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Bilaga till verksamhetsberättelse 2022 
 
 
Sammanställning över programverksamheten 2022 
 
Av planerade aktiviteter var det nödvändigt att ställa in två aktiviteter, den ena på grund för 

lågt antal anmälda deltagare och den andra på grund av yttre omständigheter. Det blev ändå 

ett stort antal aktiviteter kvar som kunde genomföras, en stor del tack vare de slopade 

restriktionerna.  

 

Totalt deltog 287 personer på alla aktiviteter (inklusive årsmöte) vilket kan jämföras med 207 

deltagare under 2021 då fyra aktiviteter inställdes. Jämfört med år 2019 då det deltog 533 

personer är det ändå tydligt att pandemin haft en fortsatt negativ inverkan de senaste åren. 

 

Stockholms Förgyllning & Bildhuggeri 16 mars 

Lotta Nilsson och Christer Björkman berättade om sina hantverk. 

14 deltagare, varav 13 medlemmar. 

 

Årsmöte 22 februari 

Årsmötet hölls denna gång i Täby under ledning av Lena Walterholm från STF som även 

berättade om STFs aktuella verksamheter. Därefter berättade Ragnar Strandberg från Täby 

Hembygdsförening om den s.k. Korvlinjen, en befästningslinje som byggdes i början av 

1900-talet och som skulle skydda Stockholm mot angrepp. Nyinvalda medlemmar i styrelsen 

blev Monica Frumerie och Siv-Mari Skarp Andersson, båda som ersättare.  

19 deltagare, alla medlemmar. 

 

Prästgårdsvandring 23 april 

En naturvandring i Täby Prästgårds naturreservat. 

5 deltagare varav 3 medlemmar. 

 

Slussenprojektet 4 maj 

Vi fick av Skanskas biträdande projektchef Ann Blixt en presentation och bildvisning av 

Slussenprojektet som beräknas pågå till 2025.   

19 deltagare varav 18 medlemmar. 
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Korvlinjen 8 maj 

Ragnar Strandberg som på årsmötet berättade om Korvlinjen, tog denna gång med oss 

ut i naturen och visade hur det ser ut i verkligheten. Korvlinjen består av ett antal 

utspridda befästningsfort, vilka fortfarande finns kvar.  

11 deltagare varav 10 medlemmar. 

 

Östra Ryds kyrka 10 maj 

Prästen Lena Walderfeldt berättade om kyrkan och alla de konstskatter som finns där. 

Därefter vandrade vi i omgivningarna och fick se intressant natur.  

20 deltagare, alla medlemmar. 

 

Filmstaden 19 maj 

Vi fick en promenad i vad som finns kvar av Filmstaden. Vår guide berättade om hur 

denna plats blev Sveriges Hollywood och en av de mest magiska platserna i svensk 

filmhistoria. I slutet av guidningen fick vi se ett antal filmklipp ur några klassiska filmer.  

25 deltagare varav 18 medlemmar. 

 

Lidingövandring 4 september 

Vi vandrade från Millesgården längs Värtans strand med utsikt mot Frihamnen och åkte 

båt tillbaka till Nybrokajen. 

11 deltagare varav 10 medlemmar. 

 

Mörtsjön 12 september 

En kvällsvandring till Ragnfrids runa som Ingefast lät rista. Under vindskyddet i runans 

närhet förtärdes medhavd fika i kvällssolens sken. 

6 deltagare, alla medlemmar. 

 

25 september – Villa Akleja 

Konstexperten och Ackesamlaren Claes Moser har efter snart 50 år i konstnärens 

fotspår förvärvat J.A.G. Ackes hem i Vaxholm och låtit dennes verk återerövra väggarna 

numera kompletterat med en samling av Marie Krøyer. Vi fick en utförlig föreläsning om 

Acke och hans samtida konstnärer. 

28 deltagare, varav 19 medlemmar. 

 

Riddarhuset 3 oktober 

En rundvandring tillsammans med vår guide som berättade om Riddarhuset och adelns 

historia genom århundrandena.  

51 deltagare varav 40 medlemmar. 

 

Bogesundsvandring 16 oktober 

Hembygdsforskaren Lennart Lenke berättade om gamla torp och gårdar som inte längre 

finns kvar.  

12 deltagare varav 10 medlemmar. 
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Sveriges Television 24 oktober 

Vi fick en allmän introduktion av SVT och public service samt en rundvandring i bland 

annat studior. SVT är klassat som skyddsobjekt varför inpasseringen skedde under stor 

säkerhet.  

28 deltagare varav 21 medlemmar. 

 

Riksdagsbiblioteket 24 november 

Vi besökte riksdagsbiblioteket och fick veta hur verksamheten administreras och vad 

som finns på de rätt många hyllorna. Det var inte bara dokument som producerats av 

riksdagen utan det finns även en stor samling karikatyrteckningar av våra folkvalda. 

Likaså var lokalerna och det arkitektritade möblemanget intressant. 

19 deltagare varav 15 medlemmar. 

 

Luciavandring längs Vallentunasjön 11 december 

Vi vandrade utefter Vallentunasjön och framme vid Karby gård besökte vi julmarknaden. 

Därefter fortsatte vi till Täby Ridcenter och fick se lite av ridskoleverksamheten. 

19 deltagare varav 12 medlemmar. 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


