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STF Norra Roslagen 

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2021 
 

Lokalavdelningen STF Norra Roslagen omfattar sedan 2013 geografiskt Östhammars 

kommun. STF-medlem som önskar bli medlem i lokalavdelningen måste göra ett aktivt val. 

Föreningens åttonde verksamhetsår är avslutat och vid årets slut uppgick antalet betalande 

medlemmar i lokalavdelningen till 344 personer. 

Under 2020 startades, på initiativ av tidigare styrelseledamöter (”veteraner”), en 

veteransektion. Veteransektionen anordnar, som ett komplement till ordinarie 

aktivitetsprogram, aktiviteter dagtid under vardagar som är öppna för alla. Under året har det i 

sektionens regi bland annat anordnats flertalet vandringar, fågelspaning och besök på 

Österbybruks herrgård. 

Under 2021 har pandemin haft fortsatt stor påverkan på hela samhället men trots det har STF 

Norra Roslagen under 2021 genomfört 42 aktiviteter med totalt 547 deltagare. Det planerade 

programmet har under året anpassats efter de råd och riktlinjer som gällt till följd av 

coronavirusets spridning i samhället. En del aktiviteter har fått ställas in eller skjutas fram 

medan andra anpassats till exempel genom att ha lägre deltagarantal. Vid fika har hygien 

hållits genom handsprit och handskar. Årets genomförda aktiviteter har i huvudsak varit 

naturupplevelser i närområdet. Aktiviteterna redovisas i separat bilaga. 

 

Hållbarhetslöften 
 

STF Norra Roslagen tecknade i november 2020, i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län 

och ett 30-tal andra aktörer i länet, hållbarhetslöfte om ekosystem och biologisk mångfald. 

Hållbarhetslöftena är en del av länets samlade arbete med Färdplan för ett hållbart län. STF 

Norra Roslagen har mer specifikt åtagit sig att till år 2023 genomföra ett antal åtgärder för att 

inspirera länsinvånarna till hållbara val som gynnar biologisk mångfald, bland annat 

genomföra tätortsnära vandringar, uppmärksamma naturfenomen som tranor, orkidéer och 

annat, främja lokala livsmedel genom företagsbesök och liknande.  

 

PR och marknadsföring 
 

Information om årets aktiviteter har spridits via tryckta program, nyhetsbrev, hemsidan, 

Instagram (ca 350 följare vid årsskiftet), Facebook (ca 530 följare vid årsskiftet) och annonser 

i AnnonsNytt. Lokalavdelningen och dess aktiviteter har även marknadsförts via Biotopias 

utflyktsprogram och Visit Roslagen.  

Lokalavdelningen deltog den 11 september i Vandringens dag och den marknadsföring av 

dagen som samordnades av STF centralt.  

 

Många samarbetspartners 
 

Vi har under året haft ett gott samarbete med bland annat STF:s kansli, Visit Roslagen, 

Upplandsstiftelsen, Biotopia, Kultur-och fritidsförvaltningen i Östhammars kommun samt 

Studiefrämjandet.  
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Kurser/konferenser 
 

Anna Eriksson och Åse Raben Ohlsson har under året gått STF:s introduktionskurs för 

nyvalda styrelseledamöter och Annica Kuoljok Angéus i STF:s kassörutbildning. 

 

Ekonomi 
 

Årets verksamhet har gett ett underskott på 1 131 kr vilket är något större än den budget vi 

planerade för som skulle gå plus minus noll. Årsmötet genomfördes digitalt vilket gjorde att 

vi inte hade några kostnader för det. Vi har lyckats genomföra flera arrangemang trots 

ytterligare ett år med påverkan av pandemin. Intäkterna för arrangemang mer än halverades 

men vi genomförde heller inte så kostnadsdrivande aktiviteter utan höll oss mest i närområdet. 

 

Styrelsen 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträden, ett planeringsmöte 

och en planeringsdag. Flera av styrelsemötena har varit digitala och ett av dem hölls utomhus. 

Styrelsen har även deltagit i externa möten, bl a med Uppsala läns friluftsgrupp, ABCDI-

gruppen (lokalavdelningar i Stockholms, Uppsalas och Gotlands län) och ett möte som STF 

centralt ordnat möte med alla lokalavdelningar. 

 

Styrelsen har under 2021 bestått av: 

Karin Karlsson, Gimo, ordförande 

Anna Eriksson, Gräsö, vice ordförande 

Annika Kuoljok Angéus, Östhammar, kassör 

Anna Bergsten, Östhammar, sekreterare 

Camilla Andersson, Öregrund, ledamot 

Fredrik Borgelin, Öregrund, ledamot 

Åse Raben Ohlsson, Norrskedika, ledamot 

Hans Lagenius, Gimo, suppleant 

Johanna Yngve, Östhammar, suppleant 

Marita Vriste, Östhammar, suppleant 

 

Övriga uppdrag i föreningen 
 

May Strandberg, Östhammar, samordnare för veteransektionen 

Ann-Charlotte Borgström, Östhammar, valberedning (sammankallande) 

Ingrid Olsson Nylund, Öregrund, valberedning 

Peggy Rhodin, Östhammar, revisor 

Christer Mattsson, Tuskö, revisor 

Maria Käll, Östhammar, revisorsuppleant 

 

 

Styrelsen tackar för det gångna året och det förtroende vi fått från våra medlemmar. Ett 

extra varmt tack till alla som vi har haft förmånen att samarbeta med under året samt till 

nya och gamla medlemmar som deltagit i våra aktiviteter.  
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Anna Bergsten   Camilla Andersson Fredrik Borgelin   

 

 

 

 

Åse Raben Ohlsson 
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STF Norra Roslagen har under 2021 genomfört följande arrangemang: 

 

Aktivitet 

Antal 

deltagare 

Guidad vandring i Östhammarstrakten 1  12 

Guidad vandring i Östhammarstrakten 2 11 

Guidad vandring i Östhammarstrakten 3 12 

Liten konstvandring i sol 15 

Historisk vandring i Östhammarstrakten 10 

Vandring runt Ed 9 

Kärleksallén 11 

Kulturvandring i Lövstabruk 15 

Konstvandring i Österbybruk 7 

Vi upptäcker de nya vandringslederna på Raggarön 16 

Träffar kring gransskogsfolk - Storskäret 10 

Träffar kring gransskogsfolk - Söderön 9 

Träffar kring gransskogsfolk - Fagerön 8 

Vandring i Kallriga naturreservat 14 

Vandring i Slåttmyrans naturreservat 16 

Träffar kring gransskogsfolk - Hargs bruk 10 

Fågelspaning vid Karö våtmark 10 

Paddla Tämnaråns kanotled - Tierp till Strömsberg 12 

Guckuskovandring vid Måsjön 9 

Besök i sommarpärlan Älvsnäs 9 

Besök i Österbybruk - Stina Wollter i Sadelmakarlängan 9 

Hemlig vandring i sagornas Roslagen 7 

Cykla på Gräsö med skärgårdslunch 15 

Trådslöjd på Anders Matsgården - vispar och såpbubblor 7 

Familjeutflykt till Vässarö 24 

Vi tar farväl av tranorna 17 

Vi tar farväl av tranorna (extrainsatt) 5 

Träffar kring gransskogsfolk - Tallparken 10 

Bruksvandring i Forsmark 13 

Vandringens dag - vandra Öregrund till Östhammar 30 

Träffar kring gransskogsfolk - Norrboda 10 

Besök i Pelargonien i Bolka 9 

Svamptur i Florarna - vi firar Friluftslivets år! 20 

Vandring i Grisslehamn 12 

Gruvvandring i Vigelsbo 39 

Gatunamn i Östhammar 12 

Höstlovsvandring på Myrans stig i Hargshamn 11 

Sverige på längden - en äventyrares berättelse 11 

Baka i Östhammars bagarstuga 7 

Företagsbesök på gelato- och kaffebaren Schrams 25 

Novemberstämning i Valö kyrka och församlingshem 21 

Laga vegetariska rätter till julbordet med "Blommans kök" 8 
 

 
 

 

 


