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Verksamhetsberättelse 2020 

 År 2020 hade föreningen vid årets slut 496 betalande medlemmar, varav

Förtroendevalda har under året varit:
Styrelsen: Birgit Wahrenberg, ordförande, Lennart ”Pigge” Andersson v. 
ordf., Mats Björkman, kassör, Anne-Lie Pettersson, sekreterare, Leif Eriksson, 
Rolf Ellnebrand och Johnny Tedenfors. 
Styrelseersättare: Ronny Berggren och Amie Kronblad. 
Revisorer: Lennart Lindblad och Danuta Bäckman. 
Revisorsersättare: Mirjam Pätsi Ullberg och Karl Sundqvist 
Valberedning: Christer Hedberg (sammankallande), Affi Stork och Fredrik 
Zetterberg  
 Årsmöte hölls i Gustavsbergsteatern 12 mars och samlade 50 med-
lemmar. Programmet på det p.g.a. pandemin förkortade årsmötet bestod av 
årsmötesförhandlingar och en presentation av vår första årsskrift ”En liten 
rundtur i Farstaviken” av Bengt Forssman.  
 Till Årets Gustavsbergare utsågs SeniorNet Värmdö med ett koncept
där äldre lär äldre att hantera datorer, läsplattor och smarta mobiltelefoner.  

 Valborg inställdes p.g.a. pandemins mötesrestriktioner.

 De två planerade skärgårdsutflykterna med M/S Sjöbris fick ställas
in av samma skäl. 

 Gustavsbergs Vänner medverkade på Porslinets helg tillsammans med

Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner. 
 Höstmötet blev inställt.
 Remisser. Vi har svarat på samråd för detaljplaner för Kråkberget och
Stadsparken samt uppdaterad översiktsplan 2035 

 Affischtavlorna i samhället är i stort behov av upprustning. Tavlan vid
Grindstugatan har upprustats av de boende där. Gustavsbergs Vänners 
styrelse har beslutat att bekosta det material som behövs för att åtgärda 
övriga anslagstavlor.  

26 tillkommit under sista kvartalet.
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Verksamhetsplan 2021 - 2022
Möten och aktiviteter 

2021 
Årsmötet i april/maj kl. 19.00 i Gustavsbergsteatern flyttades till oktober p.g.a. pandemin. 

Valborgmässofirandet blev inställt även år 2021 p.g.a. Corona-restriktionerna. 
Höstutflykten lördag 21 aug, kl. 9-17 till Bruno Liljefors Bullerö med m/s Sjöbris och kapten Göran P. 
Sjödin  inställdes p.g.a. restriktionerna att endast 50 deltagare tilläts medfölja. 

Porslinets helg lördag 28 - söndag 29 aug. Vi medverkade med information om Gustavsberg, 
medlemsvärvning och bokförsäljning liksom 2020. 

Årsmöte 21 oktober kl. 19-21 i Gustavsbergsteatern. Efter årsmötesförhandlingarna fortsätter Johan 
Aspfors sitt föredrag med bilder från mötet för nyinflyttade som hölls hösten 2019 under rubriken 
"Gustavsberg under KF-tiden" 

Höstmöte 11 november kl. 19-21 i Gustavsbergsteatern. Jan Olsén, sjökapten och naturbevakare berättar 
under rubriken "Skärgården igår, idag och imorgon" med bildvisning.

2022 
Årsmöte i mars i Gustavsbergsteatern. 

Valborgmässofirande 30 april i Strandviksparken. 
Vårutflykt i maj/juni kl 9-17 med m/s Sjöbris. 
Sensommarresa i aug kl 9-17 med m/s Sjöbris. 
Höstmöte med bild- och filmvisning i oktober. 

Övrig verksamhet:  
Bildgruppen träffas tisdagar kl 13-15 i vår lokal ett f.d. mangelrum på Skyttevägen 3. Verksamheten har 
varit inställd under större delen av föregående år men skall återupptas efter det att vaccinationerna har 
genomförts.  
Remissgruppen behandlar samrådsremisser från kommunen. 
Böcker och skrifter. Arbete pågår med att återutge en moderniserad version av Carin-Lindskog-
Nordströms bok "Gustavsberg 1640-1940 Från tegelbruk till industrisamhälle" som utgavs i enkel form av 
AB Gustavsbergs Fabriker 1973. 
Föreningslokal. Vi vill också arbeta för att föreningen får disponera en publik lokal som en modern 
hembygdsgård för Gustavsberg i likhet med andra hembygdsföreningar som disponerar lokaler som 
kommunen äger. Föreningens nuvarande lokal är en källarlokal på ca 20 kvm lämplig som arkivlokal. Vi 
anmälde intresse för Gula Porten men kommunen uthyrde den för kommersiell verksamhet istället. 
Vår hemsida www.gustavsbergaren.se utgör ett levande arkiv med historiska och aktuella händelser och 
skrifter om Gustavsberg. 

Julmarknadsresa 21 november kl. 10 - 16 med buss till Taxinge julmarknad och "Kakslottet". Avgift 
inkl buss och inträde 150 kr. 
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