
1(2)

FÖRENINGEN KULTURARV DJURHAMN
Barnvik, Djurö, Skarpö, Skepparön, Stavsnäs och Vindö med kringliggande småöar

VERKSAMHETSPLAN SEPTEMBER 2O1B . APRIL 2019

Bakgrund till bildandet av Föreningen Kulturarv Diurhamn
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 Djurö Konst och Kultur inriktas på teater och musik och att Djurö Byalags
verksamhet inriktas på planfrågor, finns det utrymme för en lokal förening som lyfter kunskapen om
Djurhamns storhetstid under 15- och 160O-tal. Behovet är dessutom mycket stort av en förening som
kan utgöra plattform för mer omfattande projekt till gagn för besöksnäringen.

Föreningens två olika inriktningar och verksamheter
Lö p a n d e fö r e n in g sv e rks am h e t

En verksamhetsgren som utgörs av insamling och förmedling av kunskaper om Djurhamns
maritima historia från tiden före rysshärjningarna L719.l 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.

Verksamhet tiden fram till föreningens första ordinarie årsmöte 2019
fsenast utgången av april månad)
Föreningens arbete under de forsta ca sex månaderna utgörs av att söka medel för att etablera
frireningen, införskaffa organisationsnummer och bankkonto, ansöka om startkapital, utarbeta
styrelserutiner och inleda medlemsrekrytering samt att etablera former för projekt. Vidare att skapa
nätverk som gynnar föreningen och att upparbeta informations- och marknadsföringskanaler. Slutligen
att utarbeta projektförslag och inventera möjligheter till projektbidrag.

Förslag till programverksamhet

Oktober
Torsdagen den 1B oktober kl 19 i Djurö bibliotek
Medlemsträff. Dialog om föreningens planerade verksamhet.
I samarbete med Djurö bibliotek.

November
Söndagen den 25 november kl 16 i Djurö §rka.
Berättelser av Katarina Schoerner Carr om stormaktstidens Djurö och indelta soldater.
Arrangör Djurö Konst & Kultur

Ianuari
Informationsmöte om föremålssamlingar från dykningar i Djurhamn och bärgningen av ,,,
Rikswasa ( \ ..
I samarbete med bl a Sjöhistoriska Museet y

U

Föreningen Kulturarv Djurhamn (under bildande)
Föreningshuset, Högmalmsvägen 1,, 139 7 3 Djurhamn

Org. nr: ännu ej fastställt, telefonsvararel.073-02 23 044
www.djurhamn.eu info@djurhamn.eu



2(2)

r.ÖRT,mxGEN KULTURARV DJURHAMN
Barnvik, Djurö, Skarpö, Skepparön, Stavsnäs och Vindö med kringliggande småöar

Februari
Föredrag om "Flykten över Östersjön" och kontakter mellan Estland och Värmdö.
I samarbete med Statens Maritima Museer.

Mars
Informationsmöte om Östersjösamverkan för ett renare hav.
I samarbete med bl a Värmdö kommun, KTH och Statens Maritima Museer

April
Föredrag om Djurhamnssvärdet på Historiska museet.
I samarbete med Statens Historiska Museum

Proiektverksamhet
Varje projekt ska styras av en projektgrupp, ha egen finansiering, uppfoljning och utvärdering med
regelbunden rappoftering till föreningens styrelse. Aktuella projektidder:

1. Hembygdsgård på Föreningstomten, Högmalmsvägen 1.

2. Vandrarhem på rekreationsområdet Vita Grindarna.
3. Återuppbyggnad av Djurö Norra brygga för möjlighet till passagerartrafik.
4. "Djurhamnsspelen". Bygdespel om sjöfolks, kvinnors, barns och bönders liv i Djurhamn under

Stormaktstiden.
5. Utveckling av Sjöhistoriska Stigen till "Marinmuseum Djurhamn".
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Gunn lohardson
Ekonomiansvarig
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