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Kulturföreningen
Hökmossens Gård
år åeffi

Ise

Stvrelsen fiir Kulturföreningen Hökmossens Gård avger härmed fiiljande
verksamhetsberättelse lor verksamhetsåret 201 T .

Inledning
Kulturftireningen Hökmossens Gård har till syfte att fiämja kultur- och ftireningslivet for de
boende i de nåirliggande bostadsområdena samt att bevara Hökmossens Gård som en levande
kulturgard i Hägersten

Medlemsantal
Tillströmningen av nya medlemmar har fortsatt även under åfi 2011. Vid årets början var
medlemsantalet223 medlemmar och vi iir elada att kunna redovisa 235 betalande och en
hedersmedlem, totalt 23 6 medlemmar.
Styrelsen
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av töljande personer:

Ordinarie
Lillan Wallön
Bernt Lundh
Lina Bingmert
Margareta Stavling
Sven Måhlön

Ordftirande
Ledamot

20t1,

LedamoVhemsida

20ll-2012

Ledamot

2010-20t1

201r-2012

LedamoVsekreterare 20tl

Ersättare

20tr

Carina Sandman
Liselotte (Lotta) Bergqvist

201

Ljungstedt

I

20Il

Revisor, ordinarie

Ingvar

Valberedning
Anders Frank

Sammankallande 20ll

Rut Andersson

Ledamot

20tl

ttKåssörtt
Föreningen har, ft)r bokftiring och in- och utbetalning, en redovisningskonsult, Anna-Liisa
Puttonen, som tidigare varit kassör i styrelsen. Redovisningskonsulten har direkt
rapporteringsansvar till den person som styrelsen utser. För ar 2Afi har den personen varit
ordforande Lillan Wall6n. Lillan har varit "kassör" eller som vi valt att kalla det ekonomisk
kontaktperson. Detta har fungerat mycket väl då båda iir personer väl insatta i ftireningens
verksamhet och dess syfte.

Styrelsens sammankomster
Styrelsen har under året haft flera stora, viktiga iirenden att bearbeta. Nytt hyreskontrakt med
vissa åindrade villkor samt höjning av hyran. I samband med det kom också kulturmiirkningen
av både gård och hus upp. Mycket tid har gått åt ftir kontakter med Stadsmuseet,
Förvaltningen, Liselott Lööf AB ftir nyinköp av sopktirl och åindrad placering samt Folkets
Hus och Parker angående medlemskap. På grund av detta har det varit svårt att hitta tider ör
traditionella styrelsemöten.
Styrelsen har genomlört 4 protokollörda styrelsemöten. Samtliga viktiga frågeställningar har
styrelsen alltid beslutat gemensamt.

Föreningens verksamhet - Söndagscaf6er och andra aktiviteter
16

januari - Traditionsenlig julgransplundring

Vår "gammeldags" julgransplundring fortsätter att vara efterfrågad och mycket uppskattad.
Det uttalas stor uppskattning att vi ftir denna tradition vidare och liir de unga och glädjer de
iildre som fär uppleva sin barndoms julgransplundringar. Dansa, leka klä av granen och biira
ut den "på riktigt" som en liten flicka sa. Tomtebloss som gnistrade och hurrarop for var
gamle vtin. Tomten kom med godispåsar till alla barnen och även de "gamla". Fullt hus. En
håirlig samvaro över åldersgriinsema. Folkdansare och musikanter fran Söderringen.
20 mars - Land du välsignade - Raymond Björling sjunger och berättar om farfar Jussi.
Raymond Björling berättade mycket generöst och öppet om sin farfar Jussi. Historien om den
lilte pojken som trots föräldralös vrildigt ung och fattig blir en av tidernas största
operasångare. Familjen hette Björn fran början men iindrades till Björling i Finland diir Jussi
också är en smekform på Johan.
Underbar sång av Raymond, hiinftirande. Tårar ftill bade av medkiinsla med den lille Jussi och
hans broder men också for den vackra sången.
Alla tackade fiir ett fantastiskt progrcm.
3 april - Årsmöte
Mötesordforande Carl Olof Andersson inledde med att säga att han fortsätter att imponeras av
ft)reningens utveckling och framftir att det ligger mycket arbete bakom detta- Ett livfrrllt
välbesökt möte där man framftirde både ris och ros. Mötesdeltagama bjöds på pianomusik av
Pontus Johzursson, en av vara yngre medlemmar, med två stycken av Chopin. Efter mötet
avnjöts, i glad gemenskap, en mycket uppskattad måltid.

april - o'Från potatisuppror till välfärd"

Demokratins korta ögonblick
Historikern Hakan Blomqvist visade bilder och berättade. Demokrati och välftird kommer inte
av sig själv utan gonom starka miin och kvinnors kamp.
Programmet var uppbyggt kring den fattiga silverpolererskan Clary Ahlström som deltog i
Potatisupproret på Söder imaj 1917. Sverige har inte alltid varit en demokrati.
Demokratiseringens epok var 1 905-1 939.
Ett mycket bra och om än allvarligt så mycket trivsamt söndagscaf6 som blev fullsatt. Hakan
Blomqvist borde göra en Sverigeturnö.
Avslutades med en liten men god pasklunch.
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14 augusti -'oBlommande regnskogsväxter i kruka"
Torill Nyhuus, ordftirande i Svenska Hoyas?illskapet, visade bilder och beråittade om var kåira
porslinsblofirm4 Hoya carnos4 som fanns i niistan alla gamla hem men självklart berättade
hon även om andra arter. För de som inte redan var entusiaster väcktes nyfikenheten.
28 augusti - "Tilt glada musikanters stämma avnjuter vi en kulinarisk klämma"
med surströmming, spelmansglädje och lite allsång!
Surströmming och folkmusik har blivit tradition som höstupptakt på Hökmossens Gård. För
ftirsta gången spreds inte aromen och hördes inte gitarr och dragspelsmusiken över bygden.
Vädergudarna var opålitliga. Intet ont som inte har något gott med sig. Trygga i stugan bjöd
Arne och Ronny på hiirlig underhållning. En fantastisk surströmmingssöndag.
Självklart tullsatt.

25 september - Midsommarkransens och Tellusborgs mångfaldiga industriområde
Det blev ett söndagscafd som lockade många, även icke medlemmar. Christer Malm visade
underbara bilder och berättade om mångfalden av välkiinda fabriker. Vi iir många som insett
hur viktigt det ?ir att bevara de vackra byggnaderna. Även detta ett mycket uppskattat
söndagscafö som också blev fullsatt.
23 oktober - I vykortens fantastiska viirld
En riktig kultwhistorisk resa med den underhållande Lasse Haldenberg och alla hans vykort
från Sverige men också andra länder som Afrika. Vi fick ocksa lålra oss att Stureby från
början hette Ersta. Mycket uppskattat.
20 november - Mormors bonad
Ett av de mest välbesökta söndagscafderna. Barbro Bexander hade en miingd broderade
bonader att visa upp. Många var mimen från barndomen. Julsånger och ramsor. Mycket
trevligt och fullsatt söndagscafd.
18 december - en fiirsmak av julen
Äterigen en fin avslutning på aret med ett gammaldags julfirande

i glad och varm samvaro
med musicerande tomtarna Lars, Lennart och Helena. Tomten kom även i ar med julklappar
till alla "sniilla" barn.
Härlig julstiimning i stugan.
25 maj - Bussresa till Jussi Björlingmuseet
Jussi Björling föddes i Borliinge, Stora Tuna församling i februari 1911.
Besöket på museet blev hektiskt. Det köptes böcker och CD-skivor. En trevlig och mycket
duktig guide tog hand om oss och bjöd även på en filmvisning. Dtirefter var det dags fiir lunch
som intogs på det affika Mans Ols Utvtirdshus, från början ett dammvaktarbostiille vackert
beläget vid sjön Långforsen utanftir Sala. Under resan hem njöt vi av underbar sång av Jussi.
Fullsatt buss - 38 reseniirer.

Uthyrnin gsverksam heten
Fortsätter att öka- Det är mycket uppskattat att ha fest eller annan verksamhet diir.
Hökmossens Gård har nu blivit väl kiind som en mycket omtyckt lokal att hyra. Alla åir glada
och tacksamma att Hökmossens Gård har bevarats och gör detta möjligt.

Uthyrningar

fu
2009
2010
2011

Antal
47
60
72

o'Kontakter"
1.400
1.700

2.030

Vi täcker nu in allt. Bröllop, dop, födelsedagar, begravningar, sliiktträffar och
studentmiddagar samt personalutbildningar och styrelse-årsmöten ftir olika foreningar.
Hemsidan har sin betydelse för spridningen.

Till minne av Elsie Goliath
En av eldsjälarna bakom bildandet av Kulturföreningen Hökmossens Gård, Elsie har
gått ur tiden, 85 år gammal. Hon har suttit i styrelsen i många år. Hon var också
sekreterare. De senaste åren har hon suttit i valberedningen och då som
sammankallande.
henne fiir hennes mångariga trogna och
håinsivna insatser.

Vi tackar Elsie och kommer att minnas

Slutord
Under verksamhetsaret

20ll

har det ytterligare bekräftats att vår ftirening åir viktig.

"Hökmossens Gård har ett stort byggnads-historiskt våirde och ett identitetsv?irde fiir
stadsdelen. Som en rest av det ålderdomligajordbrukslandskapet i Stockholms ytterområden
har anläggningen även ett samhälls- och agrarhistoriskt viirde.
Fastigheten ingar i ett kulturhistoriskt siirskilt våirdefullt område, utpekat
översiktspl art" . Kril l a Ri ks anti kv ar i e cim b e t e t.
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Stockholms

ZOtl har resulterat i månganyakontakter och både nya och gamla medlemmar star bakom

loreningens syfte och måI.
Bevara Hökmossens Gard, ett kulturarv fran 1700-talet till kommande generationer och som
en levande kulturgård. Knyta till oss de unga "Brobygge" över både ålder och
nationalitetsskillnader. Skapa social gemenskap.
Med resultatet från 201 1 års verksamhet ser vi fram emot 2012. Föreningen skulle inte gå så
bra utan alla medlemmar och medarbetare.

Vårt varma tack till Fastighetsförvaltningen, ABF Stockholm och dess personal men också
och inte minst alla medlemmar och enskilda personer som hjälpt oss bevara Hökmossens
Gård for vårt kulturella arbete och den viktiga folkbildningen.

Lillan Wallön

Sven Måhlen

Bernt Lundh

Margareta Stavling

Carina Sandman
uppleant

Liselotte Bergqvists
suppleant

Lina Binsmert

