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Verksamhetsplan 2022 

 

Bildande av föreningen 

VHFF bildades 1929 med syfte att stärka och utveckla intresset för hembygden på Väddö 
med omnejd. Det har vi gjort genom upplysningsverksamhet och genom att vårda Kista 
hembygdsgård samt Krogarhagen i Gamla 
kulturminnesmärkt. 

Verksamhetsåret 2022 

Styrelsen räknar med att aktiviteter såsom Midsommarfirandet, visningar av Kistagården
med fler evenemang kommer genomföras som tidigare innan pandemin.

Smedjan från början av 1800-
södergaveln kommer de flesta av stockvarven att bytas ut och den förfallna eldstaden tas 
delvis ner för att sen muras upp igen. Fasaderna kommer att rödmålas.
Reparationerna möjliggörs genom att
Stockholm inom landsbygdsprogrammet.
 
Museet kommer förutom de permanenta utställningarna att visa linberedningen. I 
anslutningen till detta tema kommer gårdens linbasta att öppna upp vid några aktiviteter.
 
Köksträdgården, gruppen fortsätter arbetet med traditioner som bygger på gamla 
odlingssätt. Humlekottarna kommer som tidigare år att tas tillvara av Väddö bryggeri för 
tillverkning av öl. 
 
Ladugården kommer att iordningställas för att i största möjliga må
då gårdens sista ägare Charlotta Eriksson gick ur tiden.
 
Stigen upp till Mossberget. Under året kommer kontroll och säkerhet, eventuell röjning av 
träd och buskar samt besiktning av informationsskyltar utföras.
 
Krogarhagen i Gamla Grisslehamn, 
intressanta plats. Den gamla flaggstången som blåst av ersätts med en ny. För att säkrare ta 
sig upp till Kasen kommer en ny spång att iordningställas. Under sommaren kommer en 
guidad visning att ordnas där vi får ta del av platsens spännande historia. Vi stort intresse 
kommer fler guidade visningar att ske.
 
Dikning kommer att ske på en del av gårdens mark. Marken arrenderas av Hilariusgården 
AB. 
 
Löpande underhåll, Kistagården med 
och intresserade medlemmar.
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VHFF bildades 1929 med syfte att stärka och utveckla intresset för hembygden på Väddö 
med omnejd. Det har vi gjort genom upplysningsverksamhet och genom att vårda Kista 
hembygdsgård samt Krogarhagen i Gamla Grisslehamn. Kistagården är sedan 2011 
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Kistagården med byggnader och mark kommer att skötas av styrelsen 
och intresserade medlemmar. 
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