
Verksamhetsberättelse 2020 
 
Verksamhetsåret 2020 har till stor del präglats av Corona-pandemin och därmed varit ett 
ovanligt år för hembygdsföreningen och för hela världen.  
 
Under året har föreningen haft åtta styrelsemöten. De tre första hade vi som brukligt i 
föreningens lokal på vinden till Åkeshovs slott men därefter blev det problem att vistas 
tillsammans inomhus. I augusti kunde vi träffas i parken utanför slottet. (se bild) Tre möten 
blev per telefon och det sista för året var ett videomöte -vi blev riktigt moderna.  
 
Vår- och höstprogrammen blev delvis inställda. De två första programmen på våren gick att 
genomföra då ingen ännu var medveten om corona - pandemin. I januari besökte vi Parks 
konditori och bageri i Äppelviken och i februari fick vi en unik visning av en privat 
paradvåning i Montenska huset på Mariatorget. De återstående programmen på våren 
inklusive årsmötet blev inställda. Då coronapandemin mattades av under sommaren blev det 
möjligt att hålla de två planerade vandringarna i augusti och september. Både vandringen från 
Alvik till Ålsten och vandringen bland de röda husen vid Bromma kyrka blev välbesökta. 
Årets sista programpunkt ”Trädgårdsstadens pionjärer” i december blev inställd.     
 
Årsmötet som skulle ha hållits 19 mars blev framflyttat till senare under året. Per Lundberg, 
ledamot och tidigare årsboksredaktör hade i början av året aviserat sin avgång. Barbro 
Bergman samt Nils Ringstedt, ordförande respektive sekreterare sedan mer än tio år önskade 
avgå från dessa poster. Detta medförde att de av valberedning föreslagna personerna till den 
nya styrelsen fick uppdraget av övriga i styrelsen att leda och medverka i en interimsstyrelse 
fram till att årsmöte skulle kunna hållas. Interimsstyrelsen sammansättning som sedan 
fastställdes av årsmötet framgår av sidan YY. Två nya medlemmar, Kerstin Cunelius och 
Conny Lindberg, valdes in i styrelsen. Inger Larsson valdes till ordförande. (se bild) Årsmötet 
hölls först den femte november och då utomhus vid Abrahamsbergskyrkans entré. Det 
planerade programmet i samband med årsmötet fick ställas in.   
 
I vår- och höstprogrammen ingick sex ”Öppna hus” i lokalen på slottet dvs. tillfällen få 
föreningens medlemmar kan komma och ta del av föreningens omfattande arkiv av bilder och 
böcker. Då det sällan kommer mer än ett fåtal medlemmar till varje ”Öppet hus” gjordes 
bedömningen att dessa besök kunde genomföras vilket också skedde. I december anordnades 
dessutom försäljning av föreningens årsböcker och skrifter utomhus vid slottsentrén.           
 
Föreningens årsbok kunde ges ut som brukligt i maj. Årets bok blev föreningens nittioförsta. 
Den sedvanliga vårmiddagen på slottet blev inställd och tyvärr kunde vi inte tacka de som 
bidragit med artiklar i årsboken och avtacka de som slutat styrelsen. Mycket blev tråkigt detta 
märkliga år.    

Föreningens ansvarige för stadsbyggnadsfrågor, Håkan Thulin, har lämnat in fem yttranden 
till Stadsbyggnadskontoret med hembygdsföreningens synpunkter på detaljplaner i 
Abrahamsberg, Riksby, Åkeshov, Norra Ängby och Bällsta. Yttrandena finns att läsa på 
föreningens hemsida.   

Föreningens ansvarige för fornminnesfrågor, Nils Ringstedt, har besökt många av Brommas 
fornlämningsområden och haft kontakter med Brommas parkavdelning gällande skötseln av 
de skyltade kulturminnen som hembygdsföreningen har satt upp under åren. Detta år har givit 
Nils extra mycket tid åt vandringar i Brommas grönområden som till stor del också är 
fornlämningsområden. Detta har resulterat i flera nyupptäckta lämningar av torp samt två före 



detta kvarnar i Ulvsunda och Ängby. Grunden till Råcksta gårds gamla väderkvarn ligger på 
ett berg i västra delen av Norra Ängby. Nils har anmält sex fornlämningsärenden till 
Länsstyrelsen. Dessa kommer att kontrolleras under 2021 för att sedan eventuellt registreras i 
Riksantikvarieämbetets app ”Fornsök”. Förberedelser för att röja och skylta upp 
Beckombergas gravfält har skett i samarbete med parkförvaltningen och Länsstyrelsen.              
 
Föreningen har under året givit ut två böcker: 

• Konstnärerna i Södra Ängbys gatunamn. Författare: Nils Ringstedt 
• Folket i Bromma Kyrktrakt med underrubriken: Skolor,vård, omsorg och bebyggelse 

förr och nu. Författare: Inger Larsson, Kristina Lindgren, Eva Klaman och Lars 
Lindgren.    

Dessa böcker blev ”Bromma hembygdsförenings skrift nummer 9 och 10”.  
 
Kontakter med medlemmar har skett via mail, Facebook och hemsidan. Ansvaret för 
hemsidan har övertagits av Petra Söderholm som också har genomfört en relativt stor 
uppdaterat av sidan och exempelvis infört en nyhetsruta på första sidan.   
 
Antalet medlemmar var vid årets slut 1 126 varav 277 familjemedlemmar. Vid utgången av 
2019 var antalet medlemmar 1 118 varav 263 familjemedlemmar. 20 år tidigare var antalet 
medlemmar 1 190. Antalet medlemmar håller sig alltså ganska konstant över åren.      
 
Bromma Hembygdsförening  
Styrelsen/ Inger Larsson 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bildtexter: Styrelsemöte i coronatider, dvs. utomhus i Åkeshovs slottspark.  
Foto: Inger Larsson  
Lilla bilden: Inger Larsson, ordförande.     
     


