
STF ROSLAGEN 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017 
 
 
STYRELSEN HAR UNDER ÅR 2017 BESTÅTT AV: 
 
Bengt Nordén  Ordförande  vald på 1 år vid årsmötet 2017 
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 2017 
Margareta Fyrby Ledamot  vald på 2 år vid årsmötet 2017 
Karin Hedén  Ledamot  vald på 2 år vid årsmötet 2017 
Alice Törne  Suppleant  vald på 1 år vid årsmötet 2017 
 
Revisorer 
Lena Stockman Revisor  vald på 1 år vid årsmötet 2017 
Maria Wilkens Kammonen Revisor  vald på 1 år vid årsmötet 2017 
Nils Bergström Revisorsuppleant vald på 1 år vid årsmötet 2017 
 
Valberedning 
Birgitta Mattsson   vald på 1 år vid årsmötet 2017 
Erik Sundelin    vald på 1 år vid årsmötet 2017 
 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten. 

Antalet medlemmar i Föreningen STF Roslagen var vid 2017 års utgång 125 st, vilket är lite högre än 
förra året. Ett antal medlemmar har lämnat STF och därmed STF Roslagen 

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

Deltagarantalet vid våra aktiviteter har minskat något jämfört med förra året. Sammanlagt har vi haft 
133 deltagare på våra aktiviteter under 2017. 

 

PROGRAMAKTIVITETER UNDER ÅRET 

15 februari 2017.  Årsmöte 

Årsmötet genomfördes den 15 februari i samlingslokalen på Roslagens sparbank. 

Före årsmötet tog Carl Ameln med åhörarna på en resa till Svalbard. Carl besökte i maj förra året 

denna plats som kanske inte tillhör de vanligaste turistmålen. 

Med entusiasm och inlevelse berättade Carl om Svalbard och dess historia, klimat mm. Klimatet, med 

ständig permafrost, påverkar naturligtvis samhället, det går t ex inte att gräva ner ledningar mm. Det 

finns många länder som finns representerade på Svalbard, bl a har Sverige drivit en gruva där 

tidigare. Vi fick se härliga bilder på det fantastiska landskapet. 

Föredraget gjorde att intresset för en resa till Svalbard ökade bland ett flertal av åhörarna. 

Årsmötesförhandlingarna leddes av Britt Wennerfors. Den nuvarande styrelsen fick fortsatt förtroende 

och avslutningsvis avtackades Britt för sitt arbete i valberedningen. Avtackning skedde också av Lars 

Wickström, mångårig revisor, dock inte i samband med själva årsmötet. 



7 mars 2017.  Föredrag av Dakars ”rallyprinsessa” Annie Seel 

Tisdagen 7 mars fick vi besök av Annie Seel som berättade om sitt händelserika liv. 

Annie Seel är en av världens mest meriterade motorkvinnor som tävlar med både MC och bil. Hon är 
känd som "rallyprinsessan" i Dakarrallyt som hon genomfört fem gånger på MC. Hon har även åkt 
med i rallybil som kartläsare i Dakarrallyt och andra rallytävlingar. Annie har deltagit i Midnattssolsrallyt 
och svenska rallyt som förare. Tävlandet har fört henne runt världen där hon upplevt många kulturer 
och olika livsvillkor som hon berättar om. 

Det blev ett intressant föredrag av en person som verkligen har en vilja att genomföra det som hon har 
bestämt. 

 

23 april 2017. Besök på Klockarborg 

Söndag 23 april besökte vi Klockarborg som ligger vid Össeby-Garn vid Brottby. 

Klockarborg är en samling stugor vid Garnsvikens strand, där familjen Söderberg bodde under hundra 

år. Stugorna, som är en riktig kulturskatt, ägs och förvaltas av Klockarborgs Vänner. 

Vi fick en målande beskrivning av Anette Hemberg från Klockarborgs Vänner om familjen Söderbergs 

historia. I de små stugorna växte den tidigt föräldralösa barnaskaran upp. De äldsta syskonen fick ta 

hand om de yngre.  

Efter beskrivningen fick vi tillfälle att titta inne i stugorna. I stugorna finns bevarat de föremål som 

användes då familjen Söderberg bodde där. 

Berättelsen om barnens historia jämte föremålen i stugorna gjorde att vi fick en god inblick i hur livet 

var förr i tiden. Det fanns varken vatten eller el, stugorna var små medförande att det var trångbott.  

Förutom de gamla föremålen så finns bildmaterial, böcker mm som ytterligare ger en bra bild av 

historien. 

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

 

7 maj 2017.  Natur- och kulturvandring längs Roslagsleden 

Söndag 7 maj hade vi en natur- och kulturvandring längs Roslagsleden. 

Ledare för vandringen var Tobias Nilsson från Norrtälje Naturvårdstiftelse. Vandringen startade vid 

Drottningdals skola och fortsatte längs Roslagsleden, förbi Väsby och ut till Galltorp vid väg 76. 

Vandringen gick genom ett av kommunens vackraste och mest artrika jordbrukslandskap. Tobias 

berättade om jordbrukslandskapet och beskrev de åtgärder som har vidtagits för att bevara det öppna 

landskapet. Vidare fick vi en inblick i vilka fågelarter som häckade och fick även se och höra ett antal 

olika fåglar. 

Det var intressant att få reda på det engagemang som mark- och djurägare och övriga frivilliga hade 

lagt ner för att vidmakthålla jordbrukslandskapet. 

Efter ca tre timmars vandring, med en välbehövlig fikapaus vid en ekbacke, var vi nöjda med dagens 

naturupplevelse. 



21 maj 2017.  Naturreservatet Häverö prästäng 

Söndagen den 21 maj besökte vi naturreservatet Häverö prästäng. 

Prästängen är känd för den artrika ängsfloran och sitt vackra läge vid Roslagskusten. Det avsattes 
som naturreservat år 1973 för att bevara den gamla lövängen, en kulturbetingad landskapstyp. 

 

11 juni 2017.  Rida islandshäst  

Söndagen 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. 

 

20 augusti 2017.  Loskälva hembygdsgård 

Söndagen 20 augusti besökte vi Loskälva hembygdsgård i Lohärad. 

Vi fick en fin guidning från medlemmarna i föreningen. Det blev besök i både bostadshuset och i 
övriga förrådsbyggnader. Gården innehåller många inventarier som medför att man får en bra inblick i 
hur det var att leva tidigare. 

 

17 september 2017.  Gillberga gryt 

Söndagen 17 september gjorde vi en utflykt till Gillberga gryt. 

Syftet var att lära sig lite mer om grottforskning, speleologi, och att pröva på att utforska lite av 

Gillberga gryt (grottan). 

En ovärderlig hjälp fick vi från Johannes Lundberg, Manuela Scheuerer och Björn Bergkvist från 

Stockholms grottklubb. Med sin erfarenhet och sakkunskap ledsagade de oss dels genom den 

historiska delen om hur grottan har uppstått och dels praktiskt genom vårt ”krypande” då vi gick in i 

själva grottan. 

Vi fick reda på att grottan är den största granitgrottan i södra Sverige, drygt 500 m i ”omfång” och hur 

den uppstod efter istiden. Johannes berättade också om andra grottor i Sverige som var värda ett 

besök. 

Vidare så finns det ingen rasrisk längre, risken är mer att man trampar fel. Efter den inledande 

genomgången var det sedan dags att gå in i själva grottan och uppleva lite av det som vi hade fått oss 

beskrivit. 

Efter några timmars krypande och ålande så avslutades besöket med en välbehövlig fika. 

 

12 oktober 2017.  Mönsterskatter i Roslagen 

Torsdagen 12 oktober besökte vi Båt och byggnadsvård vid Vreta handel. 



För att ett kulturarv inte skall gå förlorat är det viktigt att ta vara på och återge den mönsterformgivning 

som finns på stolar tillverkade i olika byar, på schabloner, prydnadsföremål och textilier från Roslagen 

Båt och byggnadsvård har dokumenterat och på ett hantverksmässigt sätt nytillverkat produkter.  

Vi fick en intressant genomgång om det arbete som båt och byggnadsvård gör för att bevara det 

”gamla ” kulturarvet från Roslagen. 

 

24 oktober 2017.  Kyrkorna i Roslagen 

Tisdagen 24 oktober höll Charlotte Brusewitz en intressant föreläsning om en del av kyrkorna i 
Roslagen ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Vi fick bl a reda på om intressanta inventarier som finns i 
kyrkorna och som var väl värda ett besök för att studera mer ingående. 

 

 

Norrtälje den 18 januari 2018. 

 

 

 

Bengt Nordén   Annika Rosenlew 

 
 
 
 
Ylva Törne   Lars Fyrby 
 
 
 
 
Margareta Fyrby  Karin Hedén 
 
 
 
 
Alice Törne 
 


