Kära hembygdsvänner!
Våren 2020 liknar ingen annan vår (förutom pestens år 1350 kanske…). För att förhindra
coronavirusets spridning, särskilt bland de äldre bland oss, har vi ställt in alla aktiviteter fram
till midsommar. Vårt årsmöte i S:t Larsgården har ni redan observerat, liksom Underhåll på
Hersby och Holkar på Hersby. Vid styrelsemöten (per telefon) den 6 april och 4 maj har vi
beslutat ställa in följande evenemang (varav några redan skulle ha varit):
-

Värvarkvällen på Hersby 15 april
Årsmötets alternativa datum den 27 april skjuts till efter sommaren
Kvarndagarna på Landsnora 7 maj och på Överby 9 maj
Skoldagarna på Hersby 26-27 maj och på Landsnora 28 maj
Spelmansstämman på Hersby och besöket vid Landsnora trefaldighetskälla 5 juni
Länsförbundets planerade kurs "Ordning och reda i hembygdsgården", skulle ha
genomförts på Hersby den 13 juni
Midsommarfirandet på Hersby 19 juni. Att ställa in midsommarfirandet är särskilt
sorgligt för Sollentunas invånare, och innebär förstås en kännbar ekonomisk förlust för
föreningen. Våra kassörer Heine och Kristine har därför tagit fram ett förslag till ny
budget för föreningen.

Besök på Hersby hade planerats för Essingeöarnas Hembygdsförening den 18 april, för Täby
Hembygdsförening den 3 maj och för PRO i Sollentuna och Norrköping den 6 maj. Sveriges
Hembygdsförbunds riksstämma i Nyköping, där Anders är ombud, kommer att genomföras
via e-post den 23 maj. Däremot hoppas vi att Stockholms Läns Hembygdsförbunds planerade
årsmöte (som skulle ha hållits i Stockholm 25 mars) kan genomföras utomhus på Hersby(!)
den 25 augusti, liksom festen för aktiva den 28 och loppis den 30. Vi får se.
Nu hoppas vi bara, att ni medlemmar har överseende med detta och fortsätter stödja
hembygdsföreningen med ert medlemskap. Vi saknar redan ett antal av er, så se efter vad
som står vid er adress på Bygdebladets baksida! Där framgår om ni betalat eller inte.
Föreningen försöker ge sollentunabor en känsla av att bo i en kommun med hemkänsla och
trygghet, något vi tycker kommunen lyckats bra med – med några undantag. Kista rycker
närmare vid Helenelund, där tycker vi en klar ”trivselgräns” ska dras. Kliver man av den
framtida spårvägen från Alvik där, ska man känna att man kommit hem till Sollentuna! De
planerade höghusen på mässtomten försökte vi reducera höjden på, men misslyckades.
Er ordförande
/ Anders

