
STF ROSLAGEN 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 
 
 
STYRELSEN HAR UNDER ÅR 2016 BESTÅTT AV: 
 
Bengt Nordén  Ordförande  vald på 1 år vid årsmötet 2016 
Annika Rosenlew Kassör  vald på 2 år vid årsmötet 2016 
Ylva Törne  Sekreterare  vald på 2 år vid årsmötet 2016 
Lars Fyrby  Ledamot  vald på 2 år vid årsmötet 2015 
Margareta Fyrby Ledamot  vald på 2 år vid årsmötet 2015 
Karin Hedén  Ledamot  vald på 2 år vid årsmötet 2015 
Alice Törne  Suppleant  vald på 1 år vid årsmötet 2016 
 
Revisorer 
Lena Stockman Revisor  vald på 1 år vid årsmötet 2016 
Lars Wickström Revisor  vald på 1 år vid årsmötet 2016 
Maria Wilkens Kammonen Revisorsuppleant vald på 1 år vid årsmötet 2016 
 
Valberedning 
Britt Wennerfors Sammankallande vald på 1 år vid årsmötet 2016 
Birgitta Mattsson   vald på 1 år vid årsmötet 2016 
 

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten. 

Antalet medlemmar i Föreningen STF Roslagen var vid 2016 års utgång 111 st. Ett antal medlemmar 
har lämnat STF och därmed STF Roslagen. Samtidigt så tillkom 19 st nya medlemmar. 

Vi har fått våra referat publicerade i Norrtelje Tidning och vid ett tillfälle var det ett relativt ”stort” referat 
med foto.  

Deltagarantalet vid våra aktiviteter har ökat. Sammanlagt har vi haft 150 deltagare på våra aktiviteter 
under 2016. 

 

PROGRAMAKTIVITETER UNDER ÅRET 

14 februari 2016.  Årsmöte 

Årsmötet genomfördes den 14 februari i samlingslokalen på Roslagens sjukhus. 

Före årsmötet tog Alice Törne med åhörarna på en resa till Nya Zeeland. Alice har varit utbytesstudent 

under ett år på Nya Zeeland. 

Vi fick se härliga bilder på det fantastiska landskapet, som har utgjort kuliss till flera filmer, bl a ”Sagan 

om ringen”. Det var intressant att höra om ursprungsbefolkningens, maorierna, situation och inte minst 

se bilder på maoriernas fantastiska ”dans” som kallas för ”Haka”. 

Vidare så fick vi en inblick i de upplevelser som en utbytesstudent kan få uppleva under ett år i annat 

land 

Efter föredraget vidtogs årsmötesförhandlingarna, som leddes av Britt Wennerfors. Den nuvarande 

styrelsen fick fortsatt förtroende. 



12 mars 2016.  Föreläsning Vallonbruken 

 

Lördagen den 12 mars hade STF Roslagen bjudit in till en föreläsning om Vallonbruken på 
Stadsbiblioteket i Norrtälje. Föreläsare var Charlotte Brusewitz. Charlotte berättade om Vallonbruken 
som lade grunden för Sveriges välstånd och som kom att påverka kulturlivet i vårt land. 

 

23 april 2016. Rundvandring och middag på Västergårdens bryggeri 

 

Lördagen den 23 april besökte vi Västergårdens bryggeri utanför Norrtälje där vi togs emot av Ulrika 

och Hans Rosander som driver bryggeriet tillsammans med Marcus Lindgren. 

Besöket inleddes med rundvandring i själva bryggeriet där Ulrika och Hans beskrev hur bryggningen 

av ölet sker. 

Det var intressant att bl a få reda på vilka ingredienser som ingick och hur de påverkar smaken på 

ölet, vidare hur lång tid jäsningen tar beroende på vilken alkoholhalt som eftersträvas.  

Efter förevisningen fick deltagarna smaka på de olika ölsorterna. 

Besöket avslutades men en god och smakrik trerätters middag, där huvudrätten bestod bl a av 

porterstek tillagad med bryggeriets ”Tjockö” öl. 

 

3 maj 2016.  Besök Billinge gård 

 

Tisdagen den 3 maj besökte vi Billinge gård utanför Norrtälje, där vi togs emot av Anette Gustawsson. 

Besöket inleddes med att Anette berättade om sin ”väg” till att bli mjölkbonde och verksamheten kring 

att driva en mjölkgård. Vidare diskuterade vi nödvändigheten av inhemsk produktion med tanke på bl 

a djurhållning och att kunna ha ett öppet kulturlandskap. 

Därefter blev det en rundvandring i själva ladugården, vilket visade hur själva produktionen av mjölk 

sker med dagens effektiva metoder. Det var intressant att sedan se hur mjölkningen sker med hjälp av 

robotar. Vid rundvandringen var det många av deltagarna som ville klappa de unga kalvarna, vilket 

inte var lämpligt med tanke på infektionsrisken. 

Besöket avslutades men att deltagarna njöt av en fika i det sköna och öppna kulturlandskapet. 

 

19 maj 2016.  Blomstervandring 

 

Torsdagen den 19 maj besökte vi Riddersholms naturreservat. 



Ledare för vandringen var tillsyningsman Gunnar Lodin. Med en fantastisk sakkunskap lotsade han 
deltagarna runt bland ramslök, orkidéer, skogsbingel mm. 

Vandringen startade vid Kapellskär, vi såg minnesmärket för offren vid Estoniakatastrofen. I närheten 
finns det sk ryssgräset, en raritet som endast finns vid Kapellskär i Sverige. Vi fortsatte därefter längs 
en av stigarna nära kustlinjen. Ett flertal stopp gjordes då Gunnar berättade ingående om de olika 
växterna. Vi fick bokstavligen se, känna och smaka på sevärdheter och läckerheter i Riddersholm. 

Efter dryga två timmars vandring var vi tillbaka vid Kapellskär.  

 

11 juni 2016.  Rida islandshäst  

 

Lördagen den 11 juni var vi ett antal ”ryttare” som besökte Rallabacken och dess Islandshästar. Vi 
spenderade 3-4 timmar tillsammans varav 1 timme på hästryggen ute i naturen. Efter det att vi hade 
tagit hand om hästarna var det dags för en fika med diskussion om dagens äventyr. 

 

28 augusti 2016.  Besök Arholma Nord 

 

Söndagen den 28 augusti besökte vi Arholma med besök på batteriet Arholma nord. 

Batteriet (kustartillerianläggningen) byggdes i slutet av 60-talet och var en viktig del av 

invasionsförsvaret under det kalla kriget. Anläggningen togs ur bruk i slutet av 90-talet. Tack vare 

initiativ av några intresserade så bevarades anläggningen så att den kunde bli ett museum. Museet 

har varit ett populärt besöksmål, med ca 35 000 besökare  

Under guiden Björn Wedéns engagerade, sakkunniga och framförallt pedagogiska ledning så fick vi 

en inblick i dels hur arbetet skedde i batteriet dels hur själva materielen fungerade. 

Besöket blev en fin historiebeskrivning av en tid som inte ligger alltför långt borta. 

Efter rundvandring avnjöt vi en god lunch på restaurangen. 

 

10 september 2016.  Optiska telegrafen i Grisslehamn  

 

Lördagen 10 september genomfördes en föreläsning om den optiska telegrafen i Grisslehamn. 

Föreläsningen ingick i Norrtälje Stadsbibliotek program ”Roslagslördag”, som innehöll flera 

föreläsningar. 

Föreläsare om den optiska telegrafen var Tore Nordlinder, Tore var engagerad i återuppbyggandet av 

den optiska telegrafen i Grisslehamn. 

Tore beskrev bl a hur uppfinnaren mm Edelkrantz utvecklade det system som möjliggjorde att man 

med hjälp av vridbara skivor i en mast kunde sända meddelanden. 



Optiska telegrafstationer placerades med fri sikt till nästa station. Varje station var en länk i en kedja 

där signalerna repeterades tills meddelandet nådde slutstationen. Det tog mindre än en halvtimme att 

sända ett meddelande från Stockholm till Grisslehamn – en ordonnans med hästtransport behövde 

två-tre dagar. 

Deltagarna uppmanades slutligen att besöka telegrafen i Grisslehamn.  

 

24 september 2016.  Svampexkursion 

 

Lördagen den 24 september var vi några som samlades vid Brukshundsklubbens stuga i Norrtälje för 
en svampexkursion. Vi fick sällskap av svampkonsulent Bibbi Wallkvist som lärde oss om olika sorters 
svamp, var de växer, hur man skiljer dem åt, vilka som går att äta osv.  

 

23 november 2016.  Besök Norrtälje Tingsrätt 

Tisdagen den 23 november var vi och besökte Norrtälje Tingsrätt. Vi fick först information om hur en 
förhandling går till och därefter följde vi en tingsrättsförhandling. 

Efteråt gjorde vi en rundvandring i lokalerna. Det var speciellt intressant med tanke på att tingsrätten 
flyttar till nya lokaler och det kanske blir svårt att få se de fina lokalerna i framtiden. 

 

Norrtälje den 15 januari 2017. 

 

 

 

Bengt Nordén   Annika Rosenlew 

 
 
 
 
Ylva Törne   Lars Fyrby 
 
 
 
 
Margareta Fyrby  Karin Hedén 
 
 
 
 
Alice Törne 
 


