Verksamhetsberättelse 2019
 År 2019 hade föreningen vid årets slut 441 betalande
medlemmar. Förtroendevalda har under året varit: Birgit
Wahrenberg, ordförande, Lennart ”Pigge” Andersson v. ordf.,
Mats Björkman, kassör, Anne-Lie Pettersson, sekreterare,
Roland Åberg och Leif Eriksson. Styrelseersättare: Arved
Arvedson, Rolf Ellnebrand, Johnny Tedenfors och Ronny
Berggren. Revisorer; Lennart Lindblad och Danuta Bäckman.
Valberedning; Ingmar Wahrenberg (sammankallande),
Christer Hedberg och Affi Stork. Roland Åberg avled 14 nov.
 Årsmöte hölls på Gustavsberg-Ingarö församlingshem
Kyrkettan 12 mars och samlade 85 medlemmar. Programmet
på årsmötet bestod av en presentation av vad som pågår inom
det s.k. Gustavsbergsprojektet och vad som händer med våra
kulturbyggnader vid Farstaviken Efter fikapausen informerade
Columbus förlag om den nya Gustavsbergsboken ”Gustavsberg
som försvann och kom igen”.
 Till Årets Gustavsbergare utsågs Polarna Värmdö med ett
koncept där unga stödjer unga i en förebyggande och trygghetsskapande verksamhet.
 Valborg firades i Kyrkparken i samarbete med Värmdö
kommun och Gustavsberg-Ingarö församling. Närmare 3 000
personer avnjöt mässingssextett, körsång och Valborgseld.
 Två skärgårdsutflykter med M/S Sjöbris under kapten
Göran P. Sjödin arrangerades även år 2019 med hänsyn till
det stora intresset som funnits tidigare år. Den 1 juni gick
resan med 186 deltagare till nationalparken Ängsö och Siaröfortet vid Furusundsleden. Den 24 aug gick färden med 142
deltagare till Tärnskär och Biskopsö. Resorna arrangerades av
Gustavsbergs Vänner i samarbete med PRO GustavsbergIngarö och våra hembygdsgrannar.
 Höstmötet hölls på Gustavsbergsteatern 24 okt. Ingvar
Pettersson läste ur Ingvar Janssons bok ”Min barndom i Farsta
och framåt i tiden” och visade bilder till uppläsningen. Efter
fikapausen visades en film om tillverkning av porslin på
Hushållsporslinsfabriken (HPF) från 1984 av Rune Lundqvist.

Medverkande i filmen var bl. a. Siv Juhlin, Inger Nordgren,
Jaroslav Tupý och Karin Björquist.
 Möte för nya gustavsbergare arrangerades i Kyrkettan 12
nov. Vi köpte adresser till nyinflyttade och skickade brev till
561 adressater. Våra medlemmar informerades via hemsida
och Facebooksida. Johan Aspfors, antikvarie på länsstyrelsen
berättade om hur brukssamhället Gustavsberg tillkom. Carola
Stuart och Rolf Ellnebrand från Columbus förlag presenterade
den nyutkomna boken ”Gustavsberg som försvann och kom
igen”. Oskar Juhlin, VD i Gustavsbergs Porslinsfabrik, berättade om företagets nya ägare och utvecklingstankar för
företaget och Gustavsberg.
 Villa Strandvik visades 13 nov av Sisyfos AB när ombyggnaden till fyra lägenheter var inflyttningsklar.
 Bengt Forssman har författat en skrift med namnet ”En
rundtur i Farstaviken” som vi har bearbetat och låtit trycka
som en första medlemsskrift.

