
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2022 
FÖRENINGENS 47: E VERKSAMHETSÅR 

  

Styrelsen bestod av 8 ledamöter: 

Ordförande Kristin Bladh Ström, vice ordförande Carl-Albert Rydemark, kassör Rasmus Eriksson, 

sekreterare Waltraut Neuschütz, Elisabeth Karlsson, Sonnie Kimsjö, Barbro Andersson och Edvard 

Byström. 

Revisorer: Inger Frisch, Sune Karlsson med ersättare Leif Lindgren, Lena Ydebrink. 

Valberedning: Nils Söderberg, Börje Andersson, Jan Lundberg. 

Firmatecknare: ordförande Kristin Bladh Ström och kassör Rasmus Eriksson, var för sig. 

Möten: Utöver årsmötet har styrelsen haft 7 protokollförda möten och två andra möten: Ett möte 

med två representanter från Leader Sörmlandskusten för att få några oklarheter förtydligade 

gällande den planerade ansökan. Ett Kretsmöte med hembygdsföreningarna i Trosa kommun. Hölö 

Mörkö hembygdsförening är värd vid nästa möte i maj 2023.  

Medlemmar: Föreningen hade vid årsskiftet 360 medlemmar, en minskning med 6 jämfört med 

året innan.   

 

 Ärenden som styrelsen arbetat med 

Mycket har handlat om att slutföra flytten från Österby och fördelning av föreningens föremål till 

olika platser då hembygdsgården på Mörkö bygdegård saknar utrymme för detta. Bland annat har 

Kulturcentrum Hölö kyrkskola erbjudit glasskåpet i skolhuset som plats för de bygdedräkter vi kan 

visa upp. Lokalen i Österby sades upp per 1 januari 2023.  

Arbetet med ansökan om bidrag från Leader Sörmlandskusten fortsatte. Ansökan gäller de 

planerade bodarna på den mark som hembygdsföreningen arrenderar av bygdegårdsföreningen.  

  

Maskingruppen 

Den 6 juli träffades Maskingruppen för att motionera vår tändkulemotor. På plats fanns ytterligare 

några motorer, bland annat Södertäljebyggda Ohlsson  

  

Programaktiviteter 

I mitten av juli skedde guidning på Oaxen då ångfartyget Ejdern kom till ön med passagerare från 

Södertälje. 

Vid midsommartid blev det höhässjning tack vare ett medlemsinitiativ. En hässja och en krake stod 

sedan några veckor intill Mörkökorset, det vill säga vid infarten till Mörkö från gamla E4. Många 

intresserade deltog se bilder på sidan 12. 

  

Den 11 september deltog föreningen i Riksantikvarieämbetets arrangemang Kulturarvdagen. Vårt 

bidrag var en presentation av ett antal kända författare, lokalt kallade Syrentorparna.  

Under 1930–40-talen hyrde in sig i torp och på gårdar i Hölö och Mörkö. Utöver föreningens 

utställda material föredrog Göran Martling inlevelsefullt om författarna. Martling är musiker på 

Dramaten och det var hans litteraturintresse som en gång gjorde att han sökte sig till Mörkö. 

Bland åhörarna fanns Hölö-konstnären Lenny Clarhäll som kompletterade med egna berättelser. 



Lenny avslutade med att skänka en bok över utställningar han haft. Boklotteriet bestod av ett 

antal skänkta böcker skrivna av Syrentorparna. 

Den 24 september var det dags för årets Höstmarknad. Platsen vid Mörkö bygdegård visade sig 

mycket lämplig. Ett 10 lokala marknadsstånd var placerade på gräsplanen uppe vid huset medan 

tröskverk och spånhyvel fanns nere på grusplanen. Detta år gästades vi av en repslagare som 

väckte särskilt intresse, bilder på sidan 14. Inomhus visades bildspel och försäljning av skrifter och 

fika. Marknaden var välbesökt i det vackra höstvädret. 

Den 11 oktober var hembygdsföreningens medlemmar inbjudna till visning av de arkeologiska 

undersökningar där Ostlänken är tänkt att gå förbi Tösta/Ekeby. 

  

Studiecirklar  

Vi har två pågående Hölöcirklar som båda fortsätter med insamlandet av material tänkt att bli till 

var sin skrift.  

Den ena, ”Riksettan”, rör Sörby-Valåkersväg längs den forna riksvägen sydöst om Hölö kyrka. Den 

andra, ”Lillsjö-cirkeln”, omfattar områden kring gårdarna Edeby, Vrå, och Lida nära Lillsjön. 

Deltagarna i respektive cirkel träffas regelbundet en gång i månaden. 

  

Skriftförsäljning 

Vi säljer våra skrifter främst genom vår webbutik men även i Hellebybod och på Oaxen. 

Föreningens Årskrönika får medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsmötet. Höst- och 

Vinterbladen, skickas till alla hushåll på orten som samhällsutskick och per post till medlemmar 

som bor utanför Hölö-Mörkö. Utskicket av Vinterbladet senarelades till början av 2023. 

  

Kerstin Strands Minnesfond 

Fyra ansökningar inkom och alla beviljades. Utdelning skedde lite festligare än tidigare.  

Stipendiemottagarna tillsammans med sina närmaste bjöds in till hembygdsgården den 8 juni och 

det var mycket uppskattat. Reporter från Östra Sörmlands Posten (ÖSP) närvarade och 

publicerade en artikel kort efteråt.  

  

Ekonomi 

Den ekonomiska ställningen framgår av resultat- och balansräkningen. Årets resultat visar ett 

underskott med 1 434 kr. Elkostnaderna för underhållsvärmen av lokalen i Österby har stigit på 

grund av prishöjningen.  

En stor projektorduk är inköpt och uppsatt i stora salen i Mörkö bygdegård. 

Pengagåvor har kommit i samband med att medlemmarna betalat avgiften. Stort tack för detta. 

  

Kristin Bladh Ström Carl-Alberg Rydemark  Rasmus Eriksson  

Waltraut Neushütz Elisabeth Karlsson Sonnie Kimsjö 

Barbro Andersson Edvard Byström 


