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ODR Samhällsinformation Exklusiv 

Helleby Bod i Hölö vid gamla riksettan 
 

En handelsplats med anor från 1700-talet har anpassat sig 
till den nye osynlige fienden som härjar världen.  
   Skylten vid ingången visar vad social distansering betyder 
i praktiken: Håll avstånd! 
   Tips! Bland blommor och blad i den lilla butikens lilla rum 
till höger kan du även botanisera bland hembygdsförening-
ens blad. Butiken är återförsäljare av våra skrifter. 

Vi är med och skriver världshistoria 
 

2020 är inte INSTÄLLT — men nästan. Hembygdsför-
eningens hemsida håller vi uppdaterad med aktuell in-
formation om vår verksamhet. 
    Mycket i samhället är begränsat eller skjutet på fram-
tiden för att hejda coronaviruset som skapat en pan-
demi. Sjukdomen covid-19 slår hårt mot äldre-äldre. 
Personer över 70 år ska gärna gå ut i naturen men inte 
träffa släkt och vänner! 
   Basala hygienrutiner har dammats av och blivit som 
nya: Tvätta händerna och hosta i armvecket! 
   För att minska smittspridningen gäller också förbud 
att träffas i grupper större är 50 personer. Men det går 
bra att mötas digitalt. Med modern teknik har vi lärt 
oss hålla videomöten även om det är ett dåligt substitut 
för fysiska möten. 

   Vi hälsar inte längre genom att ta i hand eller ge en 
kärvänlig kram! 
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Hans (Hasse) Kimsjö är 

ordförande och har många 
verktyg att använda. 

 
Waltraut Neuschüts är 
sekreterare men hon leder 
också Mörköcirkelns stra-
patsrika utflykter. 

Rasmus Eriksson — i hatten — är kassör. 

Här tillverkar han takspån på Torekällberget 
tillsammans med förre ordförande Lars Warg. 

Börje Andersson blev 

förtjust när han såg de 
gamla jordbruksred-
skapen. 

Sonnie Kimsjö är textilansvarig (och kusin 

med Hasse). Här sitter hon på Torekällberget 
och knypplar en spets som hon sedan ska 
montera på en skjorta till Hölödräkten. 

Susanna Lundberg                   
& 

Magnus Hansson 
 är nya i styrelsen. 

Välkomna! 

Elisabeth Karlsson berättar 

här om Oaxens industriminnen. 
Hon sammanställer Årskröni-
kan och Bladen. 

Kristin Bladh Ström är ny 

vice ordförande. Här säljer 
hon skrifter på Torekällberget. 
I bakgrunden syns Sonnie och 
Waltraut i färd med att hjälpa 
till att skapa trädockor. 

Styrelsen vald vid det digitala årsmötet i april 2020 
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Medlemmar med särskilda uppdrag  

Louise Thor 
har många 
strängar på sin 
lyra. Hon är 
sammankal-
lande i valbe-
redningen, har 
ansvaret för 
skolkontakterna 
och är medlem i 
Kerstin Strands 
minnesfond. 
Och hon bakar 
ljuvliga tårtor. 

 
Rasmus och Johan Kraft  
tillhör maskingruppen som 
bland annat vårdar tennkulemo-
torn. När maskinen visas på 
Torekällberget ansluter alltid 
nya beundrare.  

Runo Palmgren och Bengt Stenberg tillhör släktet 

silverrävar och har länge varit aktiva i föreningen. De 
arbetar med arkivet och Bygdeband.  
   Tips! Besök vår hemsida och gå vidare till fliken Byg-
deband, som i år har fått en genomgripande uppdate-
ring. Arbetet pågår men det finns redan mycket att 
läsa. 

Barbro Hedberg har en viktig 

funktion genom att det är hon 
som skannar de fotografier 
som lämnas till föreningen för 
vårt digitala arkiv. Tyvärr har 
hon själv ännu inte fastnat på 
något foto hos oss. Krister Axelsson hjälper till att hålla ordning på tomten 

runt hembygdsgården i Österby. 
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Adress  Österby 30, 153 92 Hölö  
E-post   info@holomorkohbf.se 
Hemsida  www.holomorkohbf.se 
Facebook  @holomorkohbf 
Plusgiro  82 65 18-3 

Hölö Mörkö Hembygdsförenings styrelse 2020 
 

Hans Kimsjö, ordförande  073 360 64 06  
Kristin Bladh Ström, v ordf 073 641 53 98  
Waltraut Neuschütz, sekr  070 147 23 17 
Rasmus Eriksson, kassör  070 753 14 37 
Börje Andersson   070 779 31 44 
Magnus Hansson   073 906 69 44 
Elisabeth Karlsson   072 211 01 80 
Sonnie Kimsjö   08 550 605 31 
Susanna Lundberg   070 752 54 00 

ODR Samhällsinformation Exklusiv 

Medlemsavgift 
 

Medlemsavgiften är 200 kronor för enskild medlem och 275 kronor för fa-
milj. I avgiften ingår Årskrönikan som skickas i god tid före årsmötet.  
 
Betala till plusgiro 82 65 18-3   
Anmäl dig samtidigt på hemsidan under fliken Föreningen/Bli medlem. 

 Bak  1. Nils Moberg 
    Egelsviks gård 

2. Gösta Davidsson 
     Nygård 

3. Albin Bystam 
    Hörningsholm 
    (bokhållare) 

4. Ivar Glantz 
    Oaxen 

5. Carl Landström 
    Berga gård  
    ”Radiogården” 

Mitt 1. Johan Andersson 
    Lövnäs, Egelsvik 

2. Ester Gustavsson 
    Eneboda gård 

3. Greta Carlsson 
    Söräng 

4. Hugo Abrahams-
son, Håga gård 

5. ?   
    (skymd) 

Fram 1. John Ericsson 
    Botten 

2. Gustav Andersson 
    (skogvaktare) 

3. Georg Andersson ordförande 
    Björkvik, Egelsvik (anställd vid Oaxen) 

4. Bror Eriksson 
    Oaxen 

Mörkö kommunalfullmäktige 
1951 

Vi publicerade detta foto i Års-
krönikan 2019 och bad om hjälp 
med namnen. Och  hjälp kom 
snabbt i ett mejl från Ann-Marie 
Jönsson, dotter till ordförande 
Georg Andersson. Hon skriver: 
 ”Min far hade ett foto med nam-
nen utsatta. Jag var 20 år 1951 
och hade flyttat från Mörkö, men 
de flesta minns jag väl.” 
   Torsten Eriksson som tidigare 
var ordförande i föreningen har 
bekräftat namnen. Men ett frå-
getecken återstår.  
Tack Ann-Marie! 


