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PROTOKOLL 

 
Förening 
Huddinge Hembygdsförening 

Datum 
2022-02-21 

Sammanträde nummer 
2/2022 

 
Möte: 
Styrelsemöte 

Lokal: 
Möteslokalen 

Sekreterare 
Eva Ajaxén 

Justeringsmän 
Ordföranden 

 
Närvarande Tommy Hedén 

Eva Ajaxén 
Åke Blomqvist 
Svenåke Svensson  
Hans Åberg  
Gerdt Sundström  
Anita Boman  
Charlotte Björkman 
 
 
 

Sammanträdets 
öppnande 

§ 12/22 
 

Ordförande Tommy Hedén hälsade alla välkomna till styrelsemötet. 
 
 

Meddelande och 
rapporter 

  § 13/22 
 
• Tommy påminde om tidigare inkommande mejl som vi fått bland 

annat av Vuxenskolan Föreningsdemokrati vad är det? 
• Årsmöte för Hembygdsförbundet kommer att ske 5 april på 

medeltidsmuseet mellan klockan 15–19. Anita, Tommy och 
Charlotte deltar från oss, Eva skickar anmälan.  

• Lars Björkman och Bo Källström inbjuds att komma till oss för ett 
samtal den 9 mars kl. 10.30. 

• Det har inkommit åsikter om föreningsavgiften – par borde kunna 
betala mera än en enskild medlem i avgift. Styrelsen beslöt att 
varierad avgift för enskild medlem/par skall vara oförändrad.  

• Verksamhetsberättelsen godtogs och undertecknades av styrelsen. 
Verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut på hemsidan och 
finnas till hands för den som önskar på årsmötet eller i lokalen fram 
till årsmötet. 

• Emma Wallenius har kontaktat oss angående hyresavtal på 
källarförrådet. Man önskar att ett nytt hyresfritt avtal upprättas. Åke 
och Emma försöker få kontakt för att upprätta detta.  
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Ekonomiska frågor § 14/22 
 

• Åke redovisade förslag till budget 2023 vilken styrelsen godtog. 
  
 

Nya Medlemmar §15/22 
• 2 nya medlemmar. 

 
Verksamheten § 16/22 

 
• Den 24 februari kl.18-20 Huddinge i ord och bild med Åke 

Blomqvist. 
• Huddinge Centrums utveckling genom åren torsdag 24 mars kl. 14-

16 med Peka Ludin.  
• Tjing på kättingen lördag 9 april kl. 14.00 på Folkes. 
• Årsmötet torsdag 28 april kl. 19-22. 
• Vi planerar att delta på Huddinge dagarna 28–29 maj. 
• Julmarknad planeras till lördag 26 november.  
• Lördag 21 maj sker en kyrkogårdsvandring på Huddinge kyrkogård, 

Åke håller i den.  
• Eliz Lindström och Katarina Borg från kommunen har varit här på 

besök. Det planeras att samverka med Stockholms Länsmuseum om 
en app bland annat. Eliz har också sammanställt ett intressant 
material om Glömstaflickorna. Vi ber att Katarina Borg kommer och 
berättar lite på nästa styrelsemöte 22 mars kl. 14.00, Tommy 
inbjuder.  
  

Skrifter/ 
Bibliotek och Förråd 

§ 17/22 
 
 

• Inget att ta upp.  
 

Museerna § 18/22 
 

 
• Styrelsen beslöt att fler nycklar skall göras till Nyboda då det är 

viktigt att alla som har ansvar för att öppna och stänga får en egen 
nyckel.  

• Vi beslöt att en annons skall införas i Mitt i Huddinge för att berätta 
att vi nu öppnat upp våra Museer/verksamheter. Vi bör också kolla 
om det finns möjlighet att få detta publicerat under 
föreningsverksamhet i kommunens annonsering.  

• Ny gästbok är inköpt till Nyboda. 
• Gräsmattan utanför torpet i Sundby är åter igen uppskrapad av 

snöplogen.  
• Hans kontaktar Åsa Bengtsdotter för att upprätthålla en dialog i 

restaureringsarbetet på kvarnen.  
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PR - kommunikation § 19/22 
 

 
• Nästa deadline för Gammalt och Nytt samt Gröna Bladet 14 mars. Vi 

som kan samlas i lokalen för att packa kuvert tisdag 29 mars kl. 
10.00. 

• Boken om Huddinge station är nu klar. Vi trycker den i 1 100 
exemplar, man kommer att kunna köpa boken för 100 kronor. Vi 
kommer utöver de exemplar som kan köpas att trycka upp 5 
exemplar av originalboken, som skall finnas i lokalen som 
blädderexemplar .   

• Eva hade lagt ut en bild på Facebook av senaste Gröna Bladet och 
flaggade där för att vaccinationsbevis inte längre var nödvändigt. 
Facebook är en bra kanal att använda för att sprida information. 
Många har tagit del av det som lagts ut. Vi beslöt därför att Eva och 
Svenåke, som är de enda i nuläget som har tillgång till att lägga ut på 
vår FB sida, skall göra det. Då främst när vi vill flagga för något som 
händer eller delge annan information som tjänar föreningens syfte.  

• Lydia som håller på och konstruerar ny hemsida har skickat förslag 
på ny logga – bild av kvarnen. Många tyckte att de röda varianterna 
var finast. Vi låter Lydia jobba vidare på detta, styrelsen var positiv.  
 

  
Övriga frågor § 20/22 

 
• Hans berättar att det är ett nytt vaktbolag som patrullerar på 

jordbruksmuseet, Rapid. Hans har haft kontakt med Rapid och han 
kommer att få rapport i mobilen om larmet går.  

• Larm bör även finnas i föreningslokalen. Styrelsen bad Tommy kolla 
med fastighetsägaren om detta kan ordnas.  

• Åke har fått kontakt med Farsta Hembygdsförening. De vill gärna 
ses och vi föreslår att ett möte kan vara möjligt under sommartid på 
Sundby.  

• Hans och Anita fortsätter att hänga tavlor. Kylen kommer att flyttas 
ut till köket. Eva påpekade att ny plats bör utses för det gamla 
kontraktet från 1600-talet, en plats med mindre dagligt ljus.  

• Hans undrar vad som händer på Sundby där en betongplatta nu gjuts 
för byggnation. Handlingar skall ha inkommit till föreningen 
tidigare. Hans skall försöka undersöka saken vidare.  

• Huddinge detaljplan 2050 är ute för samråd, tankar och åsikter skall 
vara inlämnade före 3 mars. Hur denna detaljplan kan påverka oss 
har vi inte behandlat i styrelsen. En grupp utsågs bestående av 
Charlotte, Hans, Peka och Åke som får i uppgift att fördjupa sig i 
detta.  

• Classic Car kommer att ha möte ute på Sundby 7 maj och 10 
september. Då bör vi ta tillfället i akt och ha öppet museet, grilla 
korv eller annat då det blir många besökare. Bemanning behövs – 
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minst 3 personer vid varje tillfälle. Hans håller i trådarna då även 
MCHK kanske deltar.  

 
 

Nästa sammanträde 
 

§ 21/22 
 
Nästa möte tisdag 22 mars kl.14.00 i föreningslokalen 
  

Sammanträdets 
avslutande 

§ 22/22 
 

Sammanträdet avslutades och alla tackade för mötet. 
 

 
 
 
 
 
Vid protokollet: 

Justeras     
 
 
 

………………………………….. 
    Sekreterare  
    Eva Ajaxén 
…………………………………… 
Tommy Hedén ordförande 

 
 


