
Verksamhetsberättelse MÄLARHÖJDSFÖRENINGEN 2021 

 

Härmed lämnar styrelsen för Mälarhöjdsföreningen sin verksamhetsberättelse för år 2021. 
Detta år har varit det andra året i rad som i mycket har präglats av corona-pandemin. Det 
har i viss mån lagt sordin på verksamheten, såsom skedde också under 2020. 
Folkhälsomyndigheten/ regeringen fortsatte att avråda från nära möten med många 
människor. 

Sålunda fick årsmötet genomföras som ett digitalt möte med viss försening, den 19 maj. 
Mälarhöjdsfesten sköts upp från maj månad till den 4 september, och platsen ändrades från 
Krausparken/ Spårvagnsparken till Gropen nedanför Bellmanskällan, för att kunna skapa mer 
utrymme mellan deltagarna. Soffor kunde placeras så att publiken satt glest. Genom att 
inställd fest under 2020 gjort oss sparsamma kunde vi detta år presentera ett storslaget 
scenprogram där sång och musik dominerade: körerna Mikrofon & Megafon, Bröderna 
Rongedal samt storbandsjazz som avslutning: Jitter Big Band – för att ge några exempel. 

Bellmansdagen kunde genomföras traditionellt den 26 juli, men med tydliga direktiv om att 
sitta glest. Höstmötet kunde också genomföras som vanligt, detta år den 8 november med 
temat ”Hur kan jag söka information om mitt Mälarhöjds-hus i arkiven?” Per Stråhle gav 
både analoga och digitala tips och råd till en mycket nyfiken publik i kyrkan. 

Ett ovanligt inslag i verksamheten var utställningen ”Hertha Hillfon Hemma” som 
genomfördes i Mälarhöjdsskolans aula under helgen den 20 - 21 november i samarbete med 
bildlärare och elever i skolan. Detta var ett samarrangemang med Hägerstens 
Hembygdsförening och Karin Rongedal, med anledning av att den välkända keramikern och 
skulptören Hertha Hillfon år 2021 skulle ha fyllt 100 år. Hon var under många decennier 
verksam i Mälarhöjden. Utställningen lockade en stor publik: cirka 500 personer besökte 
utställningen under de två dagarna. 

År 2021 har också varit ett år i föreningen som börjat präglas av ett ökat engagemang i 
stadsbyggnadsfrågor. Det motiveras av att ett tiotal olika byggnadsprojekt f n pågår i 
Mälarhöjden, i olika stadier av planering. De kan sammantaget komma att innebära att 
Mälarhöjdens befolkning i termer av hushåll växer med 50%. Under året har skrivelser gått in 
i fråga om Axelsbergs centrum och Kastanjeparken. Vidare har vi försökt påverka 
stadsdelsförvaltningen inför upprustningen av Krausparken (Spårvagnsparken) under året. 

Ungdomsbidrag 

Även under 2021 delade vi ut bidrag till aktiva ungdomsföreningar i Mälarhöjden som ansökt 
efter våra uppmaningar och påminnelser. Genom god ekonomi beslöt styrelsen att dela ut 
mer än vanligt, nämligen 50 000 kronor sammanlagt. Efter tillämpning av våra regler och 
rutiner beslöt styrelsen ge bidrag till Mälarhöjdens Scoutkår (20 000 kr), MKS Segling                                             
(10 000 kr), MIK Tennis (5000 kr), MIK Fotboll F-13 (5000 kr), MIK Sound (5000 kr), 4H 
Eolshäll (5000 kr). De större bidragen gick till föreningar som är aktivt verksamma året runt. 
Bidragen överlämnades från scenen till respektive förening under Mälarhöjdsfesten den 4/9. 



Styrelse och administration 

Styrelsen har under året hållit tolv protokollförda möten inkl ett konstituerande möte. I 
samband med Mälarhöjdsfesten och utställningen ”Hertha Hillfon Hemma” har mindre 
arbetsgrupper hållit extra arbetsmöten. Vi har fortsatt att sköta betalningar och 
medlemsregister på egen hand, och sålunda kunnat hålla ner kostnaderna. Även distribution 
av flygblad t ex inför årsmötet har skötts av styrelsens ledamöter och adjungerade 
funktionärer. Inga arvoden har utgått till styrelsen såsom traditionen bjuder. Enbart vissa 
utlägg för förtäring i anslutning till styrelsemöten har ersatts. 

Följande personer valda vid årsmötet den 19 maj 2021 eller vid årsmötet den 24 augusti 
2020 har ingått i styrelsen under året: Håkan Lindhoff (ordförande), Henrik Bergman (kassör) 
Linda Linnskog Rudh (sekreterare), Ulla Bergh, Bo Donath, Helena Ewers, Stig Winterling 
(ledamöter). Flera personer därutöver har också aktivt och tacksamt bidragit till arbetet i 
egenskap av adjungerade funktionärer, nämligen Birgitta Biesheuvel, Evy Claesson (ansvarig 
för uthyrning av trädgårdsredskap), Göran Stadler och Per Stråhle. 

 

Stockholm i april 2022 

Håkan Lindhoff (ordförande) (för styrelsen) 


