Verksamhetsplan för Össeby hembygdsförening 2021
Vision

-

”Att av våra medlemmar uppfattas som en av de
bästa hembygdsföreningarna,
att värna om hembygdens natur- och kulturmiljö och
kulturarv, samt att föra kunskaperna vidare till
kommande generationer”

-

-

Ambition
-

Att befrämja kunskapen om och känslan för vår hembygd, dess
historia och dess kulturella traditioner.
Att medverka till vård och bevarande av våra natur-, kultur- och
landskapsmiljöer
Att medverka vid samhälls- och miljöplanering.
Att kunna erbjuda ett mångsidigt programutbud av aktiviteter, som
kan intressera hela familjen.

-

-

Att samarbeta med kommunala organ, samt kulturorganisationer
såväl inom som utom våra socknar och stimulera till initiativ som
gagnar bygden.
Att organisera utflykter, föredrag, musikframträdanden och annat
som ökar kunskapen om vår hembygd, dess natur och dess historia,
samt att anordna andra arrangemang inom våra socknar för att
informera om vår hembygd och föreningens aktiviteter.
Att på föreningens hemsida, via separata utskick, via Facebook, på
kommunens upplevelsewebb, samt genom notiser i kommunens och
de lokala tidningarnas aktivitetskalendrar regelbundet informera
våra medlemmar och andra intresserade om hembygdsföreningens
aktiviteter.

E-post: ossebyhbf@telia.com

Målsättning 2022
-

Långsiktig strategi
-

-

Hemsida: www.ossebyhbf.se

Att driva Kvarnstugan med tillhörande skenkvarn som föreningens
hembygdsgård. Engagera föreningens medlemmar till vård och
underhåll av hembygdsgården, bland annat med anpassning för
funktionshindrade, och verka för vård och tillsyn av Össeby
kyrkoruin.
Att hålla Kvarnstugan öppen med servering vid temadagar, liksom
ett antal dagar under sommaren.
Att driva ett antal arbetsgrupper, permanenta eller mer tillfälliga,
tillsammans med intresserade föreningsmedlemmar.
Att uppmärksamma ortnamnsfrågor och äldre historia inom
föreningens geografiska område, samt att visa på de äldre
bebyggelse- och brukningsstrukturerna i våra socknar.
Att – så långt ekonomin tillåter – samla dokumentation för och
fortsatt utgivning av skrifter som rör föreningens geografiska
område.
Att bevaka miljöfrågor (i ett brett perspektiv) i våra socknar.

-

-

Att fortsätta med det ständigt pågående underhållsarbetet av
Kvarnstugan och kvarnen.
Att på olika sätt återuppta föreningens normala verksamhet efter
två år med Covid-restriktioner.
Att anordna ett antal temadagar, anordna visningar av
skenkvarnen, hålla Kvarnstugan öppen vissa dagar, samt att
genomföra en gemensam resa till något intressant utflyktsmål.
Att bevaka fördjupade översiktsplaner över Karby/Brottby och
Kårsta, liksom pågående eller kommande planer på bergkrossanläggningar, deponier, miljöstörande behandlingsytor, etc., inom
föreningens geografiska verksamhetsområde.
Att fortsatt bevaka frågan om skötseln av Össeby kyrkoruin och
verka för att kommunen i egenskap av ägare vårdar sig om denna.

Långsiktigt mål
-

Att värva minst fem procent nya medlemmar per år.

Styrelsen

Facebook: Össeby hembygdsförening

