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Dalarö Hembygdsförening
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Styrelsen för Dalarö Hembygdsförening får härmed avge följande
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020.
Det har varit ett märkligt verksamhetsår där vi tvingats anpassa vår verksamhet
till coronasituationen.
Tyvärr tvingas vi konstatera att coronan har satt stopp för de flesta aktiviteter
som planerats.
Det planerade årsmötet söndagen den 29 mars i Tullhuset fick ställas in
och föredragshållare avbokas.
Våra bild - och historiecirklar har fått ställas in.
Den planerade sommarutflykten med Vindbådan till Rågskär fick ställas in,
liksom Gurli Malmstens sommarvandringar.
Styrelsearbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Åkerblom Björn
Maijgren Gösta
Rosberg Klas
Vaalundi Gun
Dolk Olle
Bengtsson Anders
Hedenström Tommy
Berglund Thörnblom Eva
Palmgren Lars

Ledamot/Ordförande
Ledamot/Vice ordförande
Ledamot/Sekreterare
Ledamot/Kassör/Medlemsansvarig
Ledamot/ IT/Bildmakare
Ledamot/Redaktör Shimmyn/
Vice sekreterare
Suppleant 1
Suppleant 2
Revisor

Styrelsen har hållit 6 protokollförda sammanträden, varav 1 utomhus och
1 konstituerande möte.
Styrelsen har haft fortlöpande kontakt med Kultur och Fritid, Haninge Kommun
i frågor som berör vår verksamhet.
Föreningen är ansluten till ”Stockholms läns hembygdsförbund”.
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Föreningen är medlem i den ideella föreningen Dalarö Kultur- och
Föreningscentrum.
Föreningen är representerad i kommunstyrelsens samrådsorgan
”Skärgårdsgruppen”.
Föreningen har även yttrat sig i några samrådsärenden.
Ekonomi
Föreningen har fått föreningsbidrag från Kultur och Fritid i Haninge Kommun
och cirkelbidrag från SENSUS studieförbund.
Föreningens ekonomi framgår av balans- och resultatrapporten.
Medlemmar/rekrytering
Föreningen hade 390 medlemmar varav 14 nya medlemmar den 31 december
2020 och 2 hedersmedlemmar.
Rekrytering har skett bland såväl gamla Dalaröbor som nyinflyttade personer.
Medlemstidning - DalaröShimmyn
Vår tidning DalaröShimmyn, har under året utkommit med fyra nummer.
Information har där lämnats om våra aktiviteter tillsammans med andra lokala
nyheter, intervjuer samt historiska tillbakablickar.
IT
Vår hemsida, med adress www.dalarohembygd.se ger en överskådlig bild av
föreningens verksamhet.
DHF är representerad via Facebook, där vi förmedlar information om
samhällsförändring sammanlänkad med historia.
På vår anslagstavla vid torget finns information om vår hembygdsförening.
Här finns också en speciellt utvald bild varje månad.
En del av vårt bildarkiv finns tillgängligt på hemsidan.
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Årsmöte
Årsmötet söndagen den 12 juli 2020 genomfördes genom poströstning.
Föreningens medlemmar erbjöds möjlighet att delta på föreningsstämman
och avge sin röst genom att fylla i ett ”Röstkort för poströstning”, som
bifogades juninumret av Shimmyn.
När röstningen stängdes hade vi fått in poströster från 87 medlemmar.
Studiecirklar
Bild- och historiecirklarna på måndagarna har varit inställda.
I stället för studiecirklar har under hösten tre vandringar på Dalarö genomförts
under ledning av Gurli Malmsten och Kristina Ahlmér.
Pagoden
Pagoden på Dalarö Torg har åter fått belysningen tänd.
Pagoden släcktes förra året eftersom nya direktiv då utfärdades av
Haninge Kommun ”Ingen matning från Kommunens belysningsnät får
anslutas till externa objekt”.
Vilket resulterade i att Pagoden kopplades bort från kommunens elnät.
Men nu har Haninge Bostäder AB sett till att vi åter har belysning i Pagoden
genom att de har dragit fram el från sitt fastighetsnät.
Vi tackar Haninge Bostäder AB för att belysningen kunde återställas.
Anders Franzéns bod
Roland Palms arbeten med renovering av forskarbodens fönster är nu klara
och boden har fått ett nytt lås i ytterdörren.
Anders Franzén har fått en egen monter i Tullhuset, som iordningsställts av
Dalarö Hembygdsförening.
I montern kan man se föremål som är förknippade med Anders Franzéns
forskarliv.

4

Lokalfrågor
På översta våningen i Tullhuset hyr Hembygdsföreningen sedan januari 2010
två rum av Dalarö Kultur- och Föreningscentrum.
Där finns vårt bibliotek med arbetsplatser och en dator för besökare att ta del
av datoriserad information. DHF har också tillgång till den stora salen för möten
och studiecirklar.
Övrigt
Listan över ”Dalarölitteratur” har uppdaterats kontinuerligt och finns tillgänglig
på vår hemsida.
Aktuella aktiviteter har annonserats på hemsidan, på vår anslagstavla vid
Dalarö Torg, i vårt föreningsblad Dalarö Shimmyn, via E-mail och Facebook.
Styrelsen riktar ett varmt tack till Kultur och Fritid i Haninge Kommun och
SENSUS studieförbund.
Styrelsen tackar alla medlemmar som under året ställt upp i olika sammanhang
för att hjälpa till med verksamheten.
Ett särskilt tack till cirkelledarna och till Roland Palm.

Dalarö den 23 februari 2021

_____________________________
Björn Åkerblom, ordförande

___________________________
Gösta Maijgren

_____________________________
Klas Rosberg

___________________________
Gun Vaalundi

_____________________________
Olle Dolk

___________________________
Anders Bengtsson

