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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021 
 
 
 
STYRELSEN HAR UNDER ÅR 2021 BESTÅTT AV: 
 
Bengt Nordén  Ordförande  vald på 1 år vid årsmötet 2021 
André Enkler  Kassör  vald på 2 år vid årsmötet 2020 
Anne Thrap-Olsen Sekreterare  vald på 1 år vid årsmötet 2021 
Ylva Törne   Ledamot  vald på 2 år vid årsmötet 2020 
Lars Fyrby  Ledamot  vald på 2 år vid årsmötet 2021 
Kate Brante  Ledamot  vald på 2 år vid årsmötet 2021 
Alice Törne  Suppleant  vald på 1 år vid årsmötet 2021 
 
 
Revisorer 
Lena Stockman Revisor  vald på 1 år vid årsmötet 2021 
Maria Wilkens Kammonen Revisor  vald på 1 år vid årsmötet 2021 
 
Valberedning 
Margareta Fyrby   vald på 1 år vid årsmötet 2021 
Karin Hedén    vald på 1 år vid årsmötet 2021 

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten. 

Antalet medlemmar i föreningen STF Roslagen var vid 2021 års utgång 135 st, vilket är lite högre än 
förra året. Ett antal medlemmar har lämnat STF och därmed STF Roslagen. 

Vi har fått vårt referat från stadsvandringen publicerat i Norrtelje Tidning.  

Deltagarantalet vid våra aktiviteter har varit lite mindre än tidigare, i snitt 9 personer per aktivitet. 
Sammanlagt har vi haft 50 deltagare på våra 4 aktiviteter och årsmöte under 2021. 

STF har under året, pga av pandemin, haft ett ansträngt ekonomiskt läge. Detta har inneburit att vi har 
tagit beslut om att själva bekosta tryckningen av våra foldrar. Vidare så har vi erhållit ett lägre 
föreningsbidrag från STF än brukligt. Ovanstående innebär att vi har ett sämre ekonomiskt utfall än 
vad som brukar vara fallet. 

PROGRAMAKTIVITETER UNDER ÅRET 

Året har ju präglats av coronapandemin. För STF Roslagen har det inneburit att flera aktiviteter har fått 
ställas in, dessutom har det resulterat i ett färre antal styrelsemöten. 

Planeringen för året var att genomföra 5 st aktiviteter under våren och därefter en ny planering för 
hösten. Av vårens aktiviteter genomfördes två stycken och i stället för att planera nya aktiviteter för 
hösten beslöt vi att genomföra vårens inställda aktiviteter under hösten. Av höstens aktiviteter kunde vi 
genomföra två stycken, de resterande blev inställda. 

Årsmötet som var planerat till 11 februari blev, p g a pandemin, flyttat till 13 oktober. 



Onsdagen den 24 mars 2021. Norrtelje Musteri 

Vi fick en visning av hur tillverkningen sker i lokalerna under ledning av Katarina Holmberg som är 

innehavare av musteriet. Hon startade musteriet för några år sedan och har dels försäljning i butiken 

och dels försäljning till olika butiker i Norrtälje. Det blev även provsmakning av olika mustsorter.  

 

Söndagen den 9 maj 2021.  Mörby slottsruin 

Rolf Embro från Fasterna hembygdsförening guidade oss. Vi startade vid Fasterna kyrka och därifrån 

vandrade vi till Mörby slottsruin, där vi fick höra berättelsen om adelsborgen, som slutligen blev en 

ruin, och de kända personer som bodde där. Det blev en intressant inblick i en del av Roslagens 

historia och dess betydelse för Sverige.  

 

Onsdagen den 15 september. Stadsvandring 
 

Vi genomförde en stadsvandring i delar av Norrtälje. Vandringen leddes av Hans Landberg. Med 

entusiasm och sakkunskap fick vi en fin inblick i historien längs vår vandring. 

Vandringen startade vid Musikskolan som tidigare var Norrtäljes samrealskola. Vid Bältartorpsbacken 

fick vi bl a höra om Roslagskalden Einar Malms diktning, han bodde i ett av husen där, vidare om 

Vegabryggeriet och tankar som fanns om en järnväg till Bro längs backen. 

Nästa stopp var vid Roslagens sjukhus som ursprungligen var epidemisjukhus, byggt 1921 för 

pandemin, spanska sjukan, som grasserade då. 

Vandringen fortsatte sedan över Simpbylevägen mot Norrtäljes Folkets park som låg söder om 

nuvarande Norrgärdsskolan (Parkskolan). Parken lades ner 1964. 

Vid Krukmakaregatan fick vi höra historien om Vilda Wille och hans levnad. 

Ovanstående var ett axplock av en mängd historier som vi fick oss till livs under vandringen.  

Vandringen avslutades vid Gransätersgatan och det var en nöjd grupp åhörare som fått lyssna på en 

intressant berättelse om det tidiga Norrtälje. 

 

Onsdagen den 13 oktober. Årsmöte  

Årsmötet kunde vi genomföra till slut. Det var ett annorlunda årsmöte då verksamhetsåret i stort sett 
var genomfört. 

Årsmötesförhandlingarna leddes av ordföranden i STF Roslagen. Den nuvarande styrelsen fick fortsatt 
förtroende. 



Tisdagen den 23 november. Besök Norrtelje Tidning 

Besöket på Norrtelje Tidnings redaktion hade blivit uppskjutet flera gånger, men till slut kunde vi 

genomföra det. Nyhetschefen Max Sohl Stjernberg berättade om arbetet på tidningsredaktionen och vi 

gjorde en rundvandring och träffade en del av personalen/journalisterna.  

 

Norrtälje den 11 januari 2022 

 

 

Bengt Nordén   Anne Thrap-Olsen 

 
 
 
André Enkler   Ylva Törne  
 
 
 
 
Lars Fyrby   Kate Brante 
 
 
 
 
Alice Törne    
 


