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STYRELSEN HAR UNDER ÅR 2018 BESTÅTT AV: 
 
Bengt Nordén  Ordförande  vald på 1 år vid årsmötet 2018 
Margareta Fyrby Kassör  vald på 2 år vid årsmötet 2017 
Ylva Törne  Sekreterare  vald på 2 år vid årsmötet 2018 
Lars Fyrby  Ledamot  vald på 2 år vid årsmötet 2017 
Karin Hedén  Ledamot  vald på 2 år vid årsmötet 2017 
Ann-Marie Aronsson Ledamot  vald på 2 år vid årsmötet 2018 
André Enkler  Ledamot  vald på 2 år vid årsmötet 2018 
Alice Törne  Suppleant  vald på 1 år vid årsmötet 2018 
 
Revisorer 
Lena Stockman Revisor  vald på 1 år vid årsmötet 2018 
Maria Wilkens Kammonen Revisor  vald på 1 år vid årsmötet 2018 
Nils Bergström Revisorsuppleant vald på 1 år vid årsmötet 2018 
 
Valberedning 
Birgitta Mattsson   vald på 1 år vid årsmötet 2018 
 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten. 

Antalet medlemmar i Föreningen STF Roslagen var vid 2018 års utgång 131 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 ökat något jämfört med förra året. Sammanlagt har vi haft 147 
deltagare på våra 11 aktiviteter under 2018. 

 

PROGRAMAKTIVITETER UNDER ÅRET 

14 februari 2018.  Årsmöte 

Årsmötet genomfördes den 14 februari i samlingslokalen på Roslagens sparbank. 

Före årsmötet tog Tobias Nilsson från Norrtälje naturcentrum med åhörarna på en ”vandring” längs 

Roslagsleden. Med entusiasm och inlevelse berättade Tobias om hur arbetet med att förbättra 

Roslagsleden fortgår. Vi fick se bilder på olika miljöer längs leden. 

Tobias berättade vidare om de tankar som finns i framtiden om att göra ”terrängslingor” längs leden. 

Dessa syftar då till att vid ett visst område kunna göra en mindre vandring och närmare uppleva det 

speciella vid en viss plats. 

Föredraget gjorde att intresset för en vandring längs leden ökade bland ett flertal av åhörarna. 



Årsmötesförhandlingarna leddes av ordföranden. Den nuvarande styrelsen fick fortsatt förtroende 

och ett antal nya ledamöter valdes in. Avslutningsvis avtackades Annika Rosenlew  för sitt arbete i 

styrelsen. 

 

15 april 2018.  Närtuna kyrka mm 

Söndagen den 15 april gjorde vi en utflykt till Närtuna kyrka och Malmby gravfält.  

Guide för utflykten var Charlotte Brusewitz, som med sin kunskap och entusiasm gjorde att utflykten 

blev en fin upplevelse. 

Första stoppet var Närtuna kyrka där vi fick en visning av kyrkan och ta del av dess historia. Inne i 

kyrkan kunde vi också beskåda en del av inventarierna.  

Utanför kyrkan beundrade vi det vackra landskapet och pratade om landhöjning och forna tiders 

vattenvägar. I omgivningarna kan man på en del platser ana var de gamla vattenlederna fanns. De 

gjorde det möjligt att ta sig från Östersjön och Mälaren genom delar av Uppland till Gamla Uppsala.  

Vår färd gick sedan till Malmby gravfält, som är det tredje största i Uppland, men som tyvärr inte är så 

välkänt. Gravfältet användes under drygt 1 000 år, ungefär från 500 f. Kr. till 550 e. Kr. Det finns minst 

550 gravar men kan vara det dubbla. Förhoppningsvis kan utgrävningar i framtiden leda till ett större 

intresse.  

Längs vägen som vi färdades fick vi också en fin upplevelse av landskapet. 

 

26 april 2018. Besök Kapellskärs hamn 

Torsdagen den 26 april besökte vi Kapellskärs hamn som ägs av bl.a. Stockholms Hamnar och är 

deras nordligaste hamn.  

Vi välkomnades av stuverichef Niklas Jansson som först med ett bildspel introducerade oss om 

Kapellskärs historia och ombyggnad som började med muddring 2013 och var klar 2016. 

Vi får veta att Kapellskär är en av Sveriges viktigaste hamnar med trafik mellan bl.a. Mariehamn, 

Nådendal och Paldiski. Man hanterar ca 364 000 fordon, 2,6 ton gods och 954 000 passagerare. Efter 

ombyggnaden har man en ny 245 meter lång pir, 5 moderna fartygslägen och hamnplanen har nästan 

fördubblats och där finns idag 20 byggnader, däribland tullhuset där man installerat solceller på taket. 

Man har även installerat ett nytt pumphus för att ta emot fartygens avloppsvatten och en ny 

vattenreservoar för färskvatten. 

Efter genomgång och kaffe gick vi ut i solen på en rundvandring och fick se ett fartyg som låg och 

väntade på lastning. Niklas Jansson berättar bl.a. att lastramperna är ljuddämpade för att minska 

bullret och att hamnen har ett samarbete med fordonslinjen på Rodenskolan i Norrtälje där eleverna 

erbjuds praktik att lära sig köra truckar med trailers.  

Vi var alla nöjda och tacksamma med besöket och all information vi fått. 

 

 

 



6 maj 2018.  Kvarngården, Bergshamra 

Söndagen den 6 maj besökte vi Kvarngården i Bergshamra.  

Per Johansson från Länna hembygdsförening guidade oss runt I Kvarnbyggnaden, där han berättade 

ingående om verksamheten och mängden av bruksföremål och maskiner. Han kunde även historier 

om människor som levt och verkat där och satt sin prägel på platsen. 

Hembygdsföreningen i Länna är en aktiv förening, där frivilliga insatser från föreningens medlemmar 

har stor betydelse. Roslagens sparbank ger årligen ett bidrag till att kunna underhålla byggnader och 

viktiga inventarier. 

Kvarngården har med sin verksamhet, särskilt sommartid, en central betydelse kulturellt i bygden. 

Midsommarfirande, teaterscen med Kullahus och konstnärsveckor. 

Efter visningen hade vi kaffepaus i mjölnarbostaden och fick även då höra historier från förr av vår 

guide. Det var en givande utflykt och väl värt besöket. 

 

 

16 maj 2018.  Besök Väddö gårdsmejeri  

Söndagen den 16 maj besökte vi Väddö gårdsmejeri. Vi fick information om tillverkningen av ostar mm 

och gjorde en rundvandring på gården. 

 

 

26 augusti 2018.  Almunge viltvård 

 
Söndagen den 26 augusti gjorde vi en Safaritur i Almunge hos Roslagens jakt o vilt. Vi fick titta på de 
djur som fanns i parken; hjortar, vildsvin, mufflon med flera. 

 

 

30 september 2018.  Färsna 

Söndagen 30 september genomförde vi ett mycket intressant och uppskattat besök på Norrtälje 

Naturcentrum i Färsna. 

Vi fick information om den verksamhet som naturskolan bedriver med utgångspunkt i bl a lärande, 

odling och gemenskap. Guide för besöket var Susanne Jansson, som med entusiasm och kunnighet 

informerade och visade oss runt.  

Inledningsvis fick vi se en presentation med bilder av verksamheten och därefter utomhus se lite av 

odlingarna mm. 

I naturskolans regi så lär sig ca 2500 elever från i huvudsak Norrtäljes skolor vad skogen och naturen 

kan ge i form av gemenskap, självkänsla, reflektion mm. Ett exempel bland många är hur våra 

livsmedel odlas under parollen ”från jord till bord”. Vidare så bedrivs integrationsprojekt tillsammans 

med bl a SFI. 



Avslutningsvis fick vi njuta av soppa och kaffe med tilltugg. Besökandena uttryckte önskemål om att få 

komma tillbaka och lära sig mer om verksamheten. 

 

 

17 oktober 2018.  Färghandlare Nordströms Museum 
 

Onsdagen 17 oktober genomförde vi ett mycket intressant besök hos Färghandlare Nordströms 

museum i Norrtälje. Vi blev guidade av Eva och Hans Landberg. Med deras entusiasm och 

sakkunskap vi en fin inblick i hur livet tedde sig för färghandlaren. 

Besöket inleddes med att titta på gårdshuset, vilket är en av Norrtäljes äldsta byggnader. Det 

innehåller gamla tapetprover mm, vilket visar lite hur man valde att inreda förr i tiden. 

Själva museet i huvudbyggnaden innehåller ju en stor mängd saker och det var intressant att höra 

historien om hur färghandlare Nordström samlade in alla dessa saker. I museet är det ordnat eller 

dukat som det kunde vara vid de bjudningar som färghandlaren ofta anordnade för bl a besökande 

teatersällskap. Han var ju intresserad av teater och ville kanske själv stå på scenen. 

 

 

21 oktober 2018.  Westerbloms pensionat 

Söndagen 21 oktober genomförde vi ett mycket intressant och uppskattat besök hos fd Westerbloms 

pensionat i Spillersboda. Vi togs emot av de nuvarande ägarna Annika och Henrik Ismarker med barn. 

Annika och Henrik tog över det gamla pensionatet för fyra år sedan och har påbörjat en upprustning 

av det. Tanken är bl a att driva ett café och hyra ut ett antal rum för gäster. Dessutom marknadsför de 

tyger mm med mönster utifrån de gamla tapeterna som fanns på pensionatet. 

Annika och Henrik berättade om pensionatsverksamheten som bedrevs fram till 1964. Det fanns plats 

för ca 120 gäster, som då förutom själva boendet även utspisades med fyra måltider under dagen. Det 

var med andra ord en ganska omfattande verksamhet. 

Vi fick se de gamla inventarierna, gamla foton, reklambroschyrer mm från pensionatsverksamheten. Vi 

gjorde även en rundvandring och såg de gamla gästrummen. 

Det var intressant att ta del av den kulturgärning som Annika och Henrik gör i och med att de har tagit 

hand om det gamla pensionatet. 

 

 

11 november 2018.  Besök Ekebyholms slottsmiljö 
 
Söndagen den 11 november besökte vi Ekebyholm slott utanför Rimbo. Kristina Karlsson (F.d. 
historielärare på Ekebyholm) berättade om områdets och slottets historia. Hon visade delar av slottet, t 
ex det vackert målade rokokorummet, "kungsrummet" och de fina kinesiserande målningarna. Hon tog 
oss även med till den vackra biblioteksbyggnaden från tidigt 1800-tal. 

 



 

21 oktober 2018.  Lv 3 museum 

Onsdagen den 21 november besökte vi Lv 3:s garnisonsmuseum. Lv 3, Roslagens luftvärnskår var 

verksamt i Norrtälje 1952-2000. I museet har man samlat olika inventarier, uniformer, 

luftvärnsmateriel, radioapparater mm som visar lv 3:s historia. Utställningen är bl a ordnat efter 

tidsepoker, vilket också ger en bild av samhällets teknikutveckling. 

 

 

 

Norrtälje den 22 januari 2019. 

 

 

 

Bengt Nordén   Margareta Fyrby 

 
 
 
 
Ylva Törne   Lars Fyrby 
 
 
 
 
Karin Hedén   Ann-Marie Aronsson 
 
 
 
 
André Enkler   Alice Törne 
 


