
Välkommen att lämna ett bidrag till projektet 

                               Jag minns 

Vi planerar att presentera ett stort antal minnen i en bok från EMH. Efter varje minne kommer att anges 

bidragsgivarens förnamn och födelseår. På vår hemsida kan ytterligare minnen finnas eller kommer att 

arkiveras för framtiden. Alla minnen är viktiga och välkomna!                                        

Ekerö-Munsö Hembygdsförening vill med det här projektet ta tillvara Ekeröbors minnen från tider som varit. 

Om vi (i olika åldrar) lägger samman våra olika bidrag så kommer det att spegla livet på Ekerö och Munsö under 

en stor del av 1900-talet och fram till nu. 

Hembygdsföreningen har under senare år presenterat en serie skrifter om miljöer, händelser och personer 

inom olika geografiska områden i kommunen. Och nu startar vi ett projekt som med stor bredd vill ta tillvara 

Ekeröbors minnen. Minnen kan vara av olika slag och minnen kan vara från olika tider - så långt tillbaka som 

möjligt och fram till nutid. Det som inte berättas idag riskerar att gå förlorat för alltid. Därför gäller det att ta 

tillvara minnen av händelser och situationer från människor i olika åldrar.   

Projektet är tänkt att bl.a. utmynna i en bok, som förhoppningsvis kan vara klar under 2022. En aktiv 

minnesinsamling, olika kontakter och besök genomförs under 2020 och första hälften av 2021. Sedan följer 

kompletteringar, bearbetning av insamlade minnen samt sammanställning av materialet. 

Ansvariga projektledare inom hembygdsföreningen är Jan och Gunilla Byström tillsammans med Christer och 

Kerstin Berglund. Dessutom har kommunen visat ett stort intresse och vi kommer att ha ett nära samarbete 

med Biblioteket i Ekerö Centrum. 

 

Så här gör du för att vara med!                                     

*  Läs igenom informationen nedan och spara den om du senare vill bidra med ytterligare minnen. (Du får 

gärna lämna många minnen.) 

*  Minnen kan vara av olika slag men frågan som vi här ställer är:  Vilka är ditt/dina starkaste minnen, som 

påverkat dig och stannat kvar i ditt minne? Det kan handla om stora händelser i Ekerö till de mest privata 

stunderna i ditt liv på Ekerö. 

Skriv på vilket papper som helst – det spelar ingen roll. Det är minnena som är viktigast. 

*  Börja ditt minne med orden Jag minns och sedan fortsätter du att skriva och berätta. Ange också när det 

ungefär inträffade. 

*  Varje minne måste vara kortfattat berättat, helst max 6-8 rader i utskriven form, annars blir det svårt att 

sedan hantera dem i form av en bok eller på vår hemsida. Viktigt! 

*  Ange ditt förnamn och födelseår! (Gärna också efternamn och tel.nr/e-post för ev senare kontakt.) 

Tack för ditt bidrag, vi ska ta väl hand om alla minnen!                    

 

Ekerö-Munsö hembygdsförening                



 

Använd fritt valt papper eller skicka ”ditt minne” per mejl/epost!!! 

Sänd ditt svar till:  Ekerö-Munsö Hembygdsförening 

Här kan du lämna ditt nedtecknade minne: 

*  Skickas till eller lämnas i brevlåda ”Byström”, Hoppargränd 9, 178 36 Ekerö 

*  På Biblioteket i Centrum, Tappström 

*  Hos ICA Nyckelby 

Väljer du att skicka ditt minne som mejl/epost är adressen:    jagminns@ekeromunso.se       


