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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 
 
Föreningen Kulturarv Djurhamn 
Föreningen bildades den 16 september 2018 med syftet att utgöra ett komplement till övriga lokala 
föreningars verksamhet. Vårt övergripande mål är att förmedla kunskap om vår maritima historia 
från stormaktstid och att vässa Djurhamns maritima profil. Med Djurhamn menar vi området 
Skepparön, Djurö, Vindö, Skarpö, Barnvik och Stavsnäs, Hölö samt småöarna däromkring. 
Föreningens verksamhetsområden är: 

• Programverksamhet, event/aktiviteter med tyngdpunkt på det marina. 
• Projektverksamhet för att göra Djurhamn mer attraktivt för boende och besökare. 
• Destinationsutveckling för marknadsföring och utveckling av besöksnäringen med 

utgångspunkt från vår marina historia. 
Långsiktigt är vår ambition att bidra till ett renare Östersjöhav och att knyta kontakter med 
närkommuner samt kommuner i Estlands och Ålands skärgårdar som delar vår maritima historia från 
stormaktstid.  
 
Styrelse och övriga funktionärer 
Styrelse för perioden 1/1 2020 till föreningsstämman 14/2 2020: 
Janurban Modigh ordförande 
Carin Mogerud ledamot och vice ordförande 
August Boj ledamot och sekreterare 
Gunn Johansson ledamot och ekonomiansvarig 
Maria Bergström ledamot 
Pontus Brolin ledamot 
Elin Kainulainen ledamot 
Annika Wideman ledamot 
 
Revisorer: 
Erik Ollas 
Maria Almgren 
 
Valberedning: 
Ann-Charlotte Modigh, sammankallande 
Göran Dahlheim 
Maria Jesus Löfstrand 
 
Styrelse för perioden 15/2 till 31/12 2020: 
August Boj ordförande 
Carin Mogerud ledamot och vice ordförande 
Janurban Modigh ledamot, sekreterare och webbmaster 
Kerstin Olesen ledamot och ekonomiansvarig 
Maria Bergström ledamot 
Pontus Brolin ledamot 
Hans Hjalmarsson ledamot 
Gunn Johansson ledamot 
Daniel Martinez ledamot 
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Revisorer: 
Maria Almgren 
Åsa Nemvill 
 
Valberedning: 
Ann-Charlotte Modigh, ordförande 
Maria-Jesus Löfstrand 
Ann Lindholm 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 haft 9 protokollförda styrelsemöten inklusive det 
konstituerande styrelsemötet. 
 
Medlemmar 
Föreningen hade vid årsskiftet 36 betalande privatpersoner. Nedgången med 8 personer under året 
har en koppling till att vi beroende på coronaepedemin inte har kunnat genomföra vår planerade 
programverksamhet. 
 
Medlemskap 
Föreningen är medlemmar i följande verksamheter: 

• Bygdegårdarnas Riksförbund/Stockholms Bygdegårdsdistrikt 
• Sveriges Hembygdsförbund/Stockholms Hembygdsförbund 
• Kulturarv Stockholm/Kollektivt Kulturarv – digitala källarkiv 
• Mötesplats Stavsnäs 
• Expedition Rädda Östersjön  

 
Verksamhet 
Hemsida, Facebook och Paloma (program för utskick) 
Hemsidan har uppdaterats och utvecklats under hela verksamhetsåret. Facebook har uppdaterats 
kontinuerligt. Utskicksprogrammet Paloma har installerats och använts för medlemsutskick. 
 
Genomförda program 

• 16/9 Föredrag om släktforskning av Ted Rosvall i Djurö kyrka i samarbete med Djurö 
församling. 45 personer deltog. 

• 15/8 Plantbytardag ca 50 personer deltog. 
 
Projektverksamhet 
Under året har vi valt att lägga några projekt på is för att fokusera oss på andra. 
Vilande projekt är: Båtsmän på Värmdö och Marinmuseum Djurhamn 

Projekt vi fokuserat på:  
Djurhamnssvärdet 
Arbetsgruppen har genomfört 5 möten. Koncept för en barnbok har utarbetats. Företaget 
3DVerkstan har kontaktats för möjligheten att kopiera Djurhamnssvärdet som det ser ut i dag. En 
folder har utarbetats. Ett faktaunderlag för fortsatt publicering har utarbetats.  

Djurhamnsrodden 
Arbetsgruppen har genomför 5 möten. Djurönäsets Hotell & Konferens, Sjövärnskåren Stockholm 
och Stockholms Sjövärnsförening – Klockaruddsholmen har gått med som arrangörer. 
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Djurhamns Hembygdsarkiv 

• En ansökan på 4.000 kr beviljades av Värmdö kommun. Bidraget har använts för inköp av en 
scanner samt ett låsbart arkivskåp. Kick off för projektet planerades till 4/9 med planen att 
ha Öppet Hus för alla lokal- och fritidsboende som ville scanna sina historiska bilder från 
Djurhamn. Allt ställdes in och projektet blev vilande under resten av året.  

• Den 22/10 deltog vår förening i en Bildbehandlingskurs arrangerad av Stockholms Länsarkiv 

  
Odling Djurhamn 
Sedan växtbytardagen den 15/8 har projektet varit vilande beroende på Coronaepidemin. 

 
Djurhamns Bygdegård KOGGEN 

• Fyra projektgruppsmöten har genomförts under året. 
• Genom starkt stöd från Bygdegårdarnas Riksförbund och Stockholms bygdegårdsdistrikt har 

projektet utvecklats under året. Kontakten med Pingstförsamlingen Skärgårdskyrkan åter-
upptogs efter att det framkommit att deras försäljning av byggnaderna planeras att genom-
föras under 2021 med planen är att byggnaden Skärgårdsskyrkan med två bodar ska ersättas 
av annan bebyggelse med planerad start 2022. Vårt arbete inriktades därför under året att få 
överta de tre byggnaderna och söka medel för nedmontering och uppmontering på Djurö. 

• Under året har planen ändrats för placering av byggnaderna från Föreningstomten, 
Högmalmsvägen 1 till Djurhamns Marknadsplats Högmalmsvägen 11. 

• Den 15/10 fm besökte Värmdö kommuns kultur- och fritidschef Fredrik Nornvall föreningen 
för att sätta sig in i projektet Bygdegården KOGGEN. 

• Den 21/10 besökte Bygdegårdarnas Riksförbunds kanslipersonal Djurö och vi fick möjlighet 
att presentera projektet med Bygdegården KOGGEN. 
 

Destinationsutveckling 
Arbetet har under året inriktats på att utveckla hemsidan så att Djurhamnsområdet marknadsförs 
och görs mer tillgängligt. Inledande kontakter har tagits med Visit Värmdö och vår förening har 
anmält intresse att delta i Sveriges Hembygdsförbunds projekt Hembygdsturism. 
  
20-04-16 // ab 


