Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Verksamhetsplan 2019
Föreningens syfte är att sprida kunskap om bygdens historia, traditioner och tidigare levnadsvillkor,
samt att bevara och vårda byggnader och föremål av kulturhistoriskt värde. Föreningen vill även
verka för en utveckling av bygden i samklang med historien, genom att t.ex. arbeta för att kulturvärden tillvaratas vid samhällsförändringar. Föreningen är medlem i Stockholms läns hembygdsförbund och stödjer dess arbete för tillgänglighet, mångfald och integration.

Medlemsantal
Styrelsen håller fast vid målet att öka medlemsantalet med 20 personer. Till detta krävs en mycket
aktiv värvningskampanj och lockande aktiviteter.

Planerade evenemang och aktiviteter 2019
Ambitionen är att ha Erikskulle öppet för besökare under söndagar i juli och augusti, dock inte
samtliga söndagar. Detta på grund av lägre besöksantal de sista söndagarna i augusti.
Öppettiderna på söndagarna är mellan kl 11-15.
Förhoppningen är – och en förutsättning – att många frivilliga engagerar sig och är aktiva vid olika
aktiviteter och evenemang som vi gör under året. Programmet kommer att planeras i detalj under
uppstartsmötet i mars/april, dit alla intresserade bjuds in.
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Marknadsföring och information
• Ta fram material till en ny modern folder om Erikskulle som besöksmål, för distribution till
turistbyråer, pensionärsföreningar, hotell/pensionat, restauranger mm.
• Aktiviteter ska annonseras på skylten vid stora vägen, på föreningens hemsida och Facebook, samt
på Söderbykarls Facebook-sida.
• De större publika aktiviteterna kommer att annonseras på ”evenemangsportaler” hos Upplev
Roslagen, Turistbyrån och Norrtelje Tidning.
• Affischering ska göras på Söderbykarls Utvecklingsgrupps anslagstavlor.
• Annons i NT publiceras inför större evenemang som exempelvis midsommarfirandet.
• Ambitionen är att fortsätta att ge ut ett medlemsblad ett par gånger om året

Utställningar
Styrelsen har planer på ett antal nya utställningar i muséet.
- En utställning om Nils Wide från Söderbykarl och hans snidade träfigurer.
- Trasmattor och dess historia i Hammarbystugan/anderstugan. Vävstol med möjlighet att prova
att väva samt olika vävtekniker.
- En mindre utställning kring hur rysshärjningarna 1719 påverkade socknen.

Renovering och underhåll
Vi fortsätter det långsiktiga arbetet med renovering och underhåll av byggnader och markområde
enligt vårdplanen.
Följande åtgärder planeras utföras under 2019:
• Se över taket på Hammarbystugan
• Förankra runstenen
• Montera slipstenen
• Underhållsmålning av byggnader
• Underhållsarbeten på kvarnen

Bidrag
Under år 2019 avser styrelsen att söka bidrag för underhåll av kvarnen från Lillråda. Vi tittar även på
att projektera för underhåll av Båtsmanstorpet och Sockenmagasinet. Det finns bland annat behov av
att byta ut ett par bottenstockar på dessa byggnader.
Vi avser även att söka bidrag för att trycka en ny upplaga av ”Erikskulle-häftet”, anskaffning av ny
värmepump som ska ersätta en trasig, samt anskaffning av ny skrivare och PC till föreningen.

Sponsring och gåvor
Alla former av sponsring och gåvor är betydelsefulla för föreningen, men att bidra med arbetskraft,
kompetens och kunskap är minst lika viktigt som gåvor i form av pengar och skänkta varor.
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Samarbete med andra organisationer, föreningar och
nätverk.
Föreningen fortsätter att samarbeta med olika föreningar, t.ex. Söderbykarls utvecklingsgrupp,
Söderbykarls idrottsförening, Röda Korset, kyrkan och Storholmen. Vi försöker även upparbeta
samarbete med muséerna i Norrtälje. Vi vill även ha ett utbyte med de andra föreningarna kring
Norrtälje

Arbetsgrupper
Styrelsen planerar att även i år fördela arbetet på de olika grupperna. Dessa grupper är:
• Programgruppen planerar årets program.
• Byggnadsvårdsgruppen planerar och genomför löpande åtgärder på byggnader och markområde.
• Arkiv, föremål och textilgruppen (Musei-gruppen) vårdar och registrerar föremål.
• Ute-och inne-arbetsgruppen utför krattning och röjningar utomhus samt städning i byggnaderna.
Vi söker fler som finner glädje och tillfredsställelse i att dela vår gemenskap och lägga några timmar
på praktiskt arbete på Erikskulle. Det kan vara enstaka insatser eller i någon av våra arbetsgrupper.
Man väljer själv hur stor insats man kan göra.

Ekonomi
Föreningens ekonomi bygger huvudsakligen på medlemsavgifter, aktivitetsintäkter, intäkter från
gruppvisningar samt bidragsansökningar. Vi jobbar med att förbättra framförhållning gällande
bidragsansökningar inför större projekt. Vid behov ofta ta in extern, kompetent arbetskraft då kraven
på utförande är höga från bidragsgivarna.
Föreningens ekonomi är stabil då vi har en buffert av fonderade medel som ska användas till sådana
prioriterade projekt som vi inte kan finansiera på annat sätt.
Verksamhetsplanens budget framgår av bilaga 1.

Övrigt
Vi ska fortsätta arbetet med att utarbeta en strategi för framtida samlande av föremål. Bland annat
innebär det att se över föremålens anknytning till socknen.
Vi ska också sträva efter att få fler – inte minst Roslagsbygden - att engagera sig i hembygdsföreningen och dess uppgift.
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BILAGA 1

Budget 2019
Intäkter

Belopp

Anm

Medlemsavgifter
Aktivitetsintäkter
Besök, guidning och uthyrning
Sökta bidrag
Övriga intäkter

31 500 kr
65 000 kr
25 000 kr
289 000 kr
2 000 kr

Summa

412 500 kr

166+14 medlemmar

Kvarnen, Roslagsbanken

Kostnader
Administration
Löpande drift
Kostnader aktiviteter
Underhåll av byggnder mm
Kostnader ank till sökta bidrag
Övriga kostnader

-

7 000 kr
50 000 kr
10 000 kr
50 000 kr
289 000 kr
6 500 kr

Summa

-

412 500 kr

Budgeterat resultat
Söka bidrag
Kvarnen
Roslagsbanken
Kommunen

-

Kvarnen, Roslagsbanken

kr

221 000 kr
68 000 kr
- kr
289 000 kr

Renovering
Nytryck broschyr, Byte
värmepump, skrivare o PC
Ej klart ännu

