Djurgårdens hembygdsförening

Styrelsens verksamhetsberättelse 2016
det sextionionde verksamhetsåret

Djurgårdens hembygdsförening är en ideell förening som har till uppgift att verka för
vården och bevarandet av Djurgårdens kultur, natur, minnen och traditioner.

Årsmöte, val av styrelse m.m.
På årsmötet, som ägde rum den 16 maj 2016, valdes Kerstin Brunnberg till ordförande
och Göran Söderström till vice ordförande. Viveka Strangert och Birgit Rahm hade
undanbett sig omval som sekreterare respektive kassör. Birgit Rahm valdes att kvarstå
som styrelseledamot. Till ny sekreterare valdes Karin Åhman och till ny kassör valdes
Minna Fröjdholm. Övriga styrelseledamöter omvaldes och konstituerade sig senare;
sammankallande i plangruppen Karin Lidmar, stugfogde Eva Gernandt, redaktör för
hemsidan Anna Krusic, ledamot plangruppen Fredrik von Feilitzen, ledamot i
plangruppen Per Axelsson, ledamot i plangruppen Erika Wörman, sammankallande i
programgruppen Caroline Sylvén. Adjungerad styrelseledamot redaktör för
Djurgårdsbladet omvaldes Kerstin Lager. Till revisorer valdes Urban von Euler och Per
Stålhem. Till ledamöter i valutskottet valdes Fanny Sachs, (sammankallande), och
Gunilla von Platen och styrelsens representant i valutskottet blev Eva Gernandt.
Årsavgiften beslöts oförändrad 200 kr för enskild medlem och 250 kr för två
personer på samma adress. Avgiften för företag, förening eller institution är likaledes
oförändrad, nämligen 1 000 kr.
Styrelsearbete
Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden.
Medlemsbladet har utkommit med fyra nummer under året.
Föreningens hemsida, djurgardenshembygdsforening.se, har löpande under året
publicerat aktuella yttranden, medlemsaktiviteter, Djurgårdsbladets innehåll och annan
för medlemmarna aktuell information.
Föreningens Facebooksida, facebook.com/djurgardenshembygdsforening, hade 31/12
2016 100 följare.
Yttranden, överklaganden m.m.
Styrelsen bevakar den plan- och byggverksamhet som berör Djurgården och har avgivit
följande:
• Erinran till Mark- och miljööverdomstolen avseende rivning av Gasklocka 4.
• Skrivelse till länsstyrelsen beträffande byggnadsminnesmärkning av Gasklocka
3 och 4.
• Samrådsyttrande på förslag detaljplan Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden.
Alla yttranden återfinns i sin helhet på föreningens hemsida.

•
•

Styrelsen har vid ett antal sammanträden behandlat planärendet Minnesvård vid
Blockhusudden för flodvågskatastrofen.
Styrelsen har vid ett antal sammanträden behandlat planärendet bebyggelse vid
Djurgårdsbrunn.

Medlemsaktiviteter
Följande medlemssammankomster har hållits under 2016:
• April - När karusellerna sover, familjeträff på Gröna Lund.
• Maj – Årsmöte på Prins Eugens Waldemarsudde.
• September - Hemliga trädgårdar i Djurgårdsstaden, guidad vandring på Södra
Djurgården.
• Oktober - Djurgårdens marina historia, föreläsning Beckholmen.
• December – Luciafirande i Djurgårdskyrkan.
Övrigt
Under året har en medlemsenkät genomförts med frågor om föreningens verksamhet,
medlemsbladet och hemsidan. Utfallet, som redovisades i Djurgårdsbladet nr 2/2016,
innehöll till övervägande delen positiva omdömen om föreningens verksamhet.
Hembygdsföreningen är medlem i Förbundet för Ekoparken och i Stockholms
Sjögård.

Styrelsen för Djurgårdens hembygdsförening den 2 maj 2016

Kerstin Brunnberg

Minna Fröjdholm

Karin Åhman

Göran Söderström

Fredrik von Feilitzen

Karin Lidmar

Erika Wörman

Anna Krusic

Eva Gernandt

Per Axelsson

Caroline Sylvén

Birgit Rahm

