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Höstmarknad  

Fårskinn, getost, lök, ho-

nung, bivaxsalva, pumpa, 

blomma, torkat, syltat, 

saftat, inlagt, bakat, la-

gat, lappat, drejat och 

tröskat... 

skördefest 

Kristin Bladh Ström & Börje Andersson sålde våra 

skrifter och kaffe med bakverk 
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Program 2022 

  7 mars Hölöcirkeln ”Riksettan” 
27 mars Årsmöte  
30 mars  Lillsjöcirkeln 
  4 april Hölöcirkeln ”Riksettan” 
27 april Lillsjöcirkeln 
  2 maj Hölöcirkeln ”Riksettan” 
25 maj Lillsjöcirkeln 
   
   
Se kalendern på hemsidan för detaljer och till-
kommande aktiviteter.  

Från redaktionen 
 

Krönikan innehåller 20 sidor och ingår i medlemsavgiften. 

Under 2022 planerar vi dela att ut ett Höst– och ett Vinterblad 
om vardera 4 sidor till alla boende inom vårt postområde. Till 
medlemmar utanför postområdet skickar vi bladen som B-post.  

 

Ansvarig utgivare: Hans Kimsjö 

Redaktion: Elisabeth Karlsson och Waltraut Neuschütz 

Copyright © HölöMörköHembygdsförening ISSN 1101-7228 

 

Hemsida:  holomorkohbf.se 

Epost:  info@holomorkohbf.se  

Postadress:  Tormesta 30, 153 93 Mörkö 

 
Styrelsen vald vid årsstämman 2021 
 

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 

 

 Kerstin Strands minnesfond 

 

 

 

 

 

Hembygdsföreningen övertog för några år sedan för-
valtningen av Kerstin Strands minnesfond. Fonden 
utlyser årligen bidrag till ortens musikintresserade 
barn och ungdomar under 25 år för att på olika 
sätt främja vårt musikliv.  
 

Läs in QR-koden med mobilen för information 
om ansökan. 

 

Följande handlingar för årsmötet är info-
gade i Årskrönikan: 

 

Sid   3  Verksamhetsplan för 2022 

Sid 17-18 Verksamhetsberättelse över 2021 

Sid 19  Resultat & Balans 2021, Budget 2022 

Sid 20  Kallelse och Dagordning  

För årsmötet 

Årskrönikan ingår i medlemsavgiften. 
Icke medlemmar betalar 40 kr för aktuell årskrö-
nika. 
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                  Ordföranden har ordet 

 

 

Verksamhetsplan 2022 

I enlighet med Sveriges Hembygdsförbund (SHF) vill Hölö Mörkö hembygdsförening värna 
om att kunskapen och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs 
vidare till kommande generationer. Kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer ska tas 
till vara, särskilt i samband med pågående samhällsförändring, samt på olika sätt göra dem 
tillgängliga för alla.  

 

Föreningen ska under 2022 slutföra flytten från Österby och etablera sin verksam-
het vid Mörkö Bygdegård. Några nya byggnader ska enligt plan uppföras för att här-
bärgera maskiner, textilier och museiföremål. Vi har haft en inledande kontakt med 
Leader Sörmlandskusten för finansiering med EU-medel. Arbetet med att slutföra 
ansökan är högt prioriterad. 

 

Föreningen kommer att behöva engagera flera av medlemmarna i arbetet med de 
nya byggnaderna för handräckning, målning, inflyttning med mera. 

 

Föreningen arbetar vidare med cirkelverksamhet för att på så vis värna om och föra 
vidare kunskapen om lokala kultur- och naturhistoriska minnen. 

 

Skulle Torekällberget även 2022 arrangera sina 1800-tals dagar kommer vi att delta 
med vår uppskattade tändkulemotor och spånhyvel som tidigare gjort succé. 

 

Föreningen ska delta med guide 3–4 gånger på Oaxen i samband med turistresor 
där Museiföreningen Ångfartyget Ejdern samarbetar med Oaxens Bygdegård. 

 

Föreningen säljer löpande sina skrifter och trycker nya när det behövs. 

 

Årskrönikan, Höst- och Vinterbladen kommer liksom tidigare år att distribueras. 

 

Mörkö januari 2022 

Styrelsen 

D å är det dags att summera ännu ett år av 

vår verksamhet -ett udda år på många 

sätt. Redan tidigt på året ändrades ju villkoren 

för det vi håller på med, då kom influensan 

som blev en pandemi och som påverkade näst-

an allt vi hade planerat.  

   Så började jag förra året och det gäller i stort 

sett samma sak i år. Det har inte gått att ha 

någon större verksamhet dessvärre. Efter att vi 

har blivit vaccinerade kunde vi hålla i gång cir-

keln om Riksettan och starta Lillsjöcirkeln. 

   Som vi tidigare berättat har Södertälje kom-

mun dömt ut avloppet i Österby där vi hyr en 

fastighet av Trafikverket och vi har nu blivit 

tvungna att flytta ifrån densamma. 

   Genom tips från en medlem har vi nu blivit 

hyresgäst hos Mörkö Bygdegård. Vi är mycket 

glada att få vara hyresgäst hos Bygdegården 

och få tillgång till deras fina hus med kringlig-

gande gräsytor och underbara natur. 

   Jag hoppas verkligen att 2022 skall bli ett år 

då vi kan fortsätta med flera cirklar och återi-

gen bjuda in till öppna hus m.m. 

Hans Kimsjö, ordförande 
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”Mörkös Fåglar” och Södertälje Biologiska Klubb 

Nu har det gått lite mer än 50 år sedan Södertälje Biologiska Klubb gav ut boken ”Mörkös Fåglar” (1971). 
Boken handlar om Prosten C.U. Ekströms anteckningar om fågellivet i Mörkö socken under början av 
1800-talet, i jämförelse med Södertälje Biologiska Klubbs observationer under 1960-talet.  

Prosten Ekströms anteckningar om fågellivet fin-
ner man först och främst i boken ”Beskrifning 
öfver Mörkö socken i Södermanland af C.U Ek-
ström. Kyrkoherde” som trycktes i Stockholm, 
Kongl. Ordens-Boktryckeriet, 1828. 

Det första kapitlet i sockenbeskrivningen handlar 
om naturbeskaffenheten och omfattar samman-
lagt 139 sidor. Därmed utgör första kapitlet mer 
än hälften av bokens alla textsidor.                        

Ekström skriver i boken ” Af Foglarna äro om-
kring 150 särskildta arter funna.” Fågelarterna 
som beskrivs, mer eller mindre kortfattat, finns 
på 18 sidor i sockenbeskrivningen. Ekström var 
dock lika mycket en vetenskapsman som präst 
och publicerade olika iakttagelser i naturen dels i 
Kungliga Vetenskapsakademins handlingar och 
dels i ”Tidskrift för Jägare och Naturforskare”. 
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I Södertälje Biologiska Klubbs bok, ”Mörkös Fåg-
lar” (Rapport från Mörkö Fältbiologiska Station), 
finns således uppgifter från såväl sockenbeskriv-
ningen som från ovan nämnda källor. Här bör 
nämnas att en del av ”Mörkös Fåglar”, nämligen 
kapitlet ”En jämförelse av fågelfaunan mellan 

1820-talet och 1960-talet” som finns i boken 
”Mörkös Fåglar” ingår i ett trebetygsarbete i zoo-
logi vid Stockholms universitet, som klubbmed-
lemmarna Klas Fresk och Bo Ljungberg skrev till-
sammans.  

Kubben bildades den 9 februari 1963, då två klub-
bar slogs ihop till en. Den ena klubben hette re-
dan Södertälje Biologiska Klubb medan den andra 
hette Naturforskarklubben. Den nya klubben an-
tog namnet Södertälje Biologiska Klubb. När klub-
barna slogs ihop var det elva medlemmar. Men 
två medlemmar sade upp sitt medlemskap under 
första verksamhetsåret och under de tre sista 
månaderna av året fanns tillfälligtvis en medlems-
aspirant.  

Verksamheten var ganska intensiv under första 
året. Vi hade då en jordkällare ute vid Ånstasjön 
väster om Södertälje, som vi rustade upp med 
träbritsar och en täljstenskamin. Vi matade fåglar 

och satt upp holkar i Ånstasjöområdet. Men vi 
fick dock inte fortsätta vår verksamhet ute vid 
Ånstasjön, främst på grund av ”att vi störde jak-
ten genom att vi vistades alltför mycket i områ-
det”. Vi fick låna en källarlokal gratis av Telgebo-
städer på vissa villkor, en lokal som vi hade under 
flera år. Sträckfågelräkning gjordes från 
Kasholmsberget vid Pålsundet under våren 1963. 
Vi gjorde studieresa till Riksmuseet i Stockholm. 
Under hela 1963 räknade vi fallvilt varje helg 
längs med ”den gamla Riksettan” mellan Söder-
tälje och Järna. Vid Pilkrogsviken räknade vi va-
dare och änder en gång i veckan.  

Södertälje Biologiska Klubb 

Gamla Pålsundsbron med Kasholmsberget i bakgrunden. 
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1964 kom vi till Mörkö, då vi fick disponera en 
liten skogshuggarbarack på Helgö, av greve Carl 
C:son Bonde. Denna barack rustades upp ordent-
ligt med britsar, nya glasrutor och fönsterluckor. 
Vi flyttade täljstenskaminen som vi hade haft ute 
vid ”Ånstakojan” till denna enkla stuga, som från 
början fick namnet Rucklet. Verksamheten inten-
sifierades i och med att vi kommit till Helgö på 
Mörkö. I stadgarna för klubben står inledningsvis 
de allmänna riktlinjerna i klubbens verksamhet:  

1.Vetenskapliga undersökningar av djur- och 
växtliv på Mörkö.  

2. Naturvård på Mörkö.  

3. Att öka allmänhetens intresse och förståelse 
för naturen.  

Hur som helst, grunduppgiften för oss var att så 
noggrant som möjligt göra artinventeringar, be-
stämma beståndens storlek och att följa eventu-
ella beståndsväxlingar av samtliga ryggradsdjur, 
vissa insektsgrupper och växter.  

Varje år delgav vi sedan våra resultat av underök-
ningarna till Hörningsholm. 

Redan under sommaren 1964 påbörjade vi ring-
märkning av fåglar, då främst vid Helgö samt på 
den intilliggande ön Ikö. Vi hade köpt en tjärad 
eka för 25 kronor av ”fiskaren” Vettergren, som 
hade en liten sjöbod på Helgö mittemot Ikö, så vi 
kunde lätt ta oss över sundet till Ikö.  

Ringmärkning av fåglar i vassen på Ikö. 
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Ringmärkningsverksamheten på Mörkö fortsatte 
och vi besökte i princip alla arrendegårdar på 
Mörkö där vi ringmärkte ladusvalor. Vi såg hur 
ladusvalorna kom tillbaka till gårdarna där de 
häckat tidigare. Ungarna av ladusvalorna såg vi att 
de också kom tillbaka, även om det inte var till 
exakt samma gård på Mörkö.   

 

Av en ren tillfällighet fick vi reda på att det fanns 
en sockenbeskrivning från Mörkö skriven av Carl 
Ulrik Ekström. Det var några medlemmar i klub-
ben som hade träffat jordbruksarrendatorn på 
Harburen, Gunnar Söderberg och hans fru Gun, 
där de fick se boken. Vi gjorde därefter flera besök 
på Harburen och skrev av uppgifter från boken.  

Boken ”Mörkös Fåglar” 

 
När Klas Fresk och författaren till denna artikel, 
läste zoologi (1969 – 1970) och sedan gjorde ett 
trebetygsarbete i zoologi vid Stockholms universi-
tet, så bestämde kubben sig för att trycka en bok 
på 64 sidor om fågellivet på Mörkö samt om hur 
fågelfaunan förändrats under en period på cirka 
140 år. Boken på 64 sidor blev tryckt i slutet av 
1971. 

Vi hade tidigare i klubben beslutat om att när vi 
ger ut publikationer skulle vi kalla oss för ”Mörkö 
Fältbiologiska Station”, vilket förklarar att det står 

så på titelbladet i Mörkös Fåglar. Vidare står alla 
namnen på samtliga de nio medlemmar som var 
med i klubben, då boken trycktes. Observera 
också att vi övergivit Rucklet vid den tidpunkten, 
då Mörkös fåglar blev tryckt. Vi hyrde nämligen en 
lägenhet hos lantbrukaren Karl-Emil Davidsson 
med familj på Nygård. 

Möjligheten att få hyra på Nygård kom efter att vi 
hade haft ett möte för Mörköbor på bygdegården 
den 6 februari 1970 då vi presenterade vår verk-
samhet på ön.  
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Förändringar i fågelfaunan fram till idag 

Kommentar: Skäggdopping är numera en vanlig häckfågel kring Mörkös stränder och ökningen kan säkert ha fort-
satt sedan boken skrevs. 

Kommentar: Storskarv var tydligen inte alltför ovanlig på Ekströms tid om man försöker tolka vad Ekström skri-
ver. Däremot såg vi inte så mycket storskarvar på 1960-talet. På senare år har den börjat häcka i stort antal på 
några ställen runt Mörkö. Här har således en stor förändring skett. 

Här visar jag urklipp från ett urval av de fågelarter som finns beskrivna i ”Mörkös Fåglar”. I vänstra spal-
ten finns beskrivningar som Södertälje Biologiska Klubb gjort, medan Ekströms anteckningar från början 
av 1800-talet visas till höger. 

Kommentar: Salskrake tycktes inte ha varit så vanlig kring Mörkö under Ekströms tid. Mitt intryck är att arten nu-
mera ses i större antal än under 1960-talet.   

Kommentar: Grågåsen finns överhudtaget inte omnämnd av Ekström. Den var inte alls så vanlig på 1960-talet, men 
har på senare år haft n kraftig expansion. Detta gäller i princip för alla våra gäss. 

Kommentar: Knölsvanen verkar ha varit relativt ovanlig kring Mörkö under 1800-talets början. Knölsvanen har 
liksom gässen ökat kraftigt i antal under senare år. 
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Kommentar: Sångsvan var bara en flyttfågel som visade sig om våren enligt Ekström. På 1960-talet var sångsva-
narna inte så vanliga men visade sig årligen under sträcket och ibland på vintern. Bilden med sångsvanarna på 
”Mörkös Fåglar” är fotograferad söder om Skanssundet vintern 64/65.  

Kommentar: Havsörnen har blivit vanligare jämfört med 1960-talet. Häckar numera även vid stora sjöar i inlandet.  

Kommentar: Tjädern är försvunnen från Mörkö. Det finns inte sådana skogar längre som passar tjädern. 

Kommentar: Blåkråka är en art som försvunnit som häckfågel i vårt land. Det finns en uppstoppad blåkråka på Na-
turhistoriska riksmuseet som är skjuten på Mörkö i början av 1800-talet.  

 

Avslutning 
 

Det finns naturligtvis mycket mer att berätta, såväl om Södertälje Biologiska Klubbs verksamhet som om 
fåglarna på Mörkö. Men det får anstå till en annan gång. 

”Mörkös Fåglar” kan ni nog hitta på antikvariat eller genom att låna från bibliotek i Sverige. 

Text och foto: Bo Ljungberg 

Adress: Norrskensbacken 5, 146 46 Tullinge 

E-post: bl.naturkonsult@gmail.com 
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Köp i Webbutiken 
Föreningens skrifter kan du 
köpa i webbutiken. Läs in QR-koden till 
www.holomorkohbf-butik.se för information om 
skrifterna och priser. Skrifterna finns också i hem-
bygdsgården och ett urval finns att köpa i Helleby Bod. 
 
Saknar du någon gammal Årskrönika? 

Gamla årskrönikor från 1989 — 2020 finns gratis att få 
i hembygdsgården. Läs gärna årskrönikor och Inform-
ationsblad digitalt på hemsidan under fliken Skrifter.  

 
Hemsida: holomorkohbf.se 
Epost: info@holomorkohbf.se  
 
Postadress: Tormesta 30, 153 93 Mörkö 
Plusgiro (PG): 82 65 18-3 
Bankgiro (BG): 5495-3138  
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Boktorget 

Kustfiske från Fifång till Nävekvarn                                       150 kr 
Gunnel Andersdotter och Christina Frieberg 
 
Hölöbygdens hembygdsdräkt                                                   80 kr 
Dräkten invigd den 3 juli 1982. Innehåller brodyr- och 
sömnadsbeskrivning. Bearbetad av Sonnie Kimsjö.  
Nyutgiven 2018. 28 sidor.  
 
Hölöprosten Scharff och rysshärjningarna 1719                   30 kr 
Av Ivar Högström. 2:a utgåvan 1998. 39 sidor. 
 
Hölö socken                                                                                150 kr 
En berättelse från 1828. Av prosten Johan Erik Petri  
Sörmländska handlingar nr 25. Nytryck 2013, 96 sidor. 
 
Hölö sockenstämmoprotokoll                                                100 kr 
Renskrift från handskrivna och kopierade original- 
handlingar från 1844-1846. Utgiven 2002. 130 sidor. 
 
Två generationer fotografer i Hölö,  
Sigrid Hålldin och Elsa Tidblad                                                  30 kr 
Om utställningen med samma namn. Utgiven 2009. 
 
Livet på landet ”Radiogården”,  
Berga gård på Mörkö                                                                  30 kr 
Samtal med Eva-Britta Landström. Utgiven 2007. 16 sidor. 
 
Tegeltillverkning inom Hölö Mörkö                                         30 kr 
Verksamheten under 1600- och 1700-talen. Utgiven  
av hembygdsföreningens studiegrupp 1996. 16 sidor. 
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Rapport från ett rösträttsmöte i Tormesta på 

Mörkö. Notisen var införd i Eskilstuna-Kuriren den 

31 juli 1893.  

Hölö Mörkö hembygdsförening är medlem i  

Stockholms läns hembygdsförbund som är medlem i  

Sveriges hembygdsförbund (SHF). 

SHF erbjuder bland annat en rad webbinarier som syftar 
till att inspirera, sprida kunskap och ge tillfälle till erfa-
renhetsutbyte. Innehållet är bestämt från en enkät där 
medlemmar kom med förslag på ämnen. Du hittar först 
ett kalendarium och sedan beskrivningar av alla webbin-
arier.  

Tips:  
Prenumerera på SHF:s nyhetsbrev. 

Läs in QR-koden med din mobil och be-

ställ nyhetsbrevet och ta del av utbudet 

från SHF. 

Om du även vill ha nyhetsbrevet från Stockholms läns 

hembygdsförbund skickar du ett mejl till 

info@stockholmshembygd.se.  

 

Lillsjö-cirkeln  

 

T räffen i februari, som var vikt för Wrå, lockade ett 20-tal deltagare. 

Bengt Ericsson (till höger) har en gedigen kunskap om Hölö och dess 

historia. Han berättade att namnet Wrå kommer från att gården ligger i ett 

hörn av socknen. Den äldsta dokumentationen om gården är från år 1401. 

På Wrå har det brutits marmor och funnits ett tegelbruk och ett pensionat 

under 1920-1940-talen. Pensionatet presenterades i Årskrönikan 1995 och 

finns att läsa digitalt på vår hemsida.  

Författaren Gunnar Ekelöf var gäst en gång på pensionatet och beskrev Wrå 

som ”en förfärligt besynnerlig gammal gård som verkar rena sextonhundra-

talet, en blandning av vanhävd och ålderdomlighet som inte är utan sin tjus-

ning åtminstone vid ett första påseende.”   

 

Lillsjö-cirkeln  

träffas på Edeby säteri  

sista onsdagen i månaden  

kl 18.30  

Cirkelledare: 

 Susanna Lundberg  
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A rbetet i studiecirkeln om Sörby-Valåkersväg — en del av 
Riksettan — började under 2021. Vi träffas första mån-

dagen i månaden hos någon av oss längs vägen.  

   Vi samlar in uppgifter om hus, händelser, fornminnen och 
verksamheter i den här trakten. Våra ambitioner är att materi-
alet ska bli till en skrift. Vi ser gärna att fler deltar. Har du nå-
got du vill berätta eller vill du veta mer om området är du väl-
kommen att höra av dig. 

   Bilden till höger visar en gränssten men saknas i Fornsök hos 
Riksantikvarieämbetet. Kanske dyker vi på något mer som inte 
finns registrerat idag. Välkommen att delta hälsar Kristin, Anna
-Lisa, Anders, Stig och Annica. 

Studiecirkeln om Sörby-Valåkersväg – En del av Riksettan 

”Detta hus bör bevaras!”  

S å löd en rubrik i Länstidningen på 1970-talet. 
”Byggnadsvården i kommunen inriktar sig för 

mycket på själva Södertälje.” Den åsikten framförde 
Ivar Högström, dåvarande ordföranden i Hölö Hem-
bygdsförening. Han och flera med honom efterlyste 
inventeringar av värdefulla hus även i kommunens 
ytterområden. Idag har huset nytt tak och är väl un-
derhållet.  

   Båtsmanstorpet nummer 94, ”Starrstugan”, bygg-
des 1724. Den siste båtsmannen som bodde i torpet 
hette Bonddräng! 
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Med rötterna i Norra skolan 
 

N orra skolan finns nämnd från 1873. Den låg på platsen för nuvarande Mörkö bygdegård. Enligt husför-
hörslängden inflyttade i oktober 1873 skolläraren Johan August Carlsson. Han hade ett år tidigare skrivits 

"på socknen" (han kom från Vagnhärad), men då med beteckningen "f.d. dräng, ofärdig"! Skolan användes 
mest som småskola. Efter nedläggning på 1920-talet användes lokalerna för dans, bio och basarer. 

R edan 1939 skänkte Hörningsholm en 
tomt till Mörkö bygdegårdsförening 

som fick beteckningen Hörningsholm 24. 
Den tomten låg till största delen på åker-
mark söder om Mörkö kyrka, mittemot 
Idala, väster om Dyvens backe. Men tio år 
senare ansökte parterna om en ändring i 
förrättningen: 

   ”Sökandens ombud med instämmande 
av Bygdegårdsföreningens ombud förkla-
rade att avsikten med förrättningen vore 
att genom ägoutbyte förflytta Hörnings-
holm 24 till en för föreningens ändamål 
lämpligare plats å Hörningsholm 21 om-
kring tomtplatsen till den numera ned-
lagda s.k. Norra skolan å Mörkö.” 

   Bygdegården stod klar i mitten av 1950-
talet. 

Några citat ur en intervju med Anders Eriksson, upp-
växt på Solbacken: 
"Skolan revs när bygdegården byggdes. Bio varje vecka 
där. Det var en farbror från Flen som hade biografma-
skiner, överallt i länet. Paus mitt i för omspolning. Id-
rottsföreningen och politiska föreningar hade fester vid 
Norra Skolan. Där fanns också en dansbana och några 
bodar för tombola och kaffeservering. Alla föreningar 
arbetade för bygdegården. Den är byggd av hopsparade 
pengar, frivilligt arbete och vissa bidrag, i stort sett utan 
lån. Marken skänktes av Hörningsholm." 

(Ur Bygdeband) 

 

Ur handlingar angående ägobytet upprättade år 
1950 av distriktslantmätare Hjalmar Österberg. 

https://www.hembygd.se/shf/plats/23516
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D en 2 september 2021 kunde vi välkomna represen-

tanter för Leader Sörmlandskusten till vår hem-

bygdsgård på Mörkö. På plats presenterade vi vår idé om 

att bygga tre enkla bodar på den mark som vi arrenderar 

av Mörkö Bygdegård.  

 1. Takspånehyveln, tändkulemotorn och smed

 jan ska få den största byggnaden vid vägen mot 

 Tormesta. Först måste ett 10-tal tallar tas bort.  

 2. Hejstasnickarnas museum får ett eget litet 

 hus i bortre delen av stora planen. 

 3. Dräkterna och textilierna ska få ett litet hus 

 vid västra gaveln av bygdegården.  

   Besöket den 2 september innebar att vi tog steg 1 i den 

ansökan om EU-medel som vi arbetar med. Steg 2 är en 

omfattande ansökan med budget som vi registrerar i ett 

system som Jordbruksverket administrerar.  

   Stockholms län är uppdelat i fem Leader-områden. Sö-

dertälje kommun ingår i Leader Sörmlandskusten som har 

sitt kontor med verksamhetsledare i Bettna i Söderman-

lands län.  

   Ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – 

Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie 

Rurale. Det betyder "samordnade aktiviteter för ekono-

misk utveckling på landsbygden".  

V arje leadergrupp har sin egen strategi med prioriterade insatsom-

råden. Gruppens styrelse kallas LAG (Local Action Group) och är 

första beslutsinstans. Slutligt beslut om finansiering sker av Jordbruks-

verket. Vårt projekt ”Besöksmål Kulturarvet Hölö-Mörkö” ligger i linje 

med insatsområdet Turism och struktur. Läs in QR-koden till vänster 

med en mobil för mera information om Leader Sörmlandskusten.  

”Besöksmål Kulturarvet Hölö-Mörkö” 

D et ska synas att projektet får pengar från EU. Därför måste 
EU-flaggan med vidhängd text och logotypen för Leader 

finnas med i trycksaker och på vår hemsida. Vi måste även sätta 
upp väl synliga skyltar utomhus när byggnationerna pågår. 
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Visualisera våra planer 

I  backen till vänster om ekarna syns några höga gröna tallar. Där planerar vi en byggnad för takspåne-

hyveln, tändkulemotorn och smedjan. Ett 10-tal tallar måste först tas bort. (Utrymmet fortsätter till 

vänster utanför bilden.)  

På planen ovanför skymtar en bod bland grenarna i bilden. Omedelbart till vänster om den boden plane-

rar vi för en ny bod i samma stil. Det ska bli ett minimuseum för Hejsta-snickarna. 

Ett tredje litet hus vill vi bygga vid den bortre gaveln på bygdegården, ej synlig från vägen. Där ska hem-

bygdsdräkter och andra textilier få ett eget rum.  

 

När du vill vara extra fin —  

    hyr en bygdedräkt! 

 

Bilden visar Mörködräkten och Hölödräkten. 

På hemsidan kan du läsa mera om de båda dräkterna och hur du 

gör för att hyra dem. 

Läs in QR-koden med din mobil för att enkelt 

hitta till rätt sida. 
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Verksamhetsberättelse för 2021 
Vilket är föreningens 46:e verksamhetsår 

Ärenden som styrelsen arbetat med 
Huvudparten har handlat om flytten från Österby 
till Mörkö bygdegård. Kommunen hade aviserat 
om stängning av avloppet till december 2021 vilket 
medförde att lokalen inte längre skulle vara lämp-
lig för föreningens verksamheter och flytten från 
Österby därför brådskade. 
   Efter styrelsens upprop i december 2020 om för-
slag på annan lokal, visade sig Mörkö bygdegård 
som mest lämplig, även om utrymmet att fritt för-
foga över endast skulle räcka till kontor och arkiv. 
Till följd av detta bestod styrelsearbetet av många 
möten och mejlkontakter rörande avtal och övriga 
överenskommelser med bygdegårdsstyrelsen. 
   Den 9 maj undertecknade de båda föreningarna 
ett långsiktigt hyreskontrakt av bygdegården och 
det kompletterades den 16 augusti med ett lång-
siktigt arrendeavtal på delar av bygdegårdens 
mark. På marken planerar hembygdsföreningen 
att uppföra tre mindre byggnader för förvaring, 
utställning av/aktiviteter med sina föremål. Vi har 
presenterat våra planer för kommunens bygglovs-
enhet och stadsantikvarien som inte haft något att 
erinra så långt.  
   För finansiering av byggnationerna var vi först i  
kontakt med länsstyrelsen för att söka EU-medel 
via dem men det skulle kräva kompletterande 
kommunalt stöd. Vi kontaktade därför i stället  
Leader Sörmlandskusten som den 2 september  
besökte oss och vi presenterade våra planer.  

 
Arbetet med ansökan och budget för investering-
arna pågår ännu när Årskrönikan skrivs.  
   Vi har arbetat med att iordningställa de hyrda 
lokalerna i bygdegården och flyttat kontor och ar-
kiv. För att kunna tömma de gamla lokalerna i Ös-
terby kommer vi att magasinera föremål på olika 
håll tills vi helt har etablerat oss på Mörkö.  (Forts) 
 

Styrelsen bestod under året av 9 ordinarie ledamöter: 
Ordförande Hans Kimsjö, vice ordförande Kristin Bladh Ström, kassör Rasmus Eriksson, 
sekreterare Waltraut Neuschütz och ledamöterna Elisabeth Karlsson, Sonnie Kimsjö, 
Magnus Hansson, Susanna Lundberg. 
Revisorer: Inger Frisch, Sune Karlsson med ersättare Leif Lindgren, Lena Ydebrink. 
Valberedning: Olof Gustafsson, Stig Johansson, Mari-Ann Lundgren. 
Firmatecknare: ordförande Hans Kimsjö och kassör Rasmus Eriksson, var för sig. 
Möten: Utöver årsmötet som hölls digitalt den 21 mars har styrelsen haft 8 protokoll-
förda möten. Beroende på graden av smittspridningen för covid19 hölls mötena antingen 
helt digitalt eller som en kombination av digitalt och fysiskt. Därutöver hölls gemensamt 
möte med styrelsen i Mörkö Bygdegårdsförening till vilket minnesanteckningar gjordes. 
Andra möten har varit med länsstyrelsen och Leader Sörmlandskusten angående EU-lån. 
Medlemmar: Föreningen hade vid årsskiftet 366 medlemmar, en ökning med 18 jämfört 
med året innan. 

Handslag i tiden.  

Johan Andrée, Mörkö Bygdegårdsförening och Hans Kimsjö.  
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Programaktiviteterna har varit mycket begrän-
sade. Vi genomförde även detta år en Höstmark-
nad den 18 september vid Johan Krafts Meka-
niska Verkstad i Hölö. Marknaden, med över 10 
lokala marknadsstånd, tröskverk, spånhyvel, flera 
hantverkare i aktion, var välbesökt. Förutom ar-
rangemanget bidrog föreningen med försäljning 
av skrifter och fika. 
 
Studiecirklar är en stillsammare typ av program-
aktivitet. Vi har två Hölöcirklar i gång som båda 
samlar in material som ska kunna bli ett par 
skrifter. Den ena, ”Riksettan”, rör Sörby-
Valåkersväg längs den forna riksvägen sydöst om 
Hölö kyrka. Den andra, ”Lillsjö-cirkeln”, startade 
under hösten och omfattar områden kring gårdar-
na Edeby, Vrå och Lida nära Lillsjön. Deltagarna 
träffas i regel en gång i månaden i respektive cir-
kel. 
   Ytterligare en grupp, ”Maskingruppen”, träffa-
des och ansvarade för att det anrika tröskverket 
med tillbehör samt spånhyvel/tändkulemotor 
kunde tas i bruk på höstmarknaden. 
 
Skriftförsäljning skedde huvudsakligen via före-
ningens webbutik men även på några andra plat-
ser till exempel i Hellebybod och på Oaxen. Före-
ningens Årskrönika fick medlemmarna som van-
ligt tillsammans med kallelsen till årsmötet. Årets 
två kontaktblad (Höstbladet och Vinterbladet) 
distribuerades på orten som samhällsutskick och 
skickades per post till medlemmar som bor utan-
för Hölö-Mörkö. 
 
Kerstin Strands Minnesfond aktiverades inte hel-
ler detta år på grund av att restriktionerna för 
smittspridningen pågick långt in på sommaren. 
Restriktionerna innebar att den sedvanliga skolav-
slutningen, där de ansökta medlen brukar delas 
ut, ställdes in. Så även många av barnens och 
ungdomarnas musikaktiviteter under månaderna 
innan.  

Ekonomi 
Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisas 
till resultat- och balansräkningen. Kännbart under 
året har varit extra kostnader till Trafikverket för 
uppsättning av en ny stolpe med skylten 
”Hembygdsgård” tillsammans med ”Bygdegård”. I 
övrigt ytterligare ett år med minskade intäkter på 
grund av pandemin. Årets resultat visar ett under-
skott med 24  852 kronor.  
Utlägg som gjorts är till abonnemang hos Zoom 
för digitala möten samt en webbkamera. 
   Inkomna gåvor har varit att medlemsavgifter 
märkbart rundats av uppåt. Därutöver gåva med 
20 000 kronor av privat, anonym donator. Stort 
tack för båda dessa gåvor! 
 
Val 
I tur att avgå vid årsmötet 2022. 
Styrelsen: Hans Kimsjö (ordförande), Waltraut 
Neuschütz, Elisabeth Karlsson, Börje Andersson, 
Magnus Hansson, Susanna Lundberg. 
Revisorerna:  
Inger Frisch, Sune Karlsson (ordinarie) samt Leif 
Lindgren, Lena Ydebrink (ersättare). 
Valberedning: för närvarande vakant. 
 
Stadgarna anger att antalet ledamöter i styrelsen 
ska vara minst 7, alla ordinarie. Flera ledamöter 
står i tur att avgå och avsäger sig omval. Vid års-
mötet 2022 behöver således väljas: 
 Ordförande på 1 år 
 3 ledamöter (minst) på 2 år 
 2 ordinarie revisorer och 2 ersättare på 1 år 
 3 valberedare på 1 år.  
 
Hans Kimsjö    Kristin Bladh Ström  
Rasmus Eriksson    Waltraut Neuschütz 
Elisabeth Karlsson  Sonnie Kimsjö 
Börje Andersson    Susanna Lundberg 
Magnus Hansson 

Verksamhetsberättelse för 2021, fortsättning 
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RESULTAT      
Resultat 

2021 
Budget 2022 

 

  Intäkter   Medlemsavgifter 51 300 52 000  

      Evenemang 1 655 3 000  

      Sålda skrifter 3 246 4 000  

      Föreningsbidrag 30 000 75 000  

      Övriga bidrag och gåvor 4 505 0  

      Summa intäkter 90 706 134 000  

             

  Kostnader   Årskrönika och Informationsblad 37 839 37 000  

      Evenemang 1 011 1 500  

      Lokaler, hyra och arrende 25 242 20 500  

      IT drift & datautrustning 16 003 16 500  

      Försäkring och medlemsavgifter 10 644 11 180  

      Arkiv och övriga kostnader 24 819 9 850  

      Summa kostnader 115 558 96 530  

      RESULTAT -24 852 37 470  

       

BALANS     
Ingående 

2021 
Förändring 

2021 
Utgående 

2021 

  Tillgångar   Kassa, Bank, Plusgiro 149 638 687 150 325 

      Övriga fordringar/förskott 6 304 -3 364 2 940 

      Skattekonto 822 0 822 

      Summa Tillgångar 156 764 -2 677 154 087 

              

  Eget kapital & Skulder Minnesfond/Donationer -703 -20 000 -20 703 

      Donationer skrifter -12 585 0 -12 585 

      Balanserat resultat -134 339 -8 337 -142 676 

      Årets resultat -8 337 33 189 24 852 

      Förskottsbetalda medlemsavgifter -800 -2 175 -2 975 

      Summa Eget kapital & Skulder -156 764 2 677 -154 087 

Ekonomisk redovisning för 2021 och budget 2022 
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Dagordning vid årsmöte för Hölö Mörkö Hembygdsförening 

den 27 mars 2022 
 

1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

2. Val av årsmötesfunktionärer 

- Mötesordförande 

- Mötessekreterare 

- Två protokolljusterare 

- Två rösträknare 

3. Fastställande av dagordning 

4. Årsredovisning 

- Verksamhetsberättelsen 

- Bokslut 

- Fastställande av resultat- och balansräkningarna 

5. Föredragning av revisorernas berättelse 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

7. Fastställande av eventuella arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter 
samt eventuella andra ersättningar 

8. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 

9. Fastställande av budget och verksamhetsplan för räkenskapsåret 2022 

10. Fastställande av medlemsavgifter till föreningen 

11. Val av: 

- Ordförande för kommande verksamhetsår 2022 

- Styrelseledamöter för de två kommande verksamhetsåren 2022—2023 

- Två revisorer för kommande verksamhetsår 2022 

- Två ersättare för revisorerna för kommande verksamhetsår 2022 

- Valberedning om högst fem ledamöter, varav en sammankallande 

12. Kerstin Strands Minnesfond  

13. Övriga frågor 

14. Avslut 
 

 
 

Kallelse till ÅRSMÖTE för Hölö Mörkö Hembygdsförening 
 

    Tid   Söndag den 27 mars 2022, kl 13  

    Plats  Hölö Mörkö Hembygdsgård i Mörkö Bygdegård, Mörkö 

 

Efter årsmötet bjuder vi på kaffe och kaka.  
 

Välkommen  
 

Styrelsen 


