemang. 
 
Genom samarbetet med Stockholms läns museum har vi erbjudit en bild- och föremåls-
databas samt långtidslagring och tillgängliggörande av föreningarnas digitala bilder på 
webbsidan Kulturarv Stockholm genom projektet Kollektivt Kulturarv. Genom vårt 
riksförbund har vi erbjudit hemsida inom hembygdsportalen, grundförsäkring med 
Hembygdsförsäkringen, avtal med den lokalhistoriska databasen Bygdeband, tidskriften Bygd 
och natur samt avtal om upphovsrätt och juridisk rådgivning. 
 
Vi har påbörjat ett arbete för att hitta en lösning som hjälper kassörerna i föreningarna och 
har tagit beslut om att skriva avtal med SpeedLedger som ska ge ett bra stöd för bokföring 
och medlemsregister. 
 

Barn och unga 
Barn- och ungdomsgruppen har arbetat med att kommunicera bra idéer till föreningarna om 
hur de kan utveckla det pedagogiska arbetet som är riktat till barn och unga samt utveckla 
samverkan med skolan. 
 

Landskapets förändring   
Med kunskap om kultur- och naturarvet har vi aktivt deltagit i formandet av framtidens 
hembygd och på olika sätt fört fram vår värdegrund och vårt kulturarvsperspektiv. Genom 
den nystartade Kulturmiljögruppen har arbetet intensifierats. Med hjälp av Sveriges 
Hembygdsförbund överklagades Nobel Centers placering på Blasieholmen och vi fick gehör 
för våra synpunkter då ärendet beslutades i Mark och miljödomstolen. 
 
Under året sökte vi och tilldelades ekonomiska medel från Riksantikvarieämbetet för 
projektet Kulturarvsstigar i skärgården. I ansökan använde vi det underlag som togs fram i 
förra årets ansökan till Central Baltic men som tyvärr inte gick vidare i den hårda 
konkurrensen. Fyra av våra medlemsföreningar - Ingarö, Ornö, Södra Ljusterö och 
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Skärgårdsmuseet i Stavsnäs – ingår i projektet som presenteras utförligare under rubriken 
Projekt lite längre fram.  
 

Planerade framtida utvecklingsprojekt 

Vi har inte nått ändra fram med samtliga aktiviteter vi hade planerat att genomföra.  Det som 
finns kvar på ”att göra listan” är kurs i städning av kulturhistoriska hus, utbildning i sociala 
medier och kurs i föremålsvård. Vi vill även fortsätta att utveckla kulturarvsresor tillsammans 
med medlemsföreningarna genom att bygga upp en bank av kulturarvsresor och föreläsare 
som medlemsföreningarna kan använda för att stärka sin verksamhet. 
 
Arbetet med att använda tekniska lösningar så att föreningar i skärgård och glesbygd kan ta 

del av seminarier och utbildningar har påbörjats men behöver utvecklas och arbete med att  

trygga förbundets finansiella status fortsätter. 
 

Ekonomi 

Förbundets 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 delta i konferenser och utbildningar, t.ex. erbjöds hela styrelsen att delta i riksstämman.  
Beträffande förbundets ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen. 

 

Arbets- och samverkansgrupperna 

På förbundets hemsida www.hembygd.se/stockholm finns det utförliga verksamhets-
berättelser för grupperna och sektionen. 
 
I förbundets arbetsgrupper ingår huvudsakligen medlemmar från förbundets 
medlemsföreningar. Arbetsgruppernas fokus ligger inom ett särskilt arbetsområde, i linje 
med visionen och ändamålsparagrafen, och medverkar till att stärka rörelsen genom att 
verksamheten kopplas till verksamhetsplanen. Samverkansgrupperna kan till skillnad från 
arbetsgrupperna bestå av externa deltagare med kompetens inom ett särskilt ämnesområde. 
Det kan t.ex. vara skärgårdsfrågor, byggnadsvård, dokumentation och arkivering samt 
förvaltning av finansiella tjänster. 
 
Grupperna fastställs i samband med länsförbundets konstituerande möte och under 2018 har 
fem grupper och en sektion varit aktiva. Deras aktiviteter ingår som en del av förbundets 
utåtriktade verksamhet. Under året har en arbetsordning tagits fram för arbets- och 
samverkansgrupperna. Förutom dessa grupper har även Ledungens redaktionskommitté varit 
knuten till förbundsstyrelsen. I den beräkning av ideell arbetad tid som rapporterats till Sveriges 
Hembygdsförbund framgår att sektion, arbets- och samverkansgrupperna arbetat ca 2000 
timmar under 2018. 
 
Arkeologisektionen 
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under året. I linje med att Stockholms 
läns hembygdsförbund under 2018 renodlat organisationen av dess arbetsgrupper, fattades 
ett beslut på årsmötet om att Arkeologisektionen under 2019 kommer att övergå organisa-
toriskt till arbetsgrupp inom länsförbundet. Ingen förändring avseende programinriktning 

http://www.hembygd.se/stockholm
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med utflykter, seminarier m.m. äger rum, då denna förändring endast är av organisatorisk 
art. 
 
Flera aktiviteter har arrangerats, bland annat seminarier, rundvandringar och en 
specialvisning av Gunnes gård i Upplands Väsby. Dessutom har sektionens medlemmar haft 
möjlighet att vid flera tillfällen delta i sållning vid den gropkeramiska boplatsen vid Korsnäs. 
 

Sektionens medlemmar har fått fem Spadblad innehållande referat, information om aktuella 
arkeologiska händelser, föredrag, utställningar, avhandlingar och böcker samt fyra Spad-e-
blad/medlemsinfo med kortare information. Spadbladen och annan information har varit 
tillgängliga på Arkeologisektionens hemsida och sektionen har även en Facebooksida. 
Aktiviteterna har även publicerats i Stockholms läns hembygdsförbunds Nyhetsbrev och i 
sommarnumret av Ledungen. Evenemang har annonserats på SENSUS hemsida. 
 
Även 2018 har rapporten från Arkeologisektionens seminarium Yngre Järnålder 2012 varit 
kurslitteratur på kursen Stockholm före Stockholm på Stockholms Universitet.  
 
Barn- och ungdomsgruppen 
Gruppen har verkat som en resurs och inspirationskälla för medlemsföreningarna. Under året 
har gruppen genomfört ett seminarium med riksförbundets skrift Hembygdens skola som 
utgångspunkt och med ett avsnitt om hembygdsambassadörer. Gruppen har haft fyra 
arbetsmöten under året. 
  
Kulturväxtgruppen 
Gruppens motto är Rätt växt på rätt plats. Målsättningen är att sprida kunskap och intresse 
för äldre odling och växtlighet bland länets hembygdsföreningar och gruppen försöker i mån 
av förmåga och möjlighet att ge tips och råd till hembygdsföreningar som vill utveckla de 
gröna miljöerna runt hembygdsgården, planerar en utställning eller söker tips på föreläsare.  
 
Gruppen har under året haft sex planeringsmöten och ett flertal informella kontakter har 
tagits via telefon och e-post. Under året har tre föreläsningar och ett studiebesök 
arrangerats. 
 
Föreläsningarna har besökts av mellan 25 och 40 personer. Vid trädgårdsvisningen måste 
besökarnas antal begränsas till 30 personer av praktiska skäl. Vi samarbetar med 
Folkuniversitetet och får därigenom tillgång till en mycket bra föreläsningslokal i deras aula. 
De informerar också om föreläsningarna på sin hemsida. Arrangemangen är öppna för alla 
intresserade, men medlemmar i hembygdsföreningar betalar en lägre entréavgift. Vi känner 
att föreläsningarna har en mycket intresserad kärngrupp och att den successivt vidgas och 
utökas. 
 
Under året har gruppen givit ut fyra nummer av det digitala nyhetsbrevet Bladet där aktuella 
händelser, tips och idéer från trädgårdsvärlden presenteras. Bladet distribueras till alla länets 
hembygdsföreningar samt till ett 100-tal andra prenumeranter.  
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Skärgårdsgruppen 
Skärgårdsgruppen har under året haft två möten på kansliet samt gjort en skärgårdsresa till 
Ingmarsö och där besökt Ingmarsö Brottö hembygdsmuseum, Ingmarsö Företagarförening 
och byalaget på Ingmarsö. Ordförandena tog emot oss och visade oss runt på ön och som 
vanligt hade vi i Skärgårdsgruppen intressanta och innehållsrika möten med föreningarna.  
 
Under året har Skärgårdsbladet getts ut i två nummer som skickats ut digitalt till förbundets 
alla medlemsföreningar. En av gruppens medlemmar har även skrivit en artikel i tidningen 
Ledungen om nya rön om Riddarholmsskeppet på Medeltidsmuseet.  
 
Skärgårdsgruppen är sakkunnig åt förbundet i skärgårdsfrågor och har under året bevakat 
Landstingets arbete inom Landsbygds- och Skärgårdsstrategin som gruppen lämnade 
remissvar på förra året. Gruppens medlemmar kommer från olika organisationer med olika 
intresseinriktningar vilket ger gruppen en bred kunskapsbank. Under mötena diskuteras 
skärgårdens händelser och arbeten inom föreningarna. Vi informerar oss även om 
samarbeten inom Östersjöregionen i stort, om äldre båtar och varv och om sjöfarts- och 
maritimhistoria. 
 
Textil- och Dräktgruppen 
Gruppens målsättning är att samla och sprida kunskap om länets textilier och 
hembygdsdräkter samt bevara en viktig del av vårt kulturarv. Detta gäller inte minst alla 
textilier som finns på länets hembygdsgårdar. Gruppen får en del frågor angående dräkter, 
textilier och förvaring av textilier från länet, men också från övriga delar av landet. Vi delar 
upp frågorna mellan oss för att kunna svara på bästa sätt. 
 
Gruppen har kontinuerlig kontakt med olika hembygdsföreningar i länet samt 
länshemslöjdskonsulenterna.  Det finns även kontakter med polska, estniska, åländska, finska, 
lettiska samt litauiska kulturföreningar. Textil- och Dräktgruppen försöker ta del av kurser och 
litteratur som berör dräkt och textil. 
 
Gruppen har haft sju protokollförda möten samt två arbetsmöten och vid Stockholms läns 
hembygdsförbunds årsmöte informerades om gruppens verksamhet och vårens resa som 
gick till Godegård och genomfördes i samarbete med Garde Robe. Gruppen gjorde en 
studieresa till Åland för att titta på utställning Åttio, en jubileumsutställning, då Ålands 
Hemslöjdsförening har funnits och verkat i åttio år. 
 
Kulturmiljögruppen 
Gruppen är under uppbyggnad och omfattar nu fem personer. Kulturmiljögruppen har 
deltagit i remissarbetet om Nobelstiftelsens planer för ett Nobelcenter på Blasieholmen och 
deltagit i förhandlingarna i miljööverdomstolen. Gruppens medlemmar har under hösten 
deltagit i ett flertal seminarier för att skapa kontakter och inhämta aktuell information inom 
gruppens intresseområden. Kulturmiljögruppen har i samarbete med Sensus genomfört ett 
öppet tvådagarsseminarium. 
 

Ledungens redaktionskommitté 
Redaktionsgruppen består av Ingrid Jacobsson, Ann Pettersson, Brittmarie Urve, Lennart 
Rosander, Johanna Eklöv och Tina Ahlqvist. Björnstierna Grafisk Form ansvarar för 
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formgivningen. Tidskriften Ledungen har getts ut med fyra nummer och redaktionen har haft 
sex möten. 
 
Ledungens upplaga har legat på ca 2 000 ex. Fem föreningar har prenumererat på Ledungen 
till alla sina medlemmar, Nacka hembygdsförening, Sankt Eriks Gille, Skärholmens 
hembygdsförening, Tyresö hembygdsförening och Värmdö Skeppslags fornminnesförening. 
Ledungen sänds, förutom till medlemsföreningarna, till andra regionala hembygdsförbund 
samt enskilda och institutionella prenumeranter. 
 

Projekt 

Under året har förbundet drivit tre projekt som ett led i att stötta medlemsföreningarna. 
Kulturarv Stockholm. Tillsammans med Stockholms läns museum och Stockholms 
stadsmuseum driver förbundet kulturarvsportalen Kulturarv Stockholm 
www.kulturarvstockholm.se. Förbundet finns representerat i både styrgrupp och 
arbetsgrupp. Här samlas digitalt material om Stockholms läns kulturhistoria. På sidan kan 
man söka i databaser, hitta länkar till digitaliserat material och bidra med eget material. 
Sidorna vänder sig till alla som är intresserade av kulturhistoria. Under året har sidan 
förnyats. 
 
Kollektivt Kulturarv. Förbundet driver tillsammans med Stockholms läns museum samarbetet 
med Kollektivt Kulturarv där 13 föreningar deltar. Kollektivt Kulturarvs hörnstenar är en 
databas, digitalisering, långtidslagring och webbpublicering. Syftet med Kollektivt kulturarv är 
att bidra till att hembygdsföreningarnas bildsamlingar digitaliseras, bevaras och 
tillgängliggörs. Ett samarbetsavtal mellan förbundet och museet garanterar projektets 
långsiktighet. Registrerat material tillgängliggörs via portalen Kulturarv Stockholm.  
Under året har vi tagit ny kontakt med de föreningar vilkas bilder visas på Kulturarv 
Stockholm men som inte deltar i arbetet med Kollektivt Kulturarv. Detta för att be dem se 
över CC licensieringen av sina bilder samt att återigen informera om möjligheten att ingå i 
samarbetet. Vi har även hållit ett arbetsgruppsmöte för bilddatabasen och ett 
arbetsgruppsmöte för föremålsdatabasen, en supportworkshop, en lanseringsträff i Norrtälje, 
tre projektgruppmöten samt arrangerat ett seminarium i upphovsrätt. Vi har även haft ett 
möte med riksförbundet för att diskutera hur dataskyddsförordningen påverkar 
föreningarnas digitala samlingar. 
 
Kulturarvsstigar i skärgården har som syfte att flytta ut mer av den pedagogiska 
verksamheten i naturen och visa på kopplingen mellan skärgårdens natur och dess kulturarv. 
Konkret främjar projektet natur- och kulturupplevelser med hjälp av tematiska stigar som är 
tillgängliga även utanför gängse öppettider och underlättar innehållsrik rekreation för alla. 
Teman länkar ihop öarna så att besökare ska förstå det gemensamma kulturarvet och 
historien i skärgården. Exempelvis om odling, gruvdrift och handel eller rysshärjningarna 
1719. Med projektet vill vi locka många, och i synnerhet barnfamiljer, att ta del av kulturarvet 
och upptäcka det spännande i att kunna utläsa historien på plats där det faktiskt har skett. 
Under året har två avstämningsmöten hållits och en Facebookgrupp startats för att 
underlätta den interna kommunikationen. 
  

http://www.kulturarvstockholm.se/
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Programverksamhet 

Programverksamheten under 2018 har bestått av olika kurser, seminarier, föredrag och 
resor. Verksamheten bedrivs delvis av arbetsgrupperna och detta har skett i både egen regi 
och i samarbete med andra organisationer. 
 
Under året har hembygdsförbundet erbjudit 25 arrangemang; 
 
24 januari Upphovsrätt, seminarium med upphovsrättsjurist Catharina Ekdahl. 

2 mars I trädgården hörs andra ekon – författaren, journalisten och trädgårdsälskaren 
Göran Greider. Arr: Kulturväxtgruppen i samarbete med Folkuniversitetet. 

22 mars Bland gravar och amuletter i järnålderns Hjulsta, Andreas Forsgren berättar om 
utgrävningsresultat från ett av Stockholmstraktens mest fornlämningstäta 
områden. Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte. 

13 april Kryddväxter till nytta och nöje, Gun Abrahamsson från Svenska Örtasällskapet. 
Arr: Kulturväxtgruppen i samarbete med Folkuniversitetet. 

27 maj Rundvandring i Sigtuna, Sigtuna experten och tidigare chefen för Sigtuna 
museum Stefan Tesch guidar. Arr: Arkeologisektionen i samarbete med Sensus. 

22 aug Nyckelvikens trädgård, guidad visning. Arr: Kulturväxtgruppen i samarbete med 
Sensus. 

26 aug  Gunnes Gård, vandring längs fornslingan. Arr: Arkeologisektionen. 

8 sep Helga i Obsan. Vem är det? En aktivitet för barn under Kulturarvsdagen. Arr: 
barn- och ungdomsgruppen. 

10 sep En dag med nytta och nöje, kryssning med fokus på föreningsutveckling. I 
samarbete med Sensus och Vikingline. 

12 sep Arkivinformation och visning av Stockholms Stadsarkivs magasin. I samarbete 
med Föreningsarkiven i Stockholms län.  

16 - 17 sep Hembygdsresa i skärgården. I samarbete med Birka Cruises. 

18 sep Informationsträff om Kollektivt Kulturarv, Norrtälje. 

23 sep Hovgården på Adelsö, bland gravhögar och kungar från folkvandringstid till 
medeltid. Arr: Arkeologisektionen. 

26 sep Ordförandeträff i Norrtälje, i samarbete med Sensus. 
2 okt Ordförandeträff i Stockholm, i samarbete med Sensus. 
3 okt Ordförandeträff i Södertälje, i samarbete med Sensus. Fick ställas in pga. för få 

anmälda. 

6 okt Hembygdskavlen i Enhörna. Arr: Enhörna Hembygdsförening. 

16 okt Arkivinformation och visning av Norrtälje Stadsarkiv. I samarbete med 
Föreningsarkiven i Stockholms län och Sensus. 

5 nov Hur vill vi att vår stad ska se ut? Seminarium om stadsplanering i de yttre 
stadsdelarna, del 1 av 2. Arr: Kulturmiljögruppen i samarbete med Sensus. 

14 nov Arkivinformation i Haninge. I samarbete med Föreningsarkiven i Stockholms län 
och Sensus. 
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15 nov  Hur vill vi att vår stad ska se ut? Seminarium om stadsplanering i de yttre 
stadsdelarna, del 2 av 2. Arr: Kulturmiljögruppen i samarbete med Sensus. 

20 nov Hembygdens barn och skola, inspirationsseminarium. Arr. Barn- och 
ungdomsgruppen i samarbete med Sensus. 

23 nov Rosor från gamla trädgårdar – ett grönt kulturarv att bevara och använda, 
Henrik Morin. Arr: Kulturväxtgruppen i samarbete med Folkuniversitetet. 

3 dec Valberedningskurs i Norrtälje, i samarbete med Sensus. Fick ställas in pga. för få 
anmälda. 

11 dec Arkivinformation på Stockholms Stadsarkiv. I samarbete med Föreningsarkiven i 
Stockholms län och Sensus. 

 

Styrelse 
Anita Lundin, ordförande (Brännkyrka) 
Birgitta Biesheuvel (Hägersten) 
Anders Boberg (Sollentuna) 
Monica Boye-Möller (Järfälla) 
Thommy Fjällberg (Ljusterö) 
Lars Gundberg (Ekerö) 
Björn Hamilton (Djursholm) 
Gunilla Hammarsjö (Täby) 
Klas Lundkvist (Upplands-Väsby) 
Gabriele Prenzlau-Enander (Värmdö) 
Anders Törner (Lohärad) 
Brittmarie Urve (Järna) 
Carl-Gerhard Wennerberg (Häverö-Edebo) 
 

Hedersmedlemmar 
Göran Furuland (Norrtälje) 
Eric Magnusson (Tyresö) 
Kristina Smedberg (Stockholm) 
 

Valberedning 2018-2019 
Leif Grönwall (Täby Hembygdsförening) 
Birgitta Persson (Brännkyrka 
Hembygdsförening) 
Birgitta Rapp (Södra Ljusterö 
Hembygdsförening), sammankallande 
Mats Wikman (Kungsholmens Kultur och 
hembygdsförening) 

Revisorer 
Birgitta Sundman, Reco Revision 
Förtroenderevisorer: Erik Göransson 
(ordinarie) och Gunnar Berglund (ersättare) 
 

Kansli och personal 
Kansliet ligger vid Sankt Eriksplan i 
Stockholm där förbundet hyr lokaler av 
Sveriges Hembygdsförbund.  Personalen har 
utgjorts av hembygdskonsulent Ann 
Pettersson som är heltidsanställd. Under 
året anlitades konsulten Helena 
Hammarskiöld för att arbeta med en 
ansökan om Kulturarvsstigar i skärgården till 
Riksantikvarieämbetet. 

 

Administration och service 
Förbundet köper service i form av 
ekonomisk redovisning och 
löneadministration av Nalgab, dataservice 
från Viggeby Data AB, 
medlemshanteringssystem av PositionEtt 
och layout för tidningen Ledungen av 
Björnstierna Grafisk Form. Vi har även ett 
serviceavtal med Sveriges 
Hembygdsförbund som innefattar 
frankering och kopiering. 

 

Sammanträden 
Styrelsen har sammanträtt sju gånger under året, alla gånger utom en i kansliets lokaler. Årets 
sista möte hölls hos Samfundet Djursholms Forntid och framtid i Djursholms slott. Under hösten 
hölls en styrelsekonferens där temat var föreningsutveckling. Vid konferensen bestämdes 
förbundets verksamhetsinriktning och verksamhetsplan för 2019. Arbetsutskottet har 
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sammanträtt sju gånger under året, samtliga på kansliet. I den undersökning av ideell tid som 
riksförbundet samlat in räknade vi ut att styrelsen ledamöter arbetat i ca 1 400 timmar och då är 
inte arbetet i de olika arbetsgrupperna inräknat. 
 

Årsstämma 
Årets stämma arrangerades av förbundet 
och hölls en vardagseftermiddag på 
Rörstrands Slott & Konferens. Vid stämman 
deltog 74 ombud från 36 
medlemsföreningar samt 7 
styrelseledamöter. Förhandlingarna leddes 
av Inger Linge och när de var klara hölls ett 
mingel med snittar och dryck. Förbundets 
hedersdiplom delades ut till fyra personer: 
Lena Håkansson från Sotholms Härads 
Hembygdsförening, Ingemar Jansson från 
Österåkers Hembygds- och 
fornminnesförening, Olov Karlsson från 
Enhörna hembygdsförening och Kurt 
Eriksson från Gålö Gärsar. 
 

Förbundets arkiv 
Arkivet är donerat till stadsarkivet som 
äger materialet, men med full 
dispositionsrätt för förbundet. Förbundets 
filmmaterial förvaras på Centrum för 
Näringslivshistoria. 

 

Priser och belöningar 

Hembygdsförbundets kulturpris 
Under 2018 har kulturprisets statuter 
reviderats och inget pris har delats ut. 

 

Årets Hembygdsförening 
Priset delas ut av Sveriges 
Hembygdsförbund och varje regionalt 
hembygdsförbund har rätt att nominera 
en förening. Stockholms läns 
hembygdsförbund nominerade Järfälla 
hembygdsförening. Vinnare blev 
Herrljunga hembygdsförening från 
Västergötland. 
 

Årets hembygdsbok 
Priset delas ut av Sveriges Hembygds-
förbund och varje regionalt 
hembygdsförbund har rätt att nominera 
en bok att vara med och tävla.  En jury 
tillsatt av styrelsen i Stockholms läns 
hembygdsförbund utsåg Stockholms 
bidrag, Hästängen i Täby - En historisk 
krönika om gården av Täby 
hembygdsförening. Vinnare blev boken 
Smålands Taberg - historien om ett 
samhälle av Tabergs Bergslags 
Hembygdsförening.  
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Våra medlemmar 

I Stockholms län finns det 120 anslutna föreningar och nästan 34 000 medlemmar. Under 
året har tre föreningar lämnat förbundet, Norränge gårds kulturvård, Sillviks vänner och 
Stiftelsen Fornåker. Anledningen till att de avslutat sitt medlemskap beror på förändringar i 
verksamheten. En förening har anslutit sig, Roslagskulla Hembygdsförening. En ny-gammal 
förening som varit vilande i flera år.  
 
Medlemsföreningar (antal medlemmar den 31 december 2018 inom parentes) 
Adelsö Hembygdslag (114) 
Almare-Stäkets Hembygdsförening (156) 
Arbetsgruppen Långhundraleden (35) 
Björkö-Arholma Hembygdsförening (732) 
Björkö-Arholma Sjömannaförening (201) 
Blidö Sockens Hembygdsförening (195) 
Boo Hembygdsförening (756) 
Botkyrka Hembygdsgille (198) 
Bro-Lossa Hembygdsförening (221) 
Brännkyrka Hembygdsförening (485) 
Bygdemuseet Ornö Sockenstuga (304) 
Dalarö hembygdsförening (381) 
Danderyds Hembygdsförening (551) 
Edsbro Hembygdsförening (232) 
Ekerö-Munsö Hembygdsförening (290) 
Enhörna Hembygdsförening (786) 
Essingeöarnas Hembygdsförening (148) 
Farsta Hembygdsförening (183) 
Fasterna Hembygdsförening (160) 
Folkdansgillet Kedjan (25) 
Fornminnessällskapet på Mälaröarna (80) 
Frösunda Hembygdsförening (245) 
Frötuna Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (89) 
Färingsö Hembygdsförening (413) 
Föreningen Bergholmstorpets vänner (59)  
Föreningen Möja Hembygdsmuseum (122)  
Föreningen Nynäshamns Järnvägsmuseum (315)  
Föreningen Sjuhundraleden (33)  
Föreningen Skärgårdsmuseet Stavsnäs (999) 
Gottröra Hembygdsförening (116) 
Grödinge Hembygdsförening (774) 
Gustavsbergs vänner (412) 
Gålö Gärsar Hembygdsförening (244) 
Hagha Hembygdsförening (73) 
Haninge Hembygdsgille (465) 
Hembygdsföreningen Amarillis (115) 
Hembygdsföreningen Boda By (76) 
Hembygdsföreningen Gamla Stan (97) 
Hembygdsföreningen å Norrmalm (59) 
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Huddinge Hembygdsförening (1096) 
Husarö Lotsmuseum och hembygdsförening (118) 
Husby-Ärlinghundra-Märsta Hembygdsförening (466) 
Håtuna-Håbo-Tibble Socknars Hembygdsförening (169) 
Hägerstens Hembygdsförening (509) 
Hässelby Hembygdsförening (760) 
Häverö-Edebo Hembygdsförening (176) 
Högalids Hembygdsförening (89) 
Hölö-Mörkö Hembygdsförening (335) 
Ingarö Hembygdsförening (217) 
Ingmarsö-Brottö Kultur- och museiförening (13) 
Järfälla Hembygdsförening (1058) 
Järna Hembygdsförening (313) 
Katarina Hembygdsförening (62) 
Kulturföreningen Rödvillan (188) 
Kungsholmens Kultur- och Hembygdsförening (112) 
Lilla Sicklas vänner (16) 
Ljusterö Hembygdsförening (258) 
Lohärads Hembygdsförening (161) 
Lovö Hembygdsförening (323) 
Länna Hembygdsförening (339) 
Markims Hembygdsförening (199) 
Munsö Hembygdsförening Bertil Ifwers museum (79) 
Munsö vävstuga ideell förening (25) 
Museet Kvarnvikens Kvarn och Såg (140) 
Muskö Hembygdsförening (226) 
Nacka Hembygdsförening (240) 
Norra Järva Hembygdsförening (139) 
Norrsunda Fornminnes- och Hembygdsförening (165) 
Patron Teodor Gustafssons och Fröken Sigrid Åkerbergs Kulturstiftelse Husby Gård (stiftelse) 
Pythagoras Vänner (274) 
Riala Hembygdsförening (167) 
Rimbo Hembygdsförening (261) 
Roslagens Fornminnes- och Hembygdsförening (192) 
Roslagens Sjöfartsminnesförening (512) 
Roslagskulla Hembygdsförening (10) 
Rådmansö Hembygdsförening (268) 
Rö Hembygdsförening (193) 
Salems Hembygdsförening (620) 
Saltsjöbadens Hembygdsförening (316) 
Samfundet Djursholms Forntid och Framtid (625) 
S:t Eriks Gille, Roslags-Bro (262) 
Sigtuna Hembygdsförening (452) 
Singö Hembygdsförening (380) 
Sjöstadens Hembygdsförening (175) 
Skärholmens Hembygdsförening (161) 
Skördegillet Folkdanslag (30) 
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Sollentuna Hembygdsförening (554) 
Solna Hembygdsförening (750) 
Sorunda Hembygdsförening (369) 
Sotholms Härads Hembygdsförening (167) 
Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille (451) 
Stiftelsen Storholmen Norden (stiftelse)  
Stiftelsen Vårstavi (stiftelse) 
Stockholms-Näs Hembygdsförening (175) 
Strömma Hembygdsförening (239) 
Sundbybergs Hembygdsförening (157) 
Svartnö byskola intresseförening (53) 
Sällskapet Amorina (463) 
Söderby-Karls Hembygds- och Fornminnesförening (166)  
Södra Ljusterö Hembygdsförening (30) 
Torö Hembygdsförening (337) 
Tostesta felag (30) 
Tyresö Hembygdsförening (307) 
Täby Hembygdsförening (1400) 
Ulriksdals Hembygdsförening (15) 
Ununge Hembygdsförening (118) 
Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut (77) 
Upplands-Väsby Hembygdsförening (482) 
Utö Hembygdsförening (212) 
Vallentuna Hembygdsförening (250) 
Vaxholms Hembygdsförening (277) 
Vårby-Fittja Hembygdsförening (124) 
Vårdinge Hembygdsförening (290) 
Väddö Hembygds- och Fornminnesförening (413) 
Värmdö Norra Skärgårds hembygdsförening (stödjande) 
Värmdö skeppslags Fornminnesförening (350) 
Vätö Hembygdsförening (474) 
Ösmo Hembygdsgille (244) 
Össeby Hembygdsförening (305) 
Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening (805) 
 
Baserat på de uppgifter som föreningarna lämnat in så uppgår antalet medlemmar till 33 850, 
en minskning med 58 personer från förra året. Tre medlemsföreningar är stiftelser och en 
förening är stödjande. 
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Slutord 
Hembygdsförbundet bedriver ett aktivt folkbildningsarbete genom anordnande av 
föreläsningar och utbildningar. Ambitionen att föra ut förbundets verksamhet i ett större 
sammanhang och att visa på det rika kulturarv som finns i hela länet är angeläget.  
 
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.  
 
Vi vill framföra ett tack till alla aktiva i arbetsgrupperna som lagt ner många ideella 
arbetstimmar. Tack till alla frivilliga krafter! Vi är också glada över ett väl fungerande 
samarbete med många av länets kulturinstitutioner. Styrelsen vill även tacka 
hembygdskonsulenten för ett gott samarbete. Sist men inte minst uppskattar vi att 
Landstinget ser värdet av vårt arbete med att värna och utveckla kulturarvet genom det 
finansiella stödet förbundet får av Region Stockholm. 
 
 
Styrelsen i Stockholms läns hembygdsförbund 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


