Föreningen Gustavsbergs Vänner
– en hembygdsförening för Gustavsberg

Året som gick - verksamhetsberättelse för 2018
Som hembygdsförening för Gustavsberg har Gustavsbergs Vänner verkat sedan 1988 och lägger nu sitt 30 verksamhetsår bakom sig.
Föreningens har till syfte att ”vårda Gustavsberg med dess unika bruksmiljö i skärgårdsnatur”. Främst genom att sprida kunskap om
Gustavsbergs kulturvärden med hjälp av bilder och berättelser. Men också, som fristående från myndigheter och politiska partier,
framhålla kulturminnesvården för Gustavsberg via remisser, debatt och opinionsbildning. Medlemsavgiften är 200 kr för enskild
medlem eller 300 kr (150+150) för par med samma adress. Föreningen hade vid årets slut 412 betalande medlemmar.
Förtroendevalda (valda vid årsmötet 13/3 2018) har under året varit: Styrelseledamöter: Birgit Wahrenberg, ordförande, Affi Stork,vice
ordförande, Mats Björkman, kassör (2019), Ewa Engström, sekreterare, Lennart "Pigge" Andersson, Roland Åberg och Leif Eriksson.
Styrelseersättare: Arved Arvedson, Erland Andersson och Anne-Lie Pettersson. Revisorer: Lennart Lindblad och Gunnie Ljungeqvist.
Revisorersättare: Eva Bergström. Valberedning: Ingmar Wahrenberg (sammankallande), Estrid Landmark och Christer Hedberg.
Årsmöte hölls på Gustavsberg-Ingarö församlingshem Kyrkettan 13 mars och samlade 85 medlemmar. Professor em. Ulla Wiklander
berättade om sin forskning om mäns och kvinnors arbete vid Gustavsbergs Porslinsfabrik 1880 – 1980 och stumfilmen ”Så gör vi
porslin vid Gustavsberg” från slutet av 1930-talet visades efter lite tekniska problem.
Till Årets Gustavsbergare utsågs fabrikör Lars-Erik Harvig, ägare till Gustavsbergs Porslinsfabrik, som i mindre skala tillverkar
benporslin med lokaler i HPF-byggnaden. Utmärkelsen mottogs av Marie Bohjort, företagets VD.
Traditionsenligt firades Valborg i Strandviksparken i samarbete med Värmdö kommun. Närmare 3 000 personer närvarade och
programmet bestod som tidigare år av mässingssextett, körsång, eld och fyrverkeri. Vi sålde lotter, GIF fotboll sålde kaffe och korv,
Ingarö Sjöscouter ordnade fiskdamm för småbarn och gräddade våfflor så säkringar utlöstes. Godis såldes i mängder.
Gökottan, Kristi Himmelsfärdsdag 10 maj, med Gustavsbergs Blåsorkester och Gustavsberg-Ingarö Församling samlade 100-talet
personer vid Kyrkstallet eftersom byggnadsarbeten vid Kvarnbergsskolan hindrade tillträde på Kvarnberget.
Två skärgårdsutflykter med M/S Sjöbris under kapten Göran P. Sjödin arrangerades även år 2018 med hänsyn till det stora intresset
som funnits tidigare år. Den 2 juni gick resan med 118 deltagare till Sandhamn och Grönskär. Den 1 sept gick färden med 212 deltagare
till Tärnskär men vinden tvingade oss att avbryta landstigningen och i stället gå i land på Hallskär. Ett andra strandhugg gjordes på St
Hästskär väster om Sandön. Resorna arrangerades av Gustavsbergs Vänner i samarbete med PRO Gustavsberg-Ingarö och våra
hembygdsgrannar.
Ett informationsmöte för Nya Gustavsbergare hölls i Kyrkettan 18 sept. Erland Andersson visade ett bildspel och kåserade om hur det
var att bo i brukssamhället Gustavsberg. Mats Björkman visade en förkortad version av KF-filmen ”Eld, lera och människor” från 1942.
Höstmötet med bild och filmvisning hölls på Gustavsbergsteatern 1 nov. Ingvar Pettersson talade och visade bilder under rubriken
”Inflyttningen till Gustavsberg på 1850-talet – en släkts historia”. Först visades filmen: ”Nattvakten” med Allan Edwall. Erland
Andersson hade låtit Villeroy & Boch Gustavsberg AB betala för en bättre digitalisering av originalfilmen. Marianne Preissler
berättade bejublat om inspelningen av Nattvakten. Sist visades den av mats Björkman beabetade stumfilmen ”Gustavsberg Folkpark
1961-1963” i ny version.
Strandvik visades för allmänheten 15 nov av Sisyfos AB innan ombyggnaden till fyra ägarlägenheter, en i varje plan, hade påbörjats.
Utöver medlemsaktiviteter har åtta styrelsemöten protokollförts under 2018. Årsavslutning med julbord för styrelsen hölls på Skevik.
Föreningen har också en mycket informativ hemsida (www.gustavsbergaren.se) med arkiv, berättelser, bilder och filmavsnitt om
Gustavsberg. I frustration över Värmdö kommuns bristande underhåll av fabrikens äldsta hus från 1826 "Gula Byggningen" förslog
föreningen att Länsstyrelsen skulle låta byggnadminnesförklara byggnaden. Det tyckte varken kommun eller länsstyrelse. Trots att
pengar funnits avsatta sedan 2016 har inget underhåll ännu påbörjats. Med kommunens goda vilja disponerar Gustavsbergs Vänner ett
”skyltskåp” i Gustavsbergs centrum där vi kan anslå aktuell information om vår verksamhet i brist på publik hembygdslokal.
Med denna verksamhetsberättelse tackar styrelsen alla medlemmar, förtroendevalda och samarbetspartners för 2018.
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