Föreningen Gustavsbergs Vänner
– en hembygdsförening för Gustavsberg

Året som gick - verksamhetsberättelse för 2017
Som hembygdsförening för Gustavsberg har Gustavsbergs Vänner verkat sedan 1988 och lägger nu sitt
28 verksamhetsår bakom sig. Föreningen har till syfte att ”vårda Gustavsberg med dess unika bruksmiljö
i skärgårdsnatur”. Främst genom att sprida kunskap om Gustavsbergs kulturvärden med hjälp av bilder
och berättelser. Men också, som fristående från myndigheter och politiska partier, framhålla
kulturminnesvården för Gustavsberg via remisser, debatt och opinionsbildning. Föreningen hade vid
årets slut ca 400 betalande medlemmar.
Förtroendevalda (valda vid årsmötet 13/3 2017) har under året varit: Styrelse Affi Stork, ordförande,
Mats Björkman, v.ordf. och bild/film/hemsida och kassör, Ewa Engström, sekreterare/lokalansvarig, Birgit
Wahrenberg, text/dokumentation och Marie Bohjort, Lennart ”Pigge” Andersson, Tommy Lindberg och Roland
Åberg . Styrelseersättare; Jösta Claeson, Anita Ollas. Revisorer; Lennart Lindblad och Eva Bergström.
Revisorersättare; Gunnie Ljungeqvist. Valberedning; Ingmar Wahrenberg (sammankallande), Estrid
Landmark och Ann Åström.
Verksamheten under året kan sammanfattas i föreningens olika aktiviteter: Årsmötet hölls på
Gustavsbergs teatern (13/3) och samlade 90-talet medlemmar. Utmärkelsen ”Årets Gustavsbergare” blev
Franco Nicolosi vilket manifesterades med diplom och blommor. Traditionsenligt firades Valborg i
Strandviksparken i samarbete med Gustavsberg-Ingarö församling, Värmdö kommun och andra
sponsorer. Närmare 3 000 personer avnjöt körsång, eld och fyrverkeri. Gökottan på Kvarnberget, Kristi
Himmelfärdsdag, med Gustavsbergs Blåsorkester samlade 100-talet personer. Föreningen medverkade
aktivt vid Gustavsbergsdagen (6/6) som i år firades ihop med Nationaldagen och gav några nya
medlemmar. Årets skärgårdsutflykt med M/S Sjöbris gick detta år av stapeln både till våren 3/6 och
hösten 26/8. Vårturen gick till Utö och gruvhålen och antalet blev 122 personer och höstturen gick till
Fiskeskobb och Sprickopp i Lilla Nassas skärgård med 193 deltagare. Resorna arrangerades i samarbete
med PRO Gustavsberg- Ingarö och våra hembygdsgrannar.
Höstmötet (12/10) hölls på Gustavsbergsteatern med Johan Aspfors som berättade om Runda husets
historia och slutet hölls av Herbert Scheiwiller . Avslutning med ”Från då till nu” av Jan-Olof Landqvist,
Rolf Löfström och Christer Hedberg. Nyinflyttade En kväll med filmvisning och ”gamla” anekdoter för
nya Gustavsbergare anordnades, den uppskattades mycket. Vid samtliga tillfällen har försäljning av
Edla Sofia Arvidssons bok ”Minnen från Värmdö Skärgård”, vykort, ”Årsringar” (en broschyr om
promenadslingor i Gustavsberg) samt minnesskriften ”Fanfarer för Gustavsbergs Blåsorkester” som
firade 150 år. Slutligen har vi tagit fram populära bilder med ram till försäljning. Styrelsemöten har
under 2017 varit nio (9) protokollförda inkl konstituerande samt en årsavslutning med julmiddag på
Säby säteri. Föreningen har också en mycket informativ hemsida (www.hembygd.se/gustavsberg) med
arkiv, berättelser, bilder och filmavsnitt om Gustavsberg. Vidare finns ett ”skyltskåp” i Gustavsbergs
centrum där aktuell information och bildmaterial sätts upp.
Styrelsen har fortsatt samarbetet med förlaget Columbus, Rolf Ellnebrand för att ge ut en bok om
Gustavsberg.
Med denna verksamhetsberättelse tackar styrelsen alla medlemmar, förtroendevalda och samarbetspartners för 2017.
Styrelsen i februari 2018.
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