
VERKSAMHETEN 2016 

Antalet medlemmar var vid årsskiftet  1053 varav 228 familjemedlemmar . Medlemmarna har förtur 

till plats vid program, där antalet besökare är begränsat 

Under året har 8 styrelsemöten hållits och vi har haft 6 Öppna hus i Åkeshofs slott. Där har vår flitiga 

arbetsgrupp arbetat under 6 möten med våra arkiv, bildarkiv med digitalisering och texter. 

Vårens program inleddes med ett besök vid Åkeshovsanläggningen av Bromma reningsverk. Ett 60-tal 

medlemmar fick både ett intressant föredrag och en visning i kylslaget väder.  

Den 24 februari fick vi i Abrahamsberskyrkan lyssna till ett föredrag med bildvisning av Gunnel 

Stenqvist, ordförande i Årstasällskapet för Fredrika Bremerstudier, om Fredrika Bremer på Årsta 

slott. 

På årsmötet i samma kyrka den 9 mars underhölls vi av författarparet Eivy och Hans Harlén om deras 

bok ”Konsten i Västerort”. Bildvisningen innehöll även konst från stora delar av Stockholm. 

Även mötet i april handlade om böcker, speciellt den nyaste om ”Södra Ängby, modernism, 

arkitektur, landskap” 

Vårutflykten gick i år till litterära platser på Södertörn, framförallt till Årsta slott, där lunch 

inmundigades, men också till Wendela Hebbes hus i Södertälje. En mycket lyckad dag. 

En vandring i Stadshusparken med vår mycket initierade guide Nicolai Johannsen inledde hösten den 

7 september i soligt väder. Tyvärr lyste solen med sin frånvaro den 9 oktober men med lika kunnig 

guide, Monika Bystedt, som i Alvik vandrade runt och berättade om all ny konst.  

Om Ångbåtstrafikens historia i Bromma berättade Lennart Rydberg, ordförande i den ideella 

Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten, med bilder från 1800-, 1900- och 2000-talet för en mycket 

hängiven publik. 

Kontakter med myndigheter sker fortlöpande liksom med Stockholms stadsmuseum. Sedan vi åter 

blivit formell remissinstans har vår ansvarige för stadsbyggnadsfrågor, Håkan Thulin, inlämnat ett 

flertal utförliga skrivelser angående byggplaner, bl.a. om Västerled, Blackeberg, program för centrala 

Bromma samt avloppstunneln under Bromma från reningsverket i Åkeshov. Även byggplaner vid 

Gubbkärrsvägen och Tyska Bottens väg och stora utbyggnader vid Mariehäll har behandlats. 

Nils Ringstedt har rapporterat nya fynd av fornlämningar till Länsstyrelsen för registrering i 

Fornminnesregistret. Tillsammans med Per Lundberg har han under året arbetat med att i en bok 

sammanfatta årskrönikorna i BHF:s årsböcker 1929 – 1977 för att visa hur Bromma växte fram under 

den tiden. 

Medlemmar i styrelsen och arbetsgruppen har vid flera tillfällen hållit föredrag om Bromma för 

högskolor, skolor och föreningar. Digitaliseringen av foton och diabilder har fortsatts och textsatts 

med stora insatser av Ulla-Britt Stegenberg och Kent Edlund. Föreningens hemsida, redigerad av 

Annica Ewing, har under 2016 besökts av i genomsnitt 59 besökare per dag. Arbetsgruppen har också 

påbörjat uppdatering av våra populära Kultustigar, som nu kommer på hemsidan. 

Brommaboken,BHF:s årsskrift, utkom för 87:e gången utan avbrott. Som tidigare med ett varierat 

innehåll och välredigerat av vår nya redaktionskommitté med Johan Iverus, Per Tronêt, Kent Edlund 

och Hans Wolf. 
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