VERKSAMHETEN 2019
Antalet medlemmar har under året ökat något och var vid årets slut 1118,
varav 263 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 att
iordningställa våra arkiv.
Vårens program inleddes i januari i Abrahamsbergskyrkan med föredrag av
Håkan Thulin om aktuella markanvisningar, detaljplaneförslag och nya
detaljplaner samt pågående arbeten i Bromma.
I februari fick vi på Stockholms stadsarkiv ett välbesökt föredrag av arkivarie
Lena Wiorek om Alva Myrdal " Visionären med lösningen på
befolkningsfrågan".
Årsmötet i mars i Bromma folkhögskola bjöd på ett program om Den snåriga
vägen till kvinnlig rösträtt. Gisela Nordell underhöll med föredrag, visor och
musik.
I april visade mjölnare Björn Mellström, son till kvarnens siste mjölnare,
Kvarnvikens kvarn och såg. En tapper skara trotsade vädrets makter.
Vårutflykten gick i år till Wira bruk och Frötuna kyrka, båda mycket sevärda.
Hösten inleddes med trädgårdsmarknad vid Åkeshofs slott med mycket bra
försäljning av våra alster och ett stort antal nya medlemsskap. Nils Ringstedt
ledde fornminnesvandring i närheten av Åkeshovs slott och Bengt Windelhed
en historisk vandring i slottsparken.
Göran Bergman ledde i september en geologisk vandring i Judarskogen. En
geologisk exkursion i istidens spår med ett trettiotal deltagare.
Byggnadsminnet Montenska huset vid Mariatorget var målet för oktobers
program. Guidning av Pentti Ranta i paradlägenheten

Stadsarkivets nya bebyggelsehistoriska center vid Liljeholmskajen visades i
november som avslutning av årets program.
Kontakter med myndigheter sker fortlöpande liksom med Stockholms
stadsmuseum. Vår ansvarige för stadsbyggnadsfrågor, Håkan Thulin, har
inlämnat ett flertal yttranden med Hembygdsföreningens synpunkter på
byggplaner och detaljplaner för Brommas fortsatta utveckling, varav kan
nämnas Blackebergsvägen, Ulvsunda (Prippsområdet), Skaldevägen vid
Olovslund och program för Alvik Östra.
Nils Ringstedt har besökt de flesta av Brommas skyltade fornminnen för att se
hur de vårdats. Länsstyrelsens ombud har funnit att de i huvudsak är
välvårdade, men ekonomiska resurser för fortlöpande omvårdnad är tyvärr en
bristvara.
Hembygdsföreningen har under året utgivit en bok om Johannesfred, författad
av Kent Edlund och Bengt Julin.
Vi har fortsatt arbetet med uppdatering av våra kulturstigar. Dessa finns
numera på vår hemsida.
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 Göran Rönnblom. Antalet
besökare på vår hemsida (brommahembygd.se) har ökat.
Brommaboken (BHF:s årsskrift) utkom för 90:e året 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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