Verksamhetsberättelse Ingarö Hembygdsförening 2018
Styrelse Christina Svenby ordf, Ulla Skansén sekr, Ingvor Petterson kassör, Lotta Högardh och
Mona Mossberg ledamöter, Bodil Eriksson och Marie Qvarnström suppleanter
Revisorer Pier Malmstedt och Anna-Lisa Moström. Valberedning Kristina Nordblom,
Katarina Schoerner Carr och Amy Cedervall
Antal medlemmar är 218
Föreningen har haft 12 protokollförda styrelsemöten
Styrelsen har genomgått brandutbildning.
Museet har haft öppet onsdagar och söndagar under tiden maj – september och söndagar i
oktober. Vi har haft två uppskattade temautställningar Anna i Långdalen och Marika
Stiernstedt. Antalet besökare i museet har varit drygt 100 personer
Klockaregårdens fasad har målats och vi har fått sommarvatten till ena gaveln. En grusad
gångväg har anlagts för att lättare kunna komma fram till huset.
Föreningens ekonomi är fortsatt god och har utvecklats enligt budget.
Vi har infört en policy för hur vi handhar personuppgifter GDPR - den finns på vår hemsida.
Vi har också infört en policy för hur vi hanterar föremålsgåvor.
Vi har ett gott samarbete med Värmdö Kommun och med Hembygdsföreningarna i
Stockholms län.
Vision. Under verksamhetsåret har föreningen vision vidareutvecklats och förtydligats:
Ingarö Hembygdsförening värnar vårt kulturarv och förmedlar dess värden till nutid och vill
också bidra i skapandet av ett modernt, mänskligt och medmänskligt lokalsamhälle. Som, i
en global värld, bidrar till att stärka gemenskap och samhörighet på Ingarö, trygghet för alla
åldrar och som skapar band mellan nyanlända och redan etablerade ö-innevånare.
Vi vill också utveckla Kulturplats Pilhamn
 till att bli en mötesplats för kultur, natur och människor
 till att vara en samlingsplats för föreningar, organisationer, enskilda konstnärer och
företagare inom kulturnatursektorn på Ingarö
Vi har ökat samarbetet med konstnärer på ön. Man har t ex kunnat ställa ut sina verk i
Kulturladan eller vara med på våra evenemang utan kostnad mot att man skänker en gåva ur
egen produktion till vinster i lotterier.
IHF har också arbetat med att fördjupa samarbete och kontakter med företagarna på Ingarö.
Vi har fått mycket positiva reaktioner på vår vision och på Ingarödagen fick vi många och
mycket uppskattade priser till våra lotterier.
Samarbetet med Ingarö Sjöscoutkår har fördjupats.

Projekt
IHF har 2017 erhållit bidrag från Länsstyrelsen/jordbruksverket, Värmdö kommun och Mark
& Väg för att utveckla en kulturträdgård i 1800-talsstil.
En trädgårdsarkitekt har gjort en plan.
Under året har blomsterrabatter framför museet anlagts och underhållits. Även en gångväg
till Klockaregården har anlagts
Trädgårdsgruppen har ansvarat för arbetet som utförts av Anna Modig på Säby Gård och
hennes elever samt frivilliga medlemmar – stort tack till er alla.
Ett annat stort projekt är Kulturstig Pilhamn – Stigen ska så småningom gå från Ingarö Kyrka
till Dyviken. Vi samarbetar här med Värmdö Kommun, Gustavsberg-Ingarö församling, Mark
& Väg och Brunns Fastighetsägareförening. Vi är en av fyra kommuner som får bidrag från
Stockholms Hembygdsförbund och Riksantikvarieämbetet. Värmdö Kommun bidrar också
ekonomiskt. Projektet pågår under hela 2019
Kulturplats Pilhamn
Vi har tidigare ansökt om bidrag från Leader/Jordbruksverket för en organisationsplan,
båtplats och skyltar. Vi har beslutat att tacka nej till de delar av bidraget som avser båtplats
och organisationsplan. Sjöscouterna har ett bra alternativ till båtplats i Kolström och vi ser
inga behov av båtplats just nu. Arbetet med utvecklingen av vår organisation sker löpande i
egen regi. IHF har stort behov av skyltar på Kulturplats Pilhamn och kommer därför
undersöka möjligheten att få behålla pengarna till detta.
Vi vill fortsätta att registrera våra föremål och söker ekonomiska bidrag för detta.

Om vår programverksamhet
Totalt ca 1000 personer har deltagit i våra olika evenemang på Kulturplats Pilhamn.
Vikingadagen genomfördes den 20 maj i samarbete med Sjöscouterna. Ett evenemang som
är mycket uppskattat. Tyvärr kom det i år färre besökare och vi kommer nu att analysera
orsakerna.
Ingarödagen 29 juli var kanske årets varmaste med över 30 grader i skuggan. Bitvis
ansträngande inte minst för de som stod i Klockaregården och gräddade våfflor. Musik under
ekarna utanför Klockaregården. Man lät sig väl smaka av kaffe med tilltugg. Många slog sig
ner i gräset. Lotterier med fantastiska priser skänkta av våra lokala företagare och
utställande konstnärer/konsthantverkare. Mycket välbesökt och härlig stämning.
Julmarknaden Marknaden genomfördes traditionsenligt. Sjöscouterna medverkade med
trivsam korvgrillning och försäljning utanför Kulturladan. Stor uppslutning av lokala
konsthantverkare
Vi uppskattar samarbetet med Gustavsbergs Vänner och ca 20 medlemmar har deltagit i
deras båtutflykter.

Våra relativt nya aktiviteter Trädgårds- och Blombytardagen och Ljusfest med glögg i
samband med Allhelgonadagen lockade i år många besökare.
Tillsammans med Gustavsberg-Ingarö församling hedrade vi flygbaron Carl Cederström den
29 juni med en minnesstund med anledning av att det var 100 år sedan han dog i en
flygolycka.
I juli månad gjorde Claes F Jonsson en kyrkogårdsvandring tillsammans med Magnus
Magnusson, präst i församlingen.
På årets ärtsoppa med punsch berättade Kjell Grönberg fängslande om Samuel Ödmann.
I september ordnade vi en uppskattad Volontär-träff för de som hjälpt till på våra olika
evenemang.

Ingarö den 14 februari 2019
Christina Svenby
ordförande

