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INLEDNING
Lidingö Hembygdsförening är en av landets största hembygdsföreningar. Vid årsskiftet
uppgick medlemsantalet till 1643 (föregående år 1667).

föreningen har som mål bl a:

- att öka och fördjupa kunskapen om Lidingös historia och samtid

- att verka för att kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer värnas

- att ge allmänheten — särskilt barn och ungdom — tillgång till Lidingös kulturarv.

För att åstadkomma detta driver föreningen Lidingö Museum. Här visas basutställningen
“Historien om Lidingö” och i flera temporära utställningar varje år beskrivs olika delar av
Lidingös utveckling. Genom föredrag, kulturprogram, stadsvandringar m.m. och genom att ta
emot skolelever medverkar museet i att öka intresset för och kunskapen om vår stadshistoria
och samtid. All verksamhet vid museet utförs på frivillig grund av drygt 100 förenings
medlemmar, aktiva inom 20-talet arbetsgrupper. Flera av de aktiva medverkar i flera grupper.
Museet håller normalt öppet 12 timlvecka fördelade på 4 dagar, med ca 10 veckors
sommaruppehåll.

föreningens “Bilddatabank” med 17 000 foton har fortsatt att utvecklas under året. Den
omfattande samlingen med lidingöbilder, som under många år byggts upp av föreningens
Fotogrupp, har väckt stort intresse hos såväl medlemmar som allmänhet.

Föreningen har till Lidingö Museum från allmänheten mottagit, bilder, föremål och
arkivhandlingar som belyser Lidingös historia.

Under året har en ny stolshiss installerats på museet.

UTSTÄLLNINGAR
Arbetsgrupperna foto, Program, Dokumentation och Utställning har lagt ned stort arbete med
att producera årets utställningar.

Utställningen Lidingökvinnor som gjort intryck och avtryck inledde årets program-
verksamhet. Utställningen berättade om ett trettiotal Lidingökvinnor som bott och verkat på
ön och som gjort betydelsefulla insatser inom konst, design, litteratur, pedagogik, politik med
mera. Några av dem har påverkat utvecklingen lokalt på ön, andra har gjort sig kända över
hela landet för sina insatser. Utställningen pågick på museet t.o.m. 21 april. Till utställningen
producerades en illustrerad katalog till försäljning. Utställningen producerades av Margareta
Borgelin, Ann Collste, Margareta Larsson Widell och Birgitta Tunelli.

Utställningen Povet Ramel pågick mellan 27 april och 19juni. Det var en jubileums
utställning tillägnad Lidingöbon Povel Ramel och skapad av Povel Ramelsällskapet. Den
visade valda delar av Povels liv, som artist, låtskrivare, författare, underhållare och människa
samt innehöll en mängd föremål från det rika arkivet som förvaltas av Povel Ramelsällskapet.
Utställningen utgjorde en del av de olika festligheterna som på olika platser ägde rum kring
jubilaren som ijuni 2022 skulle ha fyllt 100 år.

Den 1 oktober invigdes utställningen Kartorna berättar om livet på Lidingö under 350 år.
Kartorna visade både på de stora, dramatiska skedena på Lidingö och hur vardagen har
förflutit för Lidingöboma. Till utställningen producerades en rikt illustrerad katalog som fick
stor efterfrågan hos besökarna och var lättsåld. Utställningen skapades av Carl-Henrik
Ankarberg, Margareta Borgelin, Lars-Eric Dafflstedt, Marianne Foghammar, Ulla Larsson,
Lena Norberg, Marianne Råberg och Clas Tollin.
1 samband med utställningen förekom ett mångfacetterat programutbud med kulturvandringar,
föredrag och guidningar av inbjudna gästföreläsare och föreningens egna experter.
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Fotogruppen har fortsatt att producera Miniutställningar. Tryckta utställningsskärmar med
bild och text kring olika teman flyttas runt till sex platser på ön — Högsätra, Breviks
restaurang, Tor och Björnbo seniorboende, Ansgarskyrkan och Museet.

LHF har tilldelats en permanent plats i stadshuset för information till allmänheten. Montrarna
hålls kontinuerligt aktuella.

AKTWITETER OCH ARBETSGRUPPER
Merparten av föreningens verksamhet bedrivs av ett tjugotal arbetsgrupper. följande grupper
har varit verksamma under året.

Bellmandagsgruppen
Bellmandagen firades traditionsenligt den 6 juli vid Elfviks gård till minne av att Carl
Michael Bellman. Inga-Lill och Carl-Henrik Ankarberg samt Jan-Eric Österström har
ansvarat för genomförandet.

Bildrebusgruppen
Bildrebusjakten genomfördes av webbtidningen Lidingö Nyheter med Hembygdsföreningen
som samarbetspartner.

Dokumcntationsgruppen
Dokumentationsgnippen har under året bestått av Margareta Borgelin (sammankallande) Ann
Collste, Margareta Larsson Widell, och Birgitta Tunelli.
Utställningen “Lidingökvinnor som gjort intryck och avtryck” som skapats av gruppens
medlemmar startade på museet i december 2021 och pågick t o m 21 april 2022. Under
perioden genomfördes ett flertal gruppvisningar samt föredrag av Tora Derkert och Jesper
Högström. Arkivarbetet har p.g.a. sjukdom genomförts i liten skala. En genomgång av
föreningens bibliotek med Lidingöböcker har påbörjats.

Effviksgårdsdagsgruppen
Elfviksgårdsdagen ägde rum den 18 september. Gruppen har till uppgift att hjälpa till med att
bevara och värna om Elfvik tillsammans med arrendatorema genom att arrangera Elfviksgårds
dagen i september varje år. Arbetsgruppen har bestått av Siv Bergius och Teddy Widstrand.

flaggruppen
På uppdrag av Centrumfastighetemas ägare ansvarar gruppen för flaggningen i Lidingö
centrum. 1 gruppen har ingått Magnus Anderberg, Carl-Henrik Ankarberg, Robert Hallenborg,
Kent Sjölund, Teddy Widstrand och Jan-Eric Osterström.

Fotogruppen
1 gruppen som bl.a. arbetar med att klassificera, kvalitetsbestämma, arkivera och presentera
fotografierna i föreningens fotosamlingar ingår Roger Anbratt, Inga Helander, Hans 0
Jansson, Ibb Jessen, John Jonsson, Bengt Larsson, Sune Petersson, Eva Sjölander och Susann
Thorugren. LHF har stora volymer fotografier som ska bedömas, skannas och läggas in i
museets bilddatabas.

Föremålsgruppen
Gruppen har ansvaret för kläder, textilier samt andra föremål. Eva Häger ansvarar för
kläder och andra textilier och Marianne Foghammar för övriga föremål. Skötseln av Villa
Fombodas trädgårdsrabatt intill museets entré svarar Maud Lilja för.

Hantverksgruppen
Gruppen tillverkar handarbeten, som säljs i museibutiken och vid större extema evenemang.
Gruppen träffas normalt på museet varje onsdag förmiddag under vår och höst för att planera
och producera handarbeten i stickat, virkat, broderat och lapptäckstekniker. Bindning av
kransar var även en nygammal aktivitet inför årets höstmarknad. Gruppen återupptog sina



träffar i februari då corona-restriktionerna hade upphävts. 1 gruppen finns Christina Ademyr,
Agneta Alberts, Margareta Hjelmstedt, Eva Häger (sammankallande), Maud Lilja, Barbro
Liljequist, Inger Litsén, Ingrid Lomfelt, Kerstin Lundberg, Barbrara Meniconi, Ansa
Nordzell, Eva Svensson, och Ulla Wiklund som aktiva medlemmar och Gunnel Dietmann
som allt-i-allo.

Hembygdsnytt
LHfs medlemstidning har under året utkommit med fyra nummer. Redaktör, med ansvar för
text och fakta, har varit Karin Mörk. Ansvarig för layout och bildbearbetning har varit Siv
Bergius. Fl-Nytt gick ut till enskilda och familjer som är medLemmar i föreningen.
Distributionen sker dels av föreningens brevbärargrupp, dels via PostNord till de
bostadsområden där portkoder försvårar arbetet. Arbetet har bedrivits med största möjliga
säkerhet med tanke på corona-pandetnin, även om corona-restriktionema togs bort i början av
året. Av plockarna har 7—8 personer samtidigt utfört arbetet på museet medan andra har
fortsatt att sköta sin del av arbetet hemifrån. Med etikettering, kuvertering och/eller utdelning
har följande personer arbetat; Inga-Lill Ankarberg, Bengt Aspegren, Monica Bergstén,
Monica Björling, Arne Bowald, Gunnar Cederberg, Lars-Erik Dahlstedt, Marianne
Gloudemans, Eva Gombrii, Marianne Hjelt, Barbro Jensen, Eva Kock, Kerstin Lagergren,
Kerstin Larsen, Bengt och Ulla Larsson, Barbro Liljequist (sammankallande), Christina
Lindwall och Hans Lefvert, Cecilia Myhrman, Karin Mårtensson, Agneta Nicolaisen, Lena
Norberg, Kerstin Nylander, Inger Pettersson, Lars Rune, Gunilla Sahiström, Rolf
Schnackenburg, Britt-Marie och Kent Sjölund, Peter Wendler, Lars Wennerström, Julie
Vidal, Ulla Ornlid.

Julmarknadsgruppen
föreningen deltog den 10 december i årets julmarknad i Lidingö centrum. Teddy Widstrand
har varit LHF:s kontaktperson i Centrumföreningens Marknadsgrupp.
Under december var museets butik öppen för julhandel. Utöver den ordinarie butiksdelen
användes även museets faktarum till en mindre julmarknad anordnad av hantverksgruppen.

Kulturarvsskyltär
Arbetsgruppen för Kulturskyltar har under året prioriterat kulturskyltar i Dalénum. Gruppen
har till uppgift att ta fram text och bild som beskriver kulturhistoriskt intressanta byggnader
och miljöer på ön. Arbetet sker på uppdrag av och i nära samarbete med kulturansvariga i
Lidingö stad som svarar för skyltarnas utformning och den tekniska produktionen.
1 gruppen har ingått Carl-Henrik Ankarberg, Margareta Borgelin, Göran Dalén, Ulla Larsson
(sammankallande), Lena Norberg och Marianne Råberg.

Marknadsgruppen
Marknadsgruppen har till uppgift att informera om LHF:s verksamheter via olika kanaler
såsom hemsida, sociala medier, annonser, affischer m.m. Under 2022 har Marknadsgruppen
haft sju möten med fokus på hemsidan, medlemsvård/medlemsrekrytering, medlemskort,
butiksrabatter och annonsering i olika kanaler både internt Lidingö och extemt såsom t ex
DN:s kulturkalendarium. John Johnsson har hjälpt oss med hemsidan.
Gruppen har också arbetat för att få en bra annonspiats i Lidingö Stadshus och en stor yta har
erhållits vid ingången och ansvariga för innehållet är Inga-Lill Ankarberg och Marianne
Foghammar. Vi har fortlöpande sett över ansvarig person för våra respektive informations-
kanaler. Vi har även tillsammans med programgrnppen tagit upp frågan att tydligare definiera
innehållet i att vara aktivitetsansvarig.
1 gruppen har ingått Siv Bergius, Margareta Borgelin, Eva Häger, Kerstin Larsen
(sammankallande), Karin Mörk och Teddy Widstrand.

4



Museivärdar
Museivärdarna välkomnar besökare, arbetar med försäLjning i butiken under museets
öppettider och vid särskilda arrangemang. 1 gruppen har ingått Inga-Lill Ankarberg, Monica
Bergstén, Elisabeth Bohlin, Margareta Borg, Gunnel Dietmann, Berit Eckerberg Werner,
Marianne foghammar, Eva Häger, Kerstin Lagergren, Maud Lilja, Barbro Liljequist,
Marianne Lindkvist, Birgitta Malmstedt, Elisabeth Megner, Caroline Ohlsson, Anna Poring,
Gunilla Skoglund, Margareta Spång, Birgitta Sunnerdahi, Margareta Thanning Ohlsson, och
Gunnel Westerlund. Kerstin Larsen har samordnat arbetet.

Nationaldagsgruppen
Nationaldagsfirandet skedde traditionsenligt med flagghissning vid Lidingö Museum. Maud
Lilja och Teddy Widstrand har ansvarat för genomförandet.

Natur och Kulturgruppen
Gruppen har uppdraget att bevaka och medverka i planeringen för Lidingös framtid och att
verka för att kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer samt värdefulla naturområden
bevaras.
Yttrande har avgivits över förslag till detaljplan för kv. Brädgården (f d Canada brädgård) och
Båtbyggaren där särskilt framhölls att dispens från strandskyddet inte borde lämnas, en
avstyrkan mot den föreslagna markhöjningen, att den norra delen av kv. Brädgården bör
bebyggas mer småskaligt, t ex med radhus och att maritima verksamheter måste ha möjlighet
till expansion i kvarteret Båtbyggaren.
1 yttrande över förslag till detaljplan för Högsätra Kärnan framhölls tveksamhet till illustrerad
utformning samt föreslogs ett bättre utnyttjande av marken på platsen för nuvarande
sjukhuset. Föreslagna detaljplaner för Lidingö 12: 194 och 12:206 mil (Gåshagaleden 87 och
89), för Lidingö 10:573, 574 och del av 10:564 (Kottlavägen 15, 17A och 17B) och för
Holmia 9 lämnades utan erinran.
Förslaget till nytt naturreservat i Sticklinge och utökning av naturreservatet Långängen-Elfvik
ser vi mycket positivt på och tillstyrktes givetvis. Vi har med stor oro på platsen iakttagit de
ingrepp i den värdefulla naturen som förändringen av golfbanan i Ekholmsnäs medfört.
Vi har försökt följa utvecklingen av Rudboda centmms framtid men den avbrutna
anbudstävlingen har inneburit att inga planförslag presenterats. Med stor sorg har vi kunnat
konstatera att vandringskyrkan i Rudboda, ritad av Rolf Bergh, rivits och att ingen ny hemvist
kunnat finnas.
Vi har med stor vånda följt behandlingen av förslag till kulturmiljöprogram och deltagit i
diskussioner om detta.
1 gruppen har ingått Jerker Axén, Barbro FLodin, Christian Gottlieb, Ulla Larsson, Marianne
Råberg (sammankallande), Birgitta Sjöberg, Susann Thorugren och Christer Wik.

Program-/utställningsgruppen
Gruppens uppgift är att föreslå, samordna och i vissa fall genomföra aktiviteter. Vidare avser
gruppen arrangera utställningar och skilda programpunkter som ansluter till aktuell utställning
som t.ex. föredrag, guidade visningar och promenader. De som arbetat i programgruppen har
varit Carl-Henrik Ankarberg, Siv Bergius, Robert Hallenborg, Ulla Larsson, Karin Mörk och
Teddy Widstrand (sammanicallande).

Skoigruppen
Skolgruppen vill med sin verksamhet nå ut till dagens skolungdomar, i huvudsak till årskurs 2
och 3, för att ge dem fördjupade kunskaper om Lidingö. Några skolklasser har tagits emot på
museet under året. Arbetet med att uppdatera vårt studiematerial “Lidingö förr och nu” har
påbörjats. Ann Collste är sammankallande för skolgruppen.



Övrig programverksamhet
Utställningen “från AGA till Dalénum” visades i Lidingö stadshus 23 juni-29 augusti.

Antikforum genomfördes i oktober på museet i samarbete med Bukowskis auktionsfirma.Ett
välbesökt arrangemang där allmänheten inbjöds att ta med sina föremål och få dem värderade
av experter.

Författarbesök genomfördes vid två tillfällen i april. Föreläsare var Jesper Högström (om
Tora Dahl) och Tora Derkert (om Siri Derkert).

Ett uppskattat Studiebesök arrangerades i mars vid Arlanda flyghistoriska samlingar.

Madrigalkören och kören Gråtrutarne gästade museet i maj och underhöll med sång.

Föreningen arrangerade en majkväll ett välbesökt “försenat” 90-årsjubiteum och bjöd in alla
funktionärer till jubileumsmiddag med underhållning av estradören Mattias Enn.

Fyra uppskattade kutturpromenader genomfördes under hösten i Kyrkviken-Canadaområdet,
Bo samt Sticklinge. Ansvariga för dessa var Marianne Råberg och Marianne Foghammar,

Under kulturveckan arrangerades en välbesökt operaafton i Ansgarskyrkan i samarbete med
Lidingö Stad och Equmeniaförsamlingen. Deltagarna är verksamma i Lidingö Opera Work
shop som leds av Jacqueline Delman. Ansvarig från LFW var Robert Hallenborg.

Hembygden i etern - Hembygdsföreningens program i Lidingö Närradio har sänts under 2022.
Marianne Lindkvist har svarat för programmen med uppläsning ur olika lidingöböcker.

Runskrtfterna på Lidingö har “rnnstensfaddrar” utsedda av LHF. Runstenen vid Dalängen
övervakas av Torun Zachrisson och runhällen vid Askrike av Gunnel Hanngren.

Böcker och artiklar om Lidingö skrivs fortlöpande av föreningens medlemmar. Under året har
boken “Lidingö upptäcktes som bekant år 1905” av Lena Norberg publicerats.
Föreningens medlemmar har publicerat ett antal artiklar i webbtidningen Lidingö Nyheter.

Förfrågningarfrån allmänheten fortsätter att öka. Många med rötter på Lidingö eller
nyinflyttade hör av sig per mail Qch önskar information om byggnader, personer och miljöei.
Aktiva inom föreningen försöker i möjligaste mån besvara frågorna.

STYRELSE OCH KANSLI
Styrelsen har sedan årsmötet i mars haft följande sammansättning:
Robert Hallenborg ordförande
Carl-Henrik Ankarberg vice ordförande
Kerstin Larsen ekonomiansvarig
Karin Mörk
Lena Norberg
Marianne Råberg
Susanne Thorngren

Styrelsen har fokuserat på åtgärder som syftar till att förbättra kommunikationen både extemt
och internt samt synliggöra vårt museum.

Styrelsen har under kalenderåret haft 9 protokollförda möten.
Styrelsens arbetsutskott, som har uppdraget att besluta om investeringar till ett belopp på
högst 10 000 kronor och svara för löpande rutinärenden har haft 2 möten. 1 arbetsutskottet
ingick Robert Hallenborg, Kerstin Larsen samt Britt-Marie Sjölund.
Revisorer Lars Skoglund och Rolf Schnackenburg med Anna Poring och Gun Bråkenhielm
som revisorssuppleanter.
Valberedning: Ann Collste (sammankallande), Inga-Lill Ankarberg, Teddy Widstand.
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Medtemssekreterare: Barbro Liljequist.
Fastighetsansvarig: Kent Sj ölund.
if-ansvarig: John Johnsson
Kanslichef Britt-Marie Sjölund.

Vid LHF:s kansli tjänstgör Britt-Marie Sjölund på deltid, som föreningens enda anställd.
1 kansliets uppgifter ingår bl.a:
All ekonomisk administration (inköp, budget / redovisning/bokföring m.m.)
Kommunikation med allmänheten och internt mellan arbetsgrupper och styrelse
Kontakt med och handledning av museivärdar och övriga frivilliga medarbetare
Tillsyn av if - och annan utrustning
Kontakt med hyresvärd om lokaifrågor

Årsmötet
Årsmötet ägde nim 22 mars i Ansgarskyrkan med ca 40 närvarande medlemmar.
Årsmötesordförande var Jan-Eric Österström.

Ekonomi
Medlemsavgiften är 250 kr för enskild medlem och 375 kr för familjemedlemskap.
Arets verksamhet visar ett överskott på 841 kr, som styrelsen föreslår balanseras i ny räkning.
Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret redovisas i Arsbokslut 2022, som
återfinns i bilaga 1.

Gåvor/Bidrag
Under året har Hembygdsföreningen bland annat mottagit:
— Tillägg till tidigare erhållet arv efter Berit Sahle till minne av Ruth Sävhagen med 75 300 kr
— Medel från Ann-Marie Bergströms fond med 87 065 kr
— 1 samband med att Lidingö Närradioförening upplösts och avvecklats har vi som aktiv
betalande förening erhållit 76 500 kr

föreningar och förbund
Föreningen är medlem i Föreningsrådet i Lidingö samt fram till årsskiftet 2022/2023 i
Lidingö Närradioförening.

Lidingö i februari 2023

Robert Hallenbc(r Carl-Henrik Ankarberg Marianne Råberg

Kerstin Larsen Lena orberg n ork

Susann Thomgren

Bilaga 1: Årsbokslut 2022

7



, Lidingö Hembygdsförening
Org.nr 813600-0349

Ärsbokslut för räkenskapsåret 2022

Bilaga 1 till verksamhetsberättelsen 2022

2022-01-01
2022-12-31

286 553
18 200
21 000

349 300
116000
44 000

1 875
104 000
25 000
67 065
79 030
76 500

1 208 523

340 622
507 943
104 050
40 107
34 157
11646
28 653
17 927

300
122 823

1 208 228

295

-5 456
0

6 002
841

2021-01-01
2021-12-31

138 340
14 400
15 500

348 625
116 000
44 000

3 500
104 000
25 000

349 100
5 676

0
1164 141

224 831
493 772
73419
49 804
47 754
15 808
35 520
16 356

550
93 793

1 051 607

112 534

-11 085
0
0

101 449

d
LIDINGÖ
MUSEUM
HEM flYG DS
FOR ENING

Resultaträkning

Intäkter
Verksamhetens intäkter
Uthyrning lokaler
Utförda tjanster
Medlemsavg ifter
Lokalbidrag Lidingö Stad
Verksamhetsbidrag Lidingö Stad
Aktivitetsbidrag Lidingö Stad
Samverkansbidrag Lidingö Stad
IT-bidrag Lidingö Stad
Övriga erhållna bidrag
Gåvor
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

Kostnader
Verksamhetens kostnader
Lokalhyror
Övriga lokalkostnader
Kanslikostnader
IT-kostnader
Marknadsföring information
Medlemsblad, medlemsaktivitet
Försäkrings- och bankkostnader
Diverse kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader

Resultat före avskrivningar och
finansiella intäkter och kostnader

Avskrivning inventarier
Avskrivning installationer
Räntenetto
Årets resultat

Not

1

1

2

3
3

1



Lidingö Hembygdsförening Bilaga 1 till verksamhetsberättelsen 2022
Org.nr 813600-0349

LIDINGÖ
MUSEUM
HEMSYGOS
FORENING

Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Installationer
Summa anläggningstillgångar

OmsättningstiUgångar
Varulager
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar, värdepapper
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och Skulder

Eget kapital
Dispositionsfonden
Ärets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förutbetalda medlemsavgifter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Ställda panter
Ansvarsförbindelser

Ärsbokslut för räkenskapsåret 2022

Not 2022-12-31 2021-12-31

4 15541 20997
5 0 0

15541 20997

6 64000 61000
400 600

36216 162664
7 500186 500186
8 2128495 2070671

2 729 297 2 795 321
2744838 2816318

2436206 2334757
841 101 449

2 437 047 2 436 206

14988 77802
5535 4784

48835 53851
238 433 243 675
307791 380112

2744838 2816318

inga inga
inga inga
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Lidingö Hem bygdsfören ing Bilaga 1 till verksamhetsberäftelsen 2022

‘ZffLd Org.nr 813600-0349

Ärsbokslut för räkenskapsåret 2022

2022
102 194

12 098
8 531

Tilläggsup plys ningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

De värderingsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt bokförings
nämndens allmänna råd.
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. övriga tillgångar och skulder har
upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

1 - Verksamhetens intäkter och kostnader
Intäkterna består av försäljning i museibod, entréer samt arrangemang under verksamhetsåret.
Motsvarande kostnader finns redovisade under verksamhetens kostnader som även inkluderar
kostnader för radioutsändning, utställningar samt firande av Lidingö Hembygsförening 90 år.

2 - Personalkostnader
Lön till kanslipersonal och museiassistenter
Arbetsgivaravg ifter
övriga personalkostnader

3 - Avskrivningar
Föreningens maskiner, inventarier och installationer har skrivits av med 20 ¾ på

4 - Maskiner och inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde

5 - lnstallationer-basutställning
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde

6 - Varu lager
Varulagret som består av böcker, skrifter, vykort, presentartiklar har inventerats till uppskattat/verkligt
inköpspris. Värderingen har sedan skett med hänsyn till inkurans.

7 - Kortfristiga placeringar
Räntefond Handelsbanken, anskaffningsvärde
Marknadsvärde 2022-12-31

6 - Kassa och bank
Under året har 500.000 kronor placerats på ett 2 årigt bundet konto till en ränta på 3,02%.

2022-1 2-31
96 642

-81 101
15 541

2022-12-31
183 515

-183 515
0

2022-12-31
500 186
530 052

2021
79 657

8 643
5 493

anskaffningsvärdet.

2021-12-31
96 642

-75 645
20 997

2021-12-31
183 515

-183 515
0

2021 -1 2-31
500 186
544 507
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Ärsbokslut för räkenskapsåret 2022

Bilaga 1 till verksamhetsberättelsen 2022

Styrelsen föreslår att årets överskott balanseras i ny räkning.

Underskrifter
Lidingö Hembygdsförening 2023-02-22
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