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Bilaga till verksamhetsberättelse 2020 
 
 
Sammanställning över programverksamheten 2020 
 
Nästan hälften av planerade aktiviteter var nödvändiga att ställas in på grund av de 
rekommendationer som utfärdats av Folkhälsomyndigheten. Trots det blev det en hel del 
aktiviteter kvar som kunde genomföras. 
 
Käppala reningsverk 22 januari 
Guidad visning av reningsverket som renar avloppsvatten från mer än en halv 
miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm.   
28 deltagare varav 19 medlemmar. 
  
Riksdagen 10 februari 
Riksdagsledamoten Per Lodenius gav oss en guidad visning av Riksdagshuset.  
28 deltagare varav 19 medlemmar. 
  
Årsmöte 20 februari 
Sedvanligt årsmöte i Vaxholms rådhus med efterföljande förevisning av Roger 
Perssons film om Rysshärjningarna i Stockholms skärgård 1719.   
33 deltagare varav 31 medlemmar. 
  
Kungliga biblioteket 3 mars 
Guidad visning av Kungliga Biblioteket, dess läsesalar och den så kallade 
djävulsbibeln.  17 deltagare varav 16 medlemmar. 
  
Filmstaden 12 mars 
Historisk vandring i Filmstaden i Råsunda. Vi fick höra om dess historia alltifrån 
dess början på 1920-talet fram till slutet av 1960-talet då i stort sett verksamheten 
upphörde.  19 deltagare varav 12 medlemmar. 
  
Prästgårdsvandring 17 maj 
Vi vandrade ca 3 km längs naturstigen i naturreservatet genom örtrika hagmarker 
förbi bronsåldersrösen och järnåldersgravar. 13 deltagare varav 12 medlemmar. 
  
Cykeltur 7 juni 
Vi kombinerade kulturhistoria med motion. Cyklade runt Vallentunasjön och 
studerade runstenar. 12 deltagare varav 11 medlemmar. 
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Kajakutflykt  i  Roslagens skärgård 22 augusti 
Vi samlades på Gräddö, norr om Norrtälje, och gjorde en tur runt Gräddö-Asken för 
att upptäcka norra skärgården från kajaker. 8 deltagare varav 8 medlemmar. 
  
Vandringens dag 12 september 
Hembygdsförfattaren Lennart Lenke guidade oss i området kring Bogesunds slott. 
Han berättade om gamla torpställen, och om torpens historia blandat med 
anekdoter om människor som en gång levde på platsen.  
17 deltagare varav 9 medlemmar. 
  
Ekebysjön 17 september 
Vi blev guidade av arkeologerna Peter Schenling och Franciska Sieurin-Lönnqvist 
runt Ekebysjön i Djursholms Ekeby samt genom Ekeby hage och gravfälten.  
24 deltagare varav 18 medlemmar. 
  
Svampplockning 3 oktober 
Vi letade svamp i Skarpängsskogen i Täby. Trots den något torra skogen lyckades 
de flesta få med en del svamp hem i korgarna. 18 deltagare varav 16 medlemmar. 
  
Roslagsleden 10 oktober 
En vandring på ca 13 km från Bergshamra till Wira bruk längs med delar av 
Roslagsledens etapp 6. 9 deltagare varav 7 medlemmar. 
  
Luciavandring 12/13 december 
En vandring från Åkersberga centrum utmed Åkersberga kanal till och från det 
gamla tingshuset i Norrö. Vi studerade konstverk och statyer. Genom de 
restriktioner som framkommit var vi tvungna att dela upp vandringen på två dagar 
för att inte antalet deltagare per dag skulle överskrida det rekommenderade 
antalet. 13 deltagare varav 12 medlemmar. 
 
 
  
 


