VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen har hållit 10 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”. Kristina Ahlmér
har varit Hembygdsföreningens ombud.
Föreningen är medlem i den ideella föreningen Dalarö Kultur- och
Föreningscentrum.
Föreningen är representerad i kommunstyrelsens samrådsorgan
”Skärgårdsgruppen”.
Representanter för föreningen har deltagit i träffar med övriga
hembygdsföreningar i Haninge.
Ekonomi
Föreningen har fått föreningsbidrag från Kultur och Fritid i Haninge Kommun och
cirkelbidrag från SENSUS studieförbund.
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Föreningen har av Lars Palmgren emottagit 5.000 kronor för sponsring av
Pagoden.
Föreningens ekonomi framgår av balans- och resultatrapporten.
Medlemmar/rekrytering
Föreningen hade 320 betalande medlemmar, varav 22 nya medlemmar den
31 december 2016 och
3 hedersmedlemmar. Rekrytering har skett bland såväl gamla Dalaröbor som
nyinflyttade personer. Information om vår verksamhet har getts vid skilda
tillfällen i rekryteringsbefrämjande syfte.
Medlemstidning - DalaröShimmyn
Vår tidning, DalaröShimmyn, har under året utgivits med fyra nummer.
Information har där lämnats om våra aktiviteter tillsammans med andra
lokala nyheter, intervjuer samt historiska tillbakablickar.
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Hemsida / Facebook
Vår hemsida, med adress: www.dalarohembygd.se, ger en uttömmande bild
av föreningens verksamhet, såväl hittillsvarande aktiviteter som planerade
nya sådana. En del av vårt bildarkiv finns också tillgängligt:
http://www.dalarohembygd.se/Bildbanken.html. Föreningen tar även fram
en speciellt utvald bild varje månad:
http://www.dalarohembygd.se/Bildarkivet.htlm. Denna är även uppsatt på
föreningens anslagstavla vid torget och finns i en pärm på Träffpunkten på
Odinsvägen.
På vår anslagstavla och på Franzéns bod sitter ”QR-koder”. Med hjälp av
Smartphone kan intresserade besökare där ladda med en ”app” och länkas
till vår hemsida. Föreningen finns nu också på Dalarö Trading. Dalarö
Hembygdsförening har sedan 16 juni 2015 en facebooksida.
https://www.facebook.com/dalarohembygd?fref=ts.
I början av januari fanns 127 följare.
Där bevakar DHF pågående samhällsförändring sammanlänkat med historia.
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Årsmöte
Årsmöte hölls den 3 april i Tullhuset med sedvanliga årsmötesrutiner. L-O
Landin var gästföreläsare.

Aktiviteter
Den 15 april samlades ett flertal medlemmar för ett givande studiebesök
och guidning till museet Hamn. En god lunch serverades i den trevliga
restaurangen i samma byggnad.
Den 5 maj, Kristi himmelsfärdsdag, hölls Gökotta med sång och musik
tillsammans med Dalarö kyrka på Amerikaberget
Den 17 maj gjordes en utflykt till Tyresta By och Naturum med mycket
intressant guidning av
Rolf Löfgren.
Den 16 juli var det en välbesökt invigning av den renoverade Pagoden, som
nu lyser upp torget på Dalarö.
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Gurli Malmsten har under våren och sommaren lett vandringar på Dalarö
med stort deltagarantal
(9 juli, 30 juli 20 augusti). Tema för vandringarna var ”Konstnärernas
Dalarö”, ”Dalarös historia” samt ”Strindberg på Dalarö”. Gurli har också lett
en historisk vandring i samband med Skärgårdstinget den 20 augusti.
Gösta Maijgren har under verksamhetsåret hållit mycket uppskattade och
välbesökta föreläsningar om lotslivet på Dalarö vid bl.a
Hyresgästföreningens årsmöte, vid Rotary Haninge, Ornö sockenstuga och
Sjöhistoriska Museet.
Den 22 oktober gjordes en utflykt till Svartbäckens gamla skola med
intressant guidning av Olle Flodby.
Den 8 november sändes TV programmet "Det sitter i väggarna. DHF har
bidragit med historiskt material och medverkat i SVT programmet som
producerats av Titan Television. Det material som togs fram i samband med
studiecirkeln om Dalarös sommarvillor del 2 var en bra grund för
programmets uppbyggnad.
Den 24 januari 2017 höll Gösta Maijgren i en TV-kavalkad med inslag från
Sveriges Magasin och Musik på Dalarö för Dalaröborna i Tullhuset. Även den
17 mars höll Gösta Maijgren i denna TV-kavalkad på Träffpunkten.

Studiecirklar
Under verksamhetsåret har tre studiecirklar genomförts.
Hitta historien
Dalarö Hembygdsförening disponerar en stor mängd gamla foton, som
successivt utökats. I studiecirkeln har deltagarna tagit fram och
dokumenterat bildernas historia, som resulterat i ett flertal fotopärmar och
ett digitalt bildarkiv. En stor del av bilderna finns utlagda på hemsidan under
rubriken Bildarkiv: http://www.dalarohembygd.se/Bildbanken.html
Författare på Dalarö
Studiecirkeln behandlar författare med anknytning till Dalarö. Författare,
som skrivit om Dalarö, har bott eller bor på Dalarö eller på annat sätt haft
kontakt med Dalarö. Skrift kommer att tryckas under 2017.
Författarcirkeln övergick under hösten 2016 i cirkeln ”Smådalarö”.
Lotslivet på Dalarö
Deltagarna har studerat lotsliv och speciellt lotslivet på Dalarö och öarna
runt omkring.
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”Pagoden”
Den gamla telefonkiosken, som föreningen fick överta av Telia och som
tidigare stod vid busshållplatsen invid Hotellbryggan har renoverats av
Roland Palm och står nu på Dalarö Torg.
En fin mötesplats med turistinformation, där DHF under sommaren delat ut
en förenklad svartvit vandringsguide. För att välkomna besökare har en
enkel inloggning för mobiltelefonen under adress dalaro.biz/info lagts upp.
Anders Franzéns bod
Vindskivor, fönsterfoder och knutbrädor svartmålades under året. Även
bättringsmålning av röda partier har gjorts.
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Lokalfrågor
Hembygdsföreningen hyr sedan januari 2010 av Dalarö Kultur- och
Föreningscentrum två rum på översta våningen i Tullhuset. Möten och
studiecirklar har hållits i dessa lokaler. Bibliotek och arbetsplatser har inretts
för att så småningom kunna hållas öppna för föreningens medlemmar och
övriga intresserade för forskning och studier.
Övrigt
Listan över ”Dalarölitteratur” har uppdaterats kontinuerligt och finns
tillgänglig på vår hemsida.
Aktuella aktiviteter har annonserats på hemsidan, på vår anslagstavla vid
Dalarö Torg och i vårt föreningsblad DalaröShimmyn.
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till Kultur o Fritid i Haninge Kommun och
SENSUS studieförbund. Ett särskilt tack går även till de medlemmar som
genom sina gåvor, arbete och kunskaper hjälpt oss i vår verksamhet.
Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året och för det förtroende
som visats oss.
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