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2020 - berättelsen från ett år som vi kommer att minnas

Björkö-Arholma hembygdsförening

Verksamhetsberättelse 2020
Hembygdsföreningens verksamhet för kultur, natur,
trivsel och samverkan på Björkö-Arholma.
Björkö-Arholma hembygdsförening verkar för att kunskapen om och känslan för bygdens
kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare, att minnen och miljöer tas till vara och görs
tillgängliga och bidrar genom sin verksamhet till trivsel och samverkan på orten.

Styrelsen
Lena Svenonius (ordf.), Sigge Höglund (vice ordf.), Jerker Persson (sekr.), Rose-Marie Lind (kassör),
Camilla Karlsson, Gunilla Janlert, Daniel Toresson och ersättarna Magnus Appelberg, Lennart Fransson,
Lilian Gustafsson och Eva Nissen.
Styrelsen hade högt tempo, arbetet inför 2020 rivstartade under januari och februari. Som vanligt lite
stressigt när allt ska iväg till tryckeriet. Kulturkommitténs programblad, Historiska kommitténs
temanummer av “Våra Öar”, styrelsens kallelse till årsmöte och brevet till medlemmarna, allt är klart i
början av mars.
Sen vet ni hur det gick. Redan när vi hämtade kartongerna på tryckeriet en vecka senare var vi noga med att
inte gå in, vi hade lärt oss att hålla avstånd. Det var väldigt ovisst hur sommaren skulle bli. I efterhand vet
vi - Det blev en sommar med inställda evenemang, vi försökte kompensera för alla inställda aktiviteter
genom att lägga ut årets “Våra Öar” på hemsidan och öka aktivteten på Facebook, med vandringsförslag,
lite infobitar ur LEA-rapporten och lite generösare attityd till lokala kommersiella annonser.
Trots, eller tack vare, covid och distans har vi fått
många nya medlemmar. Årsmötet genomfördes på
utsatt dag, vi träffades utomhus och hoppade över fikat.
Ateljérundan och Björköhänget anpassades till gällande
covidrestriktioner och genomfördes på ett bra sätt. Alla
andra arrangemang ställdes in, månad för månad. Det
innebär naturligtvis inte att styrelsen har sovit bort ett
helt år, nej då! Vi har har haft nio protokollförda möten,
några möten i telefon och några ute i friska naturen.
Lokalekonomisk analys (LEA)
Föreningen Väddönavet tar fram en lokalekonomisk analys av hela Väddöbygden. Underlaget till studien är
statistik för ett geografiskt område där Arholma, Björkö, Älmsta, Gåsvik, Söderbykarl, Väddö, Fogdö och
Singö ingår. Statistiken levereras från SCB. För att få nedbruten fakta om Björkö-Arholma beställde
hembygdsföreningen en specialstudie för vårt område. Den börjar vid Björköskylten i Salnö, omfattar hela
Björkö och ringar in Arholma och grannöarna.
I början av mars började vi att bearbeta materialet, två träffar genomfördes på Björkö, sen blev det stopp.
En del av faktamaterialet har istället lagts ut i facebookgruppen under året. Hela rapporten finns på
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hembygdsföreningens hemsida www.bjorkoarholma.se. Fortsättning följer.
Inventering av ödehus, ett samarbete med Björkö-Arholma Skärgårdsförening som resulterade i ett brev
till alla medlemmar i Björkö brandförsvarsförening. Det gällde att få kontakt med husägare som vill hyra ut
eller sälja sitt hus. Brevet var formulerat som en efterlysning, om det finns tomma hus kanske det finns
familjer som vill flytta in i dem. Det visade sig inte finnas några tomma hus i vår bygd.
Björkö Konstnod. Styrelsen följde med glädje och beundran förvandlingsnumret som skedde i fd
Björkö-Arholma skola när Björkö Konstnod flyttade in där i somras. Samarbetsmöjligheter uppstod genast,
två konstnärer från konstnoden ledde konstgrupperna under Björköhänget och Ateljérundan fick chans att
ordna en efterlängtad samlingsutställning i en av nodens nyrenoverade lokaler. Vi ser fram mot mer
samarbete med Björkö Konstnod.
SIKO. Fyra representanter från Björkö-Arholma hembygdsförening deltog vid SIKO:s årsmöte på Ornö.
Lena Svenonius omvaldes som ersättare i styrelsen. Senare under våren beslutade styrelsen att
hembygdsföreningen ska lämna SIKO. Skälet till utträdet är att SIKO genom sitt fokus på de brolösa öarna
osynliggör kustbygdens utvecklingsfrågor.
Singö skola och Björkö hembygdsgård. Norrtälje kommun valde att sälja Singö skola till den som hade
de bästa utvecklingsideerna för bygden. Kommunen avser att sälja hembygdsgården enligt samma modell
som på Singö och har ansökt om styckning av fastigheten. Hembygdsföreningen har skickat en
intresseanmälan och framfört en önskan att Björkö hembygdsgård ska skänkas som gåva till Björköborna.
Årsmötet gav styrelsen förtroendet att förvärva hembygdsgården när tillfället kommer.

Festkommittén
Camilla Karlsson(sk), Maud Öhman, Berit Granberg, Lena Svenonius och Helena Maxe
Festkommittén genomförde inte några evenemang på grund av pandemin som startade mars 2020.

Kulturkommittén
Sigge Höglund (sk), Lennart Fransson, Robert Sjöblom, Lena Gidlöf, Lilian Gustafsson, Eva Nissen.
Kulturkommittén drabbades fullt ut av corona och restriktioner. Programmet var klart i februari, men allt
eftersom månaderna gick ställdes evenemangen in.

Historiska kommittén
Jerker Persson (sk), Carl Olof Cederblad, Per Öhman, Anders Djerf och Daniel Toresson
Carl Olof Cederblads utställning om Finnala stenhuggeri är digitaliserad och ligger numera som en egen
flik på www.bjorkoarholma.se
Våra Öar 23. Jerker Persson utredde bakgrunden till begreppet Björköadeln och publicerade resultatet i
Våra Öar, där Joakim Collin, Mats Egerot, Katarina Haglund Jonsson o Urban Jonsson, Britt o Claes
Nordlander och Lena Svenonius presenterade sina redargårdars historia.
Carl Olof Cederblad påbörjade en beskrivning av lotsarna och deras verksamhet på Björkö och Arholma.
Den kommer att publiceras i ett kommande nummer av Våra Öar.
Årsmötet valde Håkan Winnberg, Sterbsnäs, till sammankallande i historiekommittén.

Samtidskommittén
Denise Duinker Toresson (sk), Anders Djerf, Bo Gidlöf och Christian Gillman
Björköhänget arrangeras av: Björkö-Arholmahembygdsförening, Björkö-Arholma Medborgarhusförening,
Björkö Teater och Björkö Konstnod och får bidrag från Roslagens Sparbanks Stiftelser, Norrtälje kommun
och lokala sponsorer.
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Coronapandemin och risken att bli delaktig i smittspridning gjorde att vi avvaktade med att besluta om ett
Björköhäng 2020 och valde till sist att genomföra ett anpassat Björköhäng 27-31 juli, med respekt för
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd, antal personer, möjlighet att tvätta händerna och
med uppmaning att stanna hemma om nån i familjen kände sig sjuk. Inbjudan till Björköhänget 2020 gick
ut den 5 juli, via Facebook och anslagstavlor på Björkö. Många hade redan frågat om det skulle bli något
Björköhäng och var snabba att svara så alla grupper blev fort fulltecknade.
Vi gjorde grupper med max 10 deltagare, anpassade programmet så att grupperna arbetade var för sig,
valde platser så att alla aktiviteter kunde ske utomhus och tog bort gemensamma aktiviteter som måltider
och uppvisningar för att inte bli för många personer på samma plats.
På programmet stod den här gången: Cirkus, Sång och musik, Magi, Jolle och Konst. Huvudtemat var
cirkus, med två grupper varje dag. Alla dagar fanns det alternativa aktiviteter både på för- och
eftermiddagen, plus jollesegling fyra eftermiddagar, 45 barn deltog. För de allra yngsta fanns en Sagostig i
skogen bakom gamla skolan, ca 100 personer gick sagostigen. 13 engagerade vuxna stod för
genomförandet.

Ateljérundan
Lena Svenonius (sk), Nina Boström, Karin Wahlström och Marie Svenonius
Vi väntade med att bjuda in till Alteljérundan och valde till sist att ordna en smittsäker Ateljérunda på
Björkö 2020. De 27 utställarna bjöd på lite nya grepp, en digital utställning, utställningar utomhus, en
utställning i kyrkan, handsprit och distans. Björkö Konstnod deltog och bjöd på information och lokal för
en samlingsutställning. Rundans ekonomi var i fara, färre deltagare och ingen konstlotteri vid
valborgsbrasan Det ordnade sig; utställarna sålde lotter i juli, annonsörerna betalade bra för en plats i
foldern och rundan fick ett extra peng från Norrtälje kommun. Vi försökte spara på utgifterna också genom
att återanvända skyltar från fjolåret. Det misslyckades, Trafikverket plockade ner alla skyltar längs
landsvägen, men de nytryckta ersättningsskyltarna blev en bra nyhet i Norrtelje Tidning! Som vanligt
väldigt många besökare.

Föreningens revisorer och valberedning
Revisorer, Per-Anders Flordal (sk) och Bernt Ericsson, samt Anders Holmström (ersättare)
Valberedning, Börje Justrell (sk), Maud Öhman och Denise Duinker Toresson
2021 får Hembygdsgården en egen kommitté som ska jobba med innehåll och verksamhet på
hembygdsgården. Det är fd Samtidskommittén som byter namn och inriktning.
Ny bank, vi har bytt bank och är kunder hos den lokala Roslagens Sparbank. Med hjälp av finesserna i
medlemsregistret får fakturorna OCR-nummer och ska betalas till bg 5586-4334.
Medlemskap i andra föreningar Hembygdsföreningen stöttar och deltar i VÄDDÖNAVET, ett projekt
för samarbete i Väddöbygden, vi är medlemmar i Skärgårdens Trafikantförening och i Sveiges
Hembygdsförbund
Kontakt
Hemsida www.bjorkoarholma.se, e-post till info@bjorkoarholma.se, på Facebook heter vi Björkö-Arholma
Hembygdsförening
Vi annonserar på anslagstavlor från Salnö till Simpnäs o Östersjö och berättar om vår verksamhet i
affischskåpet vid ICA-Barometern.
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Prel iminärt B O K S L U T 2020 för Björkö-Arholma Hembygdsförening

INKOMSTER

Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015Utfall 2014

Medlemsavgifter

92 510

106 119

70 130

70 798

70 477

45 300

47 170

Bidrag

15 000

47 800

39 000

60 000

5 000

2 000

3 000

Arrangemang

15 930

82 343

74 899

48 831

28 200

31 609

24 660

Räntor

0

0

0

0

0

0

632

Övriga inkomster

2 200

6 190

2 540

1 835

2 061

4 525

6 300

Summa inkomster

125 640

242 452

186 569

181 464

105 738

83 434

81 762

Medlemsavgifter

−22 715

−43 768

−18 050

−17 800

−17 753

−17 469 −7 960

Bidrag

0

0

0

Arrangemang

−51 482

−80 582

−113 340

−58 718

−26 791

−32 929 −24 909

−8 737

−8 255

−8 106

−5 615

−1 009

−3 160

UTGIFTER

Trycksaker
Porton
Bankavgifter
Övriga kostnader

−26 800
−1 950

−33 898

Summa utgifter

−145 581

Vinst/förlust

−19 941

−52 588
−2 584

−34 050

−36 400
−2 039
−3 704

−221 827 −181 638
20 625

4 931

−50 000
−14 247
−1 422

−10 931

−158 733
22 731

−9 564
−1 064

−24 632
−80 812
24 926

−9 864

−23 135

−1 005

−1 010

−2 547

−3 943

−40 707

−66 973 −101 663
16 461

−19 901
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