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Dalarö Hembygdsförening
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Styrelsen för Dalarö Hembygdsförening får härmed avge följande
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021.
Liksom förra året har vi tvingats anpassa vår verksamhet till coronasituationen.
Styrelsearbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Åkerblom Björn
Maijgren Gösta
Rosberg Klas
Vaalundi Gun
Dolk Olle
Bengtsson Anders
Hedenström Tommy
Berglund Thörnblom Eva
Palmgren Lars

Ledamot/Ordförande
Ledamot/Vice ordförande
Ledamot/Sekreterare
Ledamot/Kassör/Medlemsansvarig
Ledamot/ IT/Bildmakare
Ledamot/Redaktör Shimmyn/
Vice sekreterare
Suppleant 1
Suppleant 2
Revisor

Styrelsen har hållit 7 protokollförda sammanträden och 1 konstituerande möte.
Styrelsen har haft fortlöpande kontakt med Kultur och Fritid, Haninge Kommun
i frågor som berör vår verksamhet.
Föreningen är ansluten till ”Stockholms läns hembygdsförbund”.
Föreningen är medlem i den ideella föreningen Dalarö Kultur- och
Föreningscentrum.
Föreningen är representerad i kommunstyrelsens samrådsorgan
”Skärgårdsgruppen”.
Föreningen har även yttrat sig i några samrådsärenden och en namnfråga.
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Ekonomi
Föreningen har fått ett grundbidrag på 25 000:- från Kultur och Fritid
i Haninge Kommun och cirkelbidrag från SENSUS studieförbund.
Härutöver har föreningen fått ett pandemistöd på 56 774:- från Haninge
Kommun.
Föreningens ekonomi framgår av balans- och resultaträkning.
Medlemmar/rekrytering
Föreningen hade 382 medlemmar varav 18 nya medlemmar
2 hedersmedlemmar den 31 december 2021.
Rekrytering har skett bland såväl gamla Dalaröbor som nyinflyttade personer.
Medlemstidning – Dalarö Shimmyn
Vår tidning Dalarö Shimmyn, har under året utkommit med fyra nummer.
Information har där lämnats om våra aktiviteter tillsammans med andra lokala
nyheter, intervjuer samt historiska tillbakablickar.
IT
Vår hemsida, med adress www.dalarohembygd.se ger en överskådlig bild av
föreningens verksamhet.
En del av vårt bildarkiv finns tillgängligt på hemsidan.
Under rubriken ”Året var” på hemsidan har under året kompletterande och
fördjupande text införts om händelser i Dalarös historia.
Årsmöte
Årsmötet söndagen den 28 mars 2021 genomfördes utan fysisk närvaro
på grund av den pågående covid-pandemin.
Föreningens medlemmar erbjöds möjlighet att delta på föreningsstämman
dels digitalt genom röstkort på hemsidan och dels genom poströstning.
117 medlemmar var representerade på årets stämma.
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Studiecirklar
Bild- och historiecirklarna återstartade i september efter uppehåll,
hela våren, och pågick växelvis varje måndag under hösten.
Gösta Maijgren har arbetat fram fem bildhäften med totalt 475 bilder på
personer och vyer från Dalarö.
Utflykter
Föreningen kunde glädjas åt att kunna genomföra två medlemsutflykter en
båtutflykt med Vindbådan till Båtmagasinet på Rindö och en utflykt till det
om- och tillbyggda Smådalarö Gård.
På Båtmagasinet, Sjöhistoriska muséets avdelning för gamla fina träbåtar,
guidade oss Eva Berglund Thörnblom.
Torsdagen den 7 oktober besökte föreningen nya Smådalarö Gård Hotell & Spa.
Vi togs emot av Lars Ålund och Åse Sinnby som guidade oss runt.
Hotellet har en av Sveriges största Spa- och relaxavdelningar samt
gym- och yogalokaler.
Lokalfrågor
På översta våningen i Tullhuset hyr Hembygdsföreningen sedan januari 2010
två rum av Dalarö Kultur- och Föreningscentrum.
Där finns vårt bibliotek med arbetsplatser och en dator för besökare att ta del
av datoriserad information. DHF har också tillgång till den stora salen för möten
och studiecirklar.
Övrigt
Aktuella aktiviteter har annonserats på hemsidan, i vårt föreningsblad Dalarö
Shimmyn och via E-mail.
På vår anslagstavla vid torget finns information om vår hembygdsförening.
Här finns också en speciellt utvald bild varje månad.
Styrelsen riktar ett varmt tack till Kultur och Fritid i Haninge Kommun och
SENSUS studieförbund.
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Styrelsen tackar alla medlemmar som under året ställt upp i olika sammanhang
för att hjälpa till med verksamheten.
Ett särskilt tack till cirkelledarna och till Bengt Johnson och Berndt Fardelius för
tillsyn och skötsel av Anders Franzéns bod och tomt.

Dalarö den 22 februari 2022
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