Årsberättelse Bromma Hembygdsförening 2017
VERKSAMHETEN

Antalet medlemmar hade under året ökat till 1085 varav 245
familjemedlemmar. Medlemmarna har förtur till plats vid program, där antalet
besökare är begränsat.
Under året har 7 styrelsemöten hållits och vi har haft 6 öppna hus i Åkeshofs
slott. Där har vår flitiga arbetsgrupp arbetat under 6 möten, med våra arkiv och
bildarkiv med digitalisering och texter.
Vårens program inleddes med ett föredrag av Inger Larsson i
Beckombergaskolans matsal om Beckomberga förr och nu. Salen var mycket
välfylld och publiken ställde många frågor, speciellt om konsten både i
sjukhuset och i kulvertarna.
I februari fick vi i Abrahamsbergskyrkan följa i en grosshandlares fotspår. Ett
livfullt föredrag av Riccard Montén om hans släkting Lars Montén och hans
släktingar.
Ännu ett fullsatt årsmöte i mars i Ängbykyrkan förgylldes av filmaren Tom
Alandh som visade bilder från ett flertal filmer och framförallt om
fosterföräldrarna i Norra Ängby.
En tapper skara fick i april under ledning av Olle Finnman, Mariehällshistoriker,
en mycket uppskattad och informativ vandring i gamla Mariehäll när vädrets
makter inte stod oss bi.
En riktig heldag var vårutflykten i maj som gick till Eskilstuna och
Rademachersmedjorna där vi i två grupper fick utmärkt guidning med
efterföljande trevlig lunch. Efter besök i gamla Fors kyrka gick färden till Stora
Sundby slott från 1500-talet.
I augusti fick vi åter samlas på Åkeshofsdagen vid Åkeshofs slott med
trädgårdsmässa, videovisning, kulturvandring och visning av fornlämningar.
Slottet erbjöd förtäring och solen sken över oss alla när föreningen kunde
marknadsföra alla sina alster.

Ulla-Britt Stegenberg, BHF, och Birgit Karlsson, NÄT, tog oss i september med
på vandring i Norra Ängby i samband med vår omarbetade kulturstig om Norra
Ängby som också lades ut på vår hemsida, redigerad av Annica Ewing som i
snitt besöks av 60 personer per dag.
Stockholms stadsarkiv har mycket att erbjuda. I oktober fick vi en intressant
lektion i släktforskning och om ett spännande öde i Bromma där 3 personer
fanns skjutna.
Fullspikat blev vårt besök i november i Åkeshovs nya sim-och idrottshall som
skulle öppnas i januari. Fritidschefen Erik Santos ledde oss bland hallar,
bassänger och omklädningsrum och alla blev mycket imponerade.
Kontakter med myndigheter sker fortlöpande liksom med Stockholms
stadsmuseum. Vår ansvarige för stadsbyggnadsfrågor, Håkan Thulin, har
inlämnat ett flertal uttalande om byggplaner och detaljplaner bl.a. angående
avloppstunneln Bromma-Henriksdal, byggnation vid Gubbkärrsvägens dalgång,
Nockebyhov vid Tyska Botten, Islandstorget och fastigheten Ordenskapitlet vid
Birgittakyrkan.
Nils Ringstedt har rapporterat nya fynd av fornlämningar till Länsstyrelsen för
registrering i fornminnesregistret. Tillsammans med Per Lundberg har han
under året utgivit boken ”När Bromma växte fram”.
Medlemmar i styrelsen har vid flera tillfällen hållit föredrag i skolor, högskolor
och föreningar. Digitaliseringar av nya och gamla foton har fortsatt och
textsatts med stora insatser av Kent Edlund och Ulla-Britt Stegenberg som
också har arbetat med att få BHF till Facebook som har givit mycket gott
resultat. VI ÄR MED!
Brommaboken, BHF:s årsskrift, utkom för 88:e gången utan avbrott. Som alltid
med ett varierat innehåll och välredigerat av vår redaktionskommitté med
Johan Iverus, Kent Edlund, Per Tronêt och Hans Wolf.
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