
Motion till Årsmötet vid Bondkyrko hembygdsförening 

Undertecknad föreslår att Bondkyrko Hembygdsförening efter en medlemsdiskussion och omröstning vid två 
tillfällen byter namn till Stabby hembygdsförening om förslaget får majoritet. 

Bakgrund 
Vårt gamla namn har historisk förankring till Bondkyrko församling, omfattande i huvudsak de västra stadsdelarna av 
Uppsala utanför Uppsala domkyrkoförsamling, bland annat Stabby. Namnet stammar från medeltiden, men 1962 
bytte församlingen namn till Helga Trefaldighets församling. Då var Bondkyrko hembygdsförening nio år gammal.  

En annan tradition som finns i föreningen är anknytningen till Nathan Söderblom, som hade sitt prebende här från 
1901 till 1912. Därav namnet Söderblomska huset. 

Skäl till förändring 
1. Nu har det gått mer än 60 år, två generationer, sedan namnet Bondkyrkoförsamlingen ändrades.
2. Vår hembygdsförening är inte en kyrklig inrättning och kyrkan äger inte längre marken, utan det gör vi själva.
3. Vår hembygdsförening ligger i stadsdelen Stabby, har adressen Stabby backe 1 och förknippas med namnet

Stabby, vår webbplats heter stabbygarden.se.
4. Människor som inte är så väl insatta i vår historik undrar vad man pratar om när man kallar sig Bondkyrko

hembygdsförening.
5. De som vill hyra lokalerna kan bli förvirrade av det gamla namnet med sin kyrkliga klang.
6. Ytterligare en fördel med ett namnbyte är att namnet blir kortare.

Viktigt med en diskussion under årsmötet 
Vårt namn är en del av vår identitet och en fråga för alla medlemmar. Det är ingen direkt stadgefråga, men bör tas 
upp på årsstämma efter vad jag har kunnat läsa mig till. Ett namnbyte medför en del administrativt arbete med 
omregistrering o.dyl. men det finns inga formella hinder. 

Undertecknad har sökt efter andra svenska hembygdsföreningar med namnet Stabby, men det finns inte, trots att 
Stabby är ett vanligt gårdsnamn. 

Yrkande 
Undertecknad yrkar på att, 

• årsmötet röstar för eller emot ett namnbyte
• om en enkel majoritet röstar för ett namnbyte, styrelsen i Bondkyrko hembygdsförening kallar till en 

extrastämma under våren 2023 med denna fråga på dagordningen.
• Om även denna stämma med enkel majoritet röstar för namnbyte, styrelsen genast påbörjar processen med 

namnbyte
• Styrelsens målsättning ska vara att 2024 års program kan skickas ut med det nya namnet.

Uppsala den 21 februari 2023 

Maria Wold-Troell, Helena Harnesk 

Denna motion har skickats till styrelsen till det planerade årsmötet 2020, men på grund av pandemin genomfördes 
ett årsmöte per telefon och ingen nödvändig medlemsdiskussion kunde ske.  
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