
Väddö hembygds- och fornminnesförening 
 
 

Verksamhetsplan 2021 

1929 bildades VHFF med syfte att stärka och utveckla hembygdsintresset på Väddö med 

omnejd. Det har vi gjort genom upplysningsverksamhet och genom att vårda Kista 

Hembygdsgård och Krogarhagen i Gamla Grisslehamn. Kistagården är sedan 2011 

kulturminnesmärkt.  

Kontakter med Länsstyrelsen: Styrelsens har kontakt med Lukas Rabnor samt antikvarie Rolf 

Hammarskiöld löpande under de stora renoveringsarbete av vasstaket, rustning av 

körvandringen samt följa arbetet med åldersbestämning av virket i olika byggnader. Arbeten 

som kommer medföra stora kostnader för föreningen, bidrag har beviljats av Länsstyrelse till 

viss del, men föreningen kommer ha förlorat stora inkomster för inställda evenemang. Det 

innebär att behovet av ekonomiskt stöd är en förutsättning för att förvalta och underhålla 

gården.    
 

Verksamhetsåret: 2021 blir även det ett år som påverkas av rådande pandemin. Guidade 

visningar kommer ske enligt tidsplan 20-21/6, 27-28/6, 4-5/7, 11-12/7, 18-19/7, 25-26/7, 1-2/8,  

8 – 9/8 samt 15-16/8. 
 

Logen: Utställning av gamla jordbruksredskap och användandet av dessa kommer planeras 

och färdigställas under året. Redskapen finns och medlemmar arbetar med att skriva 

informationsskyltar som beskriver användningen av varje redskap.  
 

Museet:  Förutom den permanenta utställningen kommer en utställning med information 

om olika textila arbeten som finns på gården att anordnas. 
 

Köksträdgården: En grupp bestående av fyra personer kommer påbörja odlingar enligt 

tidigare beskrivningar. Gruppen fortsätter en tradition som bygger på gamla odlingsformer 

och klassiska kulturväxter.  
 

Stigen upp till Mossberget: Under året ska kontroll av säkerhet, eventuell röjning av träd och 

buskar och informationsskyltar besiktigas. 
 

Krogarhagen i Gamla Grisslehamn: Kommer att underhållas enligt tidigare plan. 
 

Plantering av skogen: Under året kommer nyplantering att ske på olika ytor inom Kistas 

areal.  

Mangårdsbyggnaden: Påbörjat arbete med målning av fönster fortsätter.  

 

Smedjan: Styrelsen kommer att planera för en upprustning av smedjan. Genom att kontakta 

kunniga hantverkare för varsam renovering, kontakter kommer tas med Länsstyrelse 

angående projektet. 

 

Löpande underhåll: Kistagården med byggnader och mark kommer skötas av styrelsen och 

alla medlemmar kan anmäla intresse för att delta.  

 

http://www.vaddohembygdsforening.se/
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