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Verksamhetsberättelse 2019 
Hembygdsförening Kulturarv Djurhamn 

Föreningen bildades hösten 2018 och har som ambition att utgöra ett komplement 
till övriga lokala föreningars verksamhet och utgöra ett stöd för utvecklad 
besöksnäring med utgångspunkt från vår lokala maritima historia under 
Stormaktstiden. Det finns även behov av en förening som kan utgöra plattform för 
mer omfattande projekt till gagn för besöksnäringen. 

Föreningens ändamål är bl. a: 

• att arrangera hembygdsevenemang 
• att utveckla Djurhamn som besöksmål 
• 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:  
1. Programverksamhet (basverksamhet) föredrag, utflykter mm, - marin 

inriktning 
2.  Projektverksamhet 
3.  Destinationsutveckling 

Stämma 
Föreningen bildades vid en uppstartsstämma den 16 september 2018. Första 
ordinarie föreningsstämma hölls den 6 april 2019 kl 15.00 i Djurö Kulturhus. Vid 
stämman deltog 17 personer varav 15 röstberättigade medlemmar.  

Styrelse och övriga funktionärer 
Vi uppstartsstämman valdes följande funktioner för föreningen; 

Styrelse för perioden 1/1 2019 till 6/4 2019 
Janurban Modigh   ordförande 
Maria Bergström   ledamot  
August Boj    ledamot och sekreterare  
Pontus Brolin    ledamot  
Gunn Johansson   ledamot och ekonomiansvarig  
Carin Mogerud   ledamot och viceordförande  
Uwe Meistner    ledamot 

Styrelse för perioden 7/4 2019 till 31/12 2019 
Janurban Modigh   ordförande 
Carin Mogerud   ledamot och viceordförande 
August Boj   ledamot och sekreterare 
Gunn Johansson  ledamot och ekonomiansvarig 
Maria Bergström  ledamot 
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Pontus Brolin   ledamot 
Annika Wideman  ledamot 
Elin Kainulainen  Ledamot 
Revisorer 
Erik Ollas  
Maria Almgren 

Valberedning 
Göran Dahlheim 
Ann-Charlotte Modigh, sammankallande 
Maria Jesus Löfstrand 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 haft 10 protokollförda styrelsemöten 
(inklusive konstituerande styrelsemöte). 
Mandatperioden går ut för följande Maria Bergström, Gunn Johansson, Elin 
Kainulainen och Janurban Modigh. Annika Wideman har begärt att avgå vid 
stämman.  
 

Medlemmar 
Föreningen hade vid årsskiftet ett 44 betalande privatpersoner och 1 
företagsmedlem. 

Medlemskap 
Föreningen har ansökt om och beviljats medlemskap i: 

• Stockholms Läns Hembygdsförbund 
• Bygdegårdarnas Riksförbund 
• Föreningen Djurö Kulturhus 
• Föreningen Mötesplats Stavsnäs 

Verksamhet 
Föreningens andra verksamhetsår har präglats av ett fortsatt byggande och 
etablerade av hembygdsföreningen samt att förankra och förtydliga vår roll som 
förening. Programverksamheten har kommit igång och ett antal aktiviteter har 
genomförts. Arbetet med att bygga relationer med Värmdö kommun har resulterat 
i ett antal möten med olika representanter från kommunen. Kontakterna med 
andra föreningar i området har fortskridit, möten har genomförts med Konst och 
Kultur Djurö-Stavsnäs, Djurö Byalag, Mötesplats Stavsnäs och Djurö Kulturhus. 
Arbetet med att ta fram en handlingsplan för besöksverksamheten har pågått hela 
verksamhetsåret. 
Det enskilda projekt som varit störst och engagerat föreningen mest har varit 
arbetet med ”Bultens Delfin”. 

Verksamhetsplanering har omfattat följande områden under verksamhetsåret: 
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• Programverksamhet 
• Projektet Tillväxt Djurhamn med följande 6 delprojekt 

- Bygdegård Djurhamn med Visitors Center 
- Djurhamns Vandrarhem 
- Besöksbrygga och småbåtshamn 
- Marinmuseum Djurhamn 
- Destinationsutveckling 
- Driftsutveckling genom social ekonomi 

• Djurhamnssvärdet 

Programverksamhet 
Under verksamhetsåret har förening deltagit i eller genomfört följande aktiviteter: 

Aktivitet När Plats Ant/del 
S Presentation av kulturpolitiskt program 14/1 Skolans matsal 18 
Samrådsmöte – Byalaget, Konst o Kultur samt 
kulturarv 

21/1 Kulturhuset 20 

Möte om Rysshärjningarna 30/1 Kulurarvsmuseet 
Hamn i Fisksätra 

2 

Genomgång av viktig litteratur för förening  21/3 Biblioteket 6 
Föreningsstämma 6/4 Kulturhuset 17 
Utställning av Bultens Delfin  17–21/4 Kulturhuset > 100 
Besök av chef för Musée Hamn  18/5 Föreningshuset 4 
Öppen dörr på Djurö 24/5 Kulturhuset 16 
Plantbytardag 1/6 Kulturhuset 8 
Guidad vandring med information om Marinmuseum 
Djurhamn 

20/7 Kyrkudden 26 

Invigning av Bultens delfin  8/9 Kyrkbryggan Ca 70 
Öppet hus på Kustbevakningen 21/9 Kustbevakningen 40 
Värmdös hembygdsföreningar 30/9 Skärgårdsmuseet 3 
Öppen dörr på Djurö 26/10 Kulturhuset 6 
Värmdö Skeppslag - arkivkurs 12/11 Ingarö ??? 1 
Avslutningsseminarium Rysshärjningarna 300 år 21/11 Kulurarvsmuseet 

Hamn i Fisksätra 
2 

Flykten över Östersjön 7/12 Djurö Kyrka Ca 60 
Djurhamnssvärdet 12/12 Historiska museet 8 

 

Projekt 
Projektverksamheten är föreningens långsiktiga arbete och under det gångna 
verksamhetsåret har vi fokuserat på hur vi skall driva projektet och hur vi skall 
prioritera arbetet framöver. 
Djurhamnssvärdet, en första projektbeskrivning har upprättast och styrelsen har 
varit på besök på Historiska museet, och där fått titta på svärdet och fått ideer på 
hur arbetet att göra en replik av svärdet samt ett svärd som det troligen 
ursprungligen sett ut.  
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Av Projektet Tillväxt Djurhamns sex delprojekt kan destinationsutveckling ses 
som föreningens kärnverksamhet. Arbetet har inletts enligt följande: 
¨Föreningens destinationsgrupp har påbörjat en strategiplan för samverkan med 
företag, organisationer och föreningar, bland andra Värmdö Kommun, Visit 
Värmdö, Visit Skärgården, Visit Stockholm och Stockholm Archipelago. 
Planen kommer utgå från de mål som lagts fast inom EU, nationellt inom Sverige, 
regionalt och lokalt samt vilka bidrag som är möjliga att söka för lokal 
turismutveckling. 
Destinationsgruppen ser även över möjligheten till samverkan mellan Värmdö, 
Nacka och Haninge kommuner med utgångspunkt för de tre kommunernas 
gemensamma marina historia från stormaktstid. 
 

  



 
  

FÖRENINGEN KULTURARV DJURHAMN 
mobil.svar: 0731-566 342  -  www.djurhamn.eu  -  info@djurhamn.eu  -  Facebook.com/KulturarvDjurhamn 

org.nr: 802519-3924   bg: 631-5600  swish: 123 306 89 39 

5 (5) 

 

 


