
 
 

Verksamhetsberättelse Ingarö Hembygdsförening 2019  
 
Styrelse 
Christina Svenby ordf, Ulla Skansén sekr, Ewa Rosén, Kerstin Rising (mars – maj) och Svante 
Lindeborg ledamöter, Gina Gustafsson och Stig Malmqvist suppleanter. 
Kassör Anette Gylder, Ingarö Strands redovisning 
Revisor Pier Malmstedt, ersättare Erland Bridell 
Valberedning Elisabet Cullberg och Amy Cedervall 
Uppdrag utanför styrelsen Lotta Högardh kulturråd och Bodil Eriksson ansvarig för 
kulturträdgårdprojektet. 
 
Antal medlemmar 220  
Föreningen har haft 12 protokollförda styrelsemöten 
 
Ekonomin är fortsatt god och har utvecklats enligt budget. 
 
Museet har haft öppet söndagar från och med juni till och med oktober. 
Vi har haft c:a 100 besökare med bland annat elever från Lemshaga. 
Alla rum utom ett på övervåningen har fått ny målning och nya tapeter. 
All el har bytts ut och brandvarnare har installerats. 
Ny takbelysning och utebelysning. 
Övervåningen har varit stängd för allmänheten under året eftersom huset saknar 
brandtrappa - förhandling med kommunen om ny trappa pågår. 
 
Klockaregården Elkablar av äldre typ har bytts ut. Nya taklampor, utebelysning och fler 
vägguttag har installerats. 
 
Vision.  
Vi har under verksamhetsåret fortsatt arbetat utifrån vår vision:  
 Ingarö Hembygdsförening värnar vårt kulturarv och förmedlar dess värden till nutid och 

bidrar samtidigt till skapandet av ett modernt, mänskligt och medmänskligt 
lokalsamhälle. 

 Ingarö Hembygdsförening utvecklar Kulturplats Pilhamn genom att samla föreningar och 
organisationer, företagare, enskilda konstnärer och konsthantverkare inom kultur- och 
naturområdet på Ingarö. Vi vill stärka gemenskap och samhörighet, trygghet för alla 
åldrar och skapa band mellan nyanlända och redan etablerade ö-innevånare.                                                    

Det innebär att vi bl. a. fortsätter med att fördjupa samarbetet med Ingarö Sjöscoutkår och 
Lemshagas elever, lärare och föräldrar och företagarna på Ingarö 
 
Samarbetet med Värmdö kommun och hembygdsföreningarna i Stockholms län är gott. 
 
Sockenstugan. Fastigheten Prästgården har sålts av Gustavsberg-Ingarö Församling. I 
samband med detta har kyrkan sagt upp IHFs hyresavtal för Sockenstugan som ju ligger på 
den tomten. Våra museiföremål som förvarats där finns nu fram till den 30 september 2020 
(hyresfritt) i ett av rummen i församlingshemmet.  



 
 

IHF har ju sedan länge arbetat för att Sockenstugan ska flyttas till kommunens mark i 
Pilhamn och förvaltas av oss. Vi har därför under 2019 gjort följande insatser: 
- låtit göra en okulärbesiktning av huset vars resultat visar att det är möjligt att flytta huset. 
- skrivit avtal med Ingarö-Gustavsbergs församling som innebär att de förbinder sig att 
informera kommande intressenter/köpare om de specifika miljökulturkrav som ställs på 
ägare till Sockenstugan, samt om IHFs intresse att få Sockenstugan flyttat till kommunens 
mark i Pilhamn. 
- skaffat ett nyttjanderättsavtal med kommunen som är en förutsättning för att kunna ställa 
huset på kommunens mark i Pilhamn (och därefter söka bygglov). 
Vi avvaktar nu resultatet av kyrkans diskussioner med den nya ägaren och räknar därefter 
med att ha direkta kontakter med densamme. 
 
Projekt 
Kulturträdgårdsprojektet är nu avslutat och bidraget från Länsstyrelsen/jordbruksverket har 
betalats ut efter godkänd inspektion. Trädgårdsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete 
med att utveckla miljön runt våra hus med ledning av Bodil Eriksson. 
 
Kulturstig Pilhamn 
Projektet Kulturarvsstigar i Skärgården leds av Stockholms läns Hembygdsförbund och 
genomförs av IHF, Runmarö, Ornö och Södra Ljusterö hembygdsföreningar med bidrag från 
Riksantikvarieämbetet. 
Kulturstigen i Pilhamn genomför IHF i samarbete med Värmdö kommun, Mark & Väg, 
Gustavsberg-Ingarö församling och Brunns Fastighetsägareförening.  
Under 2019 har allt markarbete genomförts. Stora mängder sly och träd har tagits bort dels 
mot vattnet på vägen mellan bakre grinden vid kyrkogården och museet och dels på 
kommunens tomt öster om pumphuset.  Grusning och tillgänglighetsanpassning för 
rullatorer/rullstolar har skett på sträckan Ingarö Kyrka – mitt på ängen vid Lövhamra. 
Vad som ska stå på skyltar och pilar har tagits fram i samarbete med medlemmar, antikvarier 
och övriga samarbetspartners. 
 
Om vår programverksamhet 
Totalt ca 1000 personer har deltagit i våra olika evenemang på Kulturplats Pilhamn. 
 
Återinvigning av museet ägde rum den 2 juni. Evenemanget lockade många besökare som 
med stort intresse och entusiasm tog del av den smakfulla renoveringen. 
Tidigare samma dag genomfördes Plantbytardagen – en aktivitet som får allt fler besökare.  
 
Musik under ekarna genomfördes vid ett antal tillfällen för första gången 2019. Vi fick 
positivt gensvar från besökare och tror på idén att ha levande musik utomhus i vår fina 
Miljö. Vi kommer dock undersöka möjligheten att variera programinnehållet och se över 
marknadsföringen för att fortsätta med verksamheten under 2020. 
 
Ingarödagen den 28 juli, välbesökt och härlig stämning trots att det var otroligt varmt i år 
igen. Många tog tillfället i akt att dricka kaffe med våfflor, handla hembakat och hemslöjd. 



 
 

Eller fynda på loppis och vinna fina priser på lotterierna, med vinster skänkta av våra lokala 
företagare och säljare. 
 
Ärtsoppa med punsch Den här höstaktiviteten samlade som vanligt en stor grupp 
medlemmar. Christina Svenby berättade om hur arbetet med Kulturstigen fortskrider. 
 
Julmarknaden första advent genomfördes traditionsenligt med pepparkaksbak, glögg, 
försäljning av hemslöjd/hantverk och lotterier. Kaffe med struvor i Klockaregården och 
julpyssel i museet. Utanför Kulturladan hade Ingarö Sjöscoutkår laddat upp med korvgrillning 
och försäljning. 
 

Ett stort tack till alla Volontärer! 
som hjälpt till vid våra evenemang! Ert arbete är en förutsättning för att vi ska kunna 
genomföra dem och bidrar till att de får stor uppskattning! 
 
Ingarö den 15 februari 2020 
Christina Svenby 
Ordförande 


