VERKSAMHETSPLAN 2019
Bakgrund till bildandet av Föreningen Kulturarv Djurhamn
Föreningen vill utgöra ett komplement till övriga lokala föreningars verksamhet och
utgöra ett stöd för utvecklad besöksnäring. Genom nedläggningen av Stiftelsen
Vasakungarnas Djurhamn och Sjöhistoriska Stigens Vänner, därtill att Skärgårdsmuseet
i Stavsnäs verksamhet omfattar hela Stockholms skärgård utan begränsningar i tid, att
Konst & Kultur Djurö Stavsnäs inriktas på̊ teater och musik och att Djurö Byalags
verksamhet inriktas på̊ planfrågor, finns det utrymme för en lokal förening som lyfter
kunskapen om Djurhamn storhetstid under 1500- och 1600-tal. Behovet är dessutom
mycket stort av en förening som kan utgöra plattform för mer omfattande projekt till
gagn för besöksnäringen.

Vår definition av “Djurhamn”
Den forna definitionen, inte postnummerområdet.
Barnvik, Stavsnäs, Hölö, Skepparön, Djurö, Vindö, Skarpö och småöarna däromkring.

Föreningens ändamål är bl.a.:
❖
❖
❖
❖

att arrangera hembygdsevenemang
att vårda, visa och nyttja Värmdös maritima kulturarv
att verka för ett renare Östersjöhav
att utveckla samverkan med Ålands och Estlands skärgårdar

Föreningens tre verksamhetsgrenar
Programverksamhet (basverksamhet) föredrag, utflykter mm mm, - marin
inriktning
En verksamhetsgren som utgörs av insamling och förmedling av kunskaper om
Djurnamns maritima historia från tiden före rysshärjningarna 1719.I den löpande
föreningsverksamheten kommer även olika hembygdsarrangemang, som inte har en
maritim inriktning, att ges utrymme.

Projektverksamhet
En verksamhetsgren som utgör plattform för projekt som bidrar till utveckling av
Djurhamns besöksnäring och ökad lönsamhet för det lokala näringslivet.
Identifierade projekt är:
1. Maritimmuseum Djurham
2. Bygdegård Djurhamn
3. Djurhamns vandrarhem
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4. Besöksbrygga och småbåtshamn
5. Destinationsutveckling Djurö-Stavsnäs
6. Driftsutveckling inom sociala ekonomi

Destinationsutveckling
Identifiera och ta fram förslag på hur besöksnäringen på i Djurhamnsområdet ytterligare
skall kunna utvecklas. Hur skall befintliga resurser och sevärdheter kunna utnyttjas
bättre. Viktiga delar är att få en besöksbrygga och småbåtshamn, enklare inackordering
typ vandrar hem eller samordnad ”bred & brekfast” verksamhet.

Programverksamhet 2019
Mars
Biblioteksträff den 21/3 kl 18 där vi går igenom den litteratur som finns om vår lokala
historia.
April
Påsk utställningen, ”Bultens Delfin” i Kulturhuset. Skulptören Håkan Dahlströms atelj
flyttas till kulturhuset där bl a skulpturen ”Bultens Delfin” visas.
Maj
”Flykten över Östersjön” och tidplan för Byggnadsvårdsläger
Jun
Guidad vandring vid Sjöhistoriska Stigens Kyrkslinga.
Oktober
Marinarkeologiska undersökningar i Djurhamn samt Bröderna Nahlins dykningar på 60talet
November
Rysshärjningarna i Djurhamn
Vid den planerade programverksamheten under 2019 kan avgift för aktiviteter tas ut
från fall till fall. Medlemmar uppmanas att ta med någon som ev kan intresseras att bli
medlem vid ett programtillfälle.

Samverkan med andra föreningar, organisationer, företa samt
kommun och landsting
Arbetet med att bygga upp relationer och nätverk kommer att försätta. Ett nyckelord är
att inte uppfinna hjulet igen utan om att utnyttja möjligheter som redan finns och få med
dem som en del i vårt utbud.
Att bygga upp goda relationer med omvärlden och bygga nätverk kommer att under
2019 var ett fokuserat område.
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