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Verksamhetsberättelse för år 2019
Styrelse

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant/adm av
medlemsregistret
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Börje Sjöman
Hans-Georg Wallentinus
Elisabeth Ivarsson
Åse Lindholm
Carl Spetz
MariAnne Zeldenrust Dahlbeck
Robert Einebrant
Anne Spetz
Susanne Lilja

Össeby-Garn
Össeby-Garn
Vallentuna
Kårsta
Össeby-Garn
Össeby-Garn
Össeby-Garn
Össeby-Garn
Össeby-Garn

Hans Bjurner
Ris Peter Larsson
Anna Mölgård
Elisabeth Blomdin

Kårsta
Össeby-Garn
Angarn
Össeby-Garn

Revisorer

Ordinarie revisorer har varit Åke Uddén och Ingemar Ramström med
Monica Husberg som suppleant.

Valberedning

Föreningens valberedning har bestått av Mattias Andersson (sammankallande), Bengt Dahlbeck och Edith Arbjörk.

Sammanträden

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden, nämligen den 2 april,
6 maj, 19 augusti, 30 september och 4 november 2019 samt 13 januari och
24 februari 2020 (de två sistnämnda rörande förberedelser för årsmöte och
redovisning för det gångna året).

Medlemskap i andra
organisationer

Sveriges Hembygdsförbund
Stockholms Läns Hembygdsförbund
Arbetsgrupp Långhundraleden
Angarngruppen
Föreningen Klockarborgs Vänner
Föreningen Vallentuna Folkrörelsearkiv

Antal medlemmar

Föreningen har under året haft 307 medlemmar, mot 305 året innan.
21 medlemmar har nyrekryterats.
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Aktiviteter
24 februari

Långhundraleden och världen omkring var tema för föredrag i Kvarnstugan
av Bertil Hellsten från Frösunda. Servering. Ca 30 deltagare.

7 mars

Biskopstuna – borgen vid Långhundraledens mynning och dess strategiska
betydelse berättade arkeolog Ann Marie Hållans Stenholm om i Kvarnstugan.
Servering. Ca 25 deltagare.

17 mars

Sundbyberg och Sundby naturhus, Björn och Hans-Georg Wallentinus
berättade om naturhuset och dess föregångare på platsen. Servering. Ca 25
deltagare.

25 mars

Årsmöte med sedvanligt program i Vada församlingshem. Ett flertal
medlemmar som gjort betydelsefulla insatser tackades med presentkort.
Musikunderhållning av Olles svänggäng. Servering. Ca 40 deltagare.

31 mars

Brända hemman i Roslagen 1719 var tema då 300-årsminnet av ryska flottans
anfall i Stockholms skärgård uppmärksammades i Kvarnstugan med Gunnar
Lind som föreläsare. Servering. Mer än 50 deltagare (alla fick tyvärr inte plats).

30 maj

Friluftsgudstjänst Kristi Himmelfärds dag i Össeby kyrkoruin med Per-Johan
Svärd, kyrkoherde, och Inger Dahlkvist, musiker. Fanvakt från Vallentuna
Hemvärnskamrater. 41 deltagare. Många hade fika med sig. Samarrangemang
med Össeby församling.

3 juni

Fixarkväll vid Kvarnstugan, syrenhäcken sågades delvis ner, bänkar lagades
och målades, och gräs klipptes. Servering. Ca 15 deltagare.

17 juni

Fixarkväll vid Kvarnstugan med förberedelser inför midsommarfirandet.
Servering. Ca 10 deltagare.

20 juni

Majstången kläddes vid Kvarnstugan kvällen före midsommarafton med
ledning av Ola och Elisabeth Blomdin. Många hade blommor med sig. Ca 40
deltagare, varav många barn. Servering.

21 juni

Midsommarfirande på midsommarafton vid Kvarnstugan med uppskattningsvis 700 deltagare. Inledningsanförande av Ris Peter Larsson och
Börje Sjöman. Stångresningen leddes av Ris Peter Larsson. Keps Perssons stod
för musiken, och dansledare var Ingemar Ramström. Carl och Einar Spetz
ordnade med tipsrunda. Anna Mölgård var lotteriföreståndare. Dessutom många
medverkande för bakning, servering, lotteriförsäljning, parkeringsvakt,
högtalare, transporter med mera. Ösby handelsträdgård och Ländia skänkte
lotterivinster.

22 juni

Friluftgudstjänst i Össeby kyrkoruin med Per-Johan Svärd, kyrkoherde, och
Inger Dahlkvist, musiker. 18 deltagare.
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11 augusti–
1 september

Söndagsöppet i Kvarnstugan med servering. Medlemmar i föreningen svarade
för värdskap och bakning. Antalet besökare varierade mellan 40 och 120.
Musikprogram varje söndag:
11 augusti

18 augusti
25 augusti
1 september

Micke Löfroth och Håkan Wredh spelade låtar från Rättvik.
Kjell Husberg med vänner, blandat med visor och folkmusik.
Olles svänggäng, blandad lätt underhållning.
Tannasg Pipe Band, Ris Peter Larsson med flera, säckpipeband
med kända låtar från Skottland. Dessutom utställning av brittiska
veteranbilar, engelskt tema i serveringen. Besök av representanter från Riksdagens kulturutskott och Swedish British Society.

3 september

Visning av Biskopstuna, besök i de medeltida ärkebiskoparnas borgruin och de
pågående arkeologiska utgrävningarna med Ann Mari Hållans Stenholm och
Gerhard Nuss som guider, en uppföljning av föredraget i Kvarnstugan tidigare
under året. Ca 25 deltagare.

29 september

Höstutflykt med buss och Hans Bjurner som chaufför till byggnadsminnen och
kulturhistoriska platser i Uppsala län med lokala guider, Biskops Arnö,
Kvekgården, Wiks slott och folkhögskola och Ekeby by. 41 deltagare.

13 oktober

Stormannagodsen i Vada, medeltidshistorikern Sigge Rahmqvist berättade i
Kvarnstugan om deras ägare och släktingar, däribland ärkebiskop Peter
Filipsson. Servering. Ca 30 deltagare.

20 oktober

Studiebesök i Sundby naturhus, en uppföljning av det tidigare föredraget i
Kvarnstugan. Björn Wallentinus visade. 11 deltagare.

27 oktober

Kartor på internet, Hans-Georg Wallentinus visade och berättade i
Kvarnstugan om äldre och nyare kartor. Ca 40 deltagare. Servering.

21 december

Julkonsert i Kårsta kyrka, Össeby kyrkokör och orkester Dahlkvist med vänner
bjöd in till julmusikfest under ledning av Inger Dahlkvist. 250 besökare.
Samarrangemang med Össeby församling.

31 december

Nyårsbön i Össeby kyrkoruin med klockringning, traditionellt program under
bar himmel med Per Johan Svärd, kyrkoherde, och Inger och Jan Dahlkvist,
musiker. Brasa med servering av varm glögg. 64 deltagare. Samarrangemang
med Össeby församling.

Hembygdsgården
Kvarnstugan har kommit till användning för såväl föreningens egna som andra föreningars och
enskilda aktiviteter. Bokningar och uthyrningar har skötts av husvärdarna Bengt Dahlbeck och
MariAnne Zeldenrust Dahlbeck.
Gräset har klippts av Robert Einebrant och Bengt Dahlbeck. Börje Sjöman har slagit utmed gärdsgården, i kanter och runt kvarnen. Däremot har vegetationen i gravfältet tyvärr inte blivit slaget, ett
arbete som tidigare år har utförts av kommunen.
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Bengt Lundberg har påbörjat arbete med att byta två bärande bjälkar på kvarnen, se kvarngruppens
rapport i bilaga 1.
El och radiatorer har setts över av Fredrik Andersson.
Skadegörelse har tyvärr förekommit även detta år, många fönsterrutor har blivit sönderslagna och det
har klottrats mycket på dörrar och väggar. Lagning av fönster har utförts av Carl Spetz och Mattias
Andersson, klottersanering av Börje Sjöman.
Vi tre tillfällen har föreningen varit representerad på möten som sammankallats av kommunen i syfte
att förebygga fortsatt skadegörelse i Brottby- och Karby-områdena.
En underhållsplan för hembygdsgården har upprättats för åtgärder som enligt styrelsens bedömning är
behövliga att utföras på kort och lång sikt. Det är en ambition att planen hålls kontinuerligt uppdaterad.
Många funktionärer har dessutom med stort engagemang medverkat i såväl förberedelser som
genomförande av de olika programmen, inte minst all servering.
Kårsta som postadress
Frågan om Kårsta som postort för postnummerområden 186 96 och 186 60 har föreningen haft under
uppföljning. Ärendet hade väckts som en motion från Per-Evert Staff till årsmötet 2018. Under
perioden den 6 december 2019–6 januari 2020 hade kommunen en enkät på sin webbsida, där Kårstaborna fick svara på vilken postadress de ville ha. Resultatet utföll med en stor majoritet för Kårsta.
Ärendet ska sedan gå vidare till politiskt beslut i kommunen, och kan därefter slutgiltigt avgöras av
postnummerrådet som administreras av Postnord.
Planärenden och miljö
Föreningen har gemensamt med Angarngruppen och Össeby församling lämnat yttrande över
blåplanen för Vallentuna kommun, i en skrivelse sammanställd av Hans-Georg Wallentinus och
daterad 2019-04-29.
Marknadsföring
Ris Peter Larsson har varit webbredaktör och redigerat föreningens program. Presentationen på
kommunens upplevelsewebb har skötts av Hans-Georg Wallentinus. Information har även publicerats
av olika medlemmar på föreningens Facebook-sida. Verksamheten har dessutom uppmärksammats
med artiklar i lokalpressen. Därutöver har en folder om föreningen gjorts.
Gåvor
I samband med friluftsgudstjänster i kyrkoruinen har kollekter insamlats till föreningen och därutöver
har enskilda gåvor lämnats på sammanlagt 1 338 kronor. Karl-Erik Magnusson har skänkt en fågelholk
som satts upp ovanför dörren till snickarboden. Av Michael Unghammar har föreningen fått en kartong
med en uppsättning av olika sädesslag som anknyter till malning, och av Leif Olsson en tidningsartikel
från Norrtelje Tidning, som ramats in och satts upp i Kvarnstugan, om planerna på den så kallade
Össeby-staden. Svein Tryti har i samråd med Historiska muséet till föreningen överlämnat två fornfynd, en sländtrissa avsedd för spinning av tråd, från järnåldern, och en spjutspets från yngre delen av
bronsåldern, vilka han hittat vid Åsta i Angarn.
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Övrig verksamhet
Den 13 mars var det möte i Kvarnstugan med kommunantikvarie Isa Lindqvist och representanter från
de andra hembygdsföreningarna i kommunen om aktuella frågor.
Den 1 april hade Stockholms Läns Hembygdsförbund årsmöte i Immanuelskyrkan i Stockholm, då
föreningen var representerad med 4 röstberättigade deltagare.
Den 8 november anordnades den traditionella middagen för alla som jobbat för föreningen under året i
Vada församlingshem med MariAnne Zeldenrust Dahlbeck, Bengt Dahlbeck och Susanne Lilja som
sammanhållande, då 34 medlemmar deltog.
Den 19 november var det föreningsträff i Kvarnstugan med kulturförvaltningen och kulturföreningar i
kommunen, då ett 15-tal personer deltog.
Den skriftliga framställning som föreningen gjorde 2018 gemensamt med Frösunda och Orkesta
hembygdsföreningar samt Kårsta-Ekskogens bygdegårdsförening till kommunen om driftsbidrag till
lokaler, gav resultat under det nu gångna året. I kommunens budget för 2020 reserverades pengar som
föreningar har möjlighet att ansöka om under vissa förutsättningar.
Arbetena vid kvarnen och kyrkoruinen utfördes i arbetsgrupper som redovisade sina insatser till
styrelsen i rapporter som bifogas denna verksamhetsberättelse.
Resultat- och balansräkningar bifogas också. Det ekonomiska stöd som föreningen fått från Vallentuna
kulturnämnd för offentliga aktiviteter har haft stor betydelse för programverksamheten.
Sammanfattning
Verksamheten har fortsatt med samma prägel som tidigare år. Föreningen har haft en programverksamhet som huvudsakligen varit inriktad på lokal kulturhistoria, musik och miljöfrågor, med en
ambition att åstadkomma såväl lärorika som trivsamma och roande aktiviteter. Hembygdsgården har
fungerat som ett betydelsefullt nav, många insatser har också utförts vad gäller dess drift och underhåll. Men samtidigt har engagemanget för föreningens hela geografiska område i de fyra socknarna
haft hög prioritet. Efter två utvärderingsmöten har framkommit att den upprättade verksamhetsplanen
följts i sin helhet. För alla betydelsefulla insatser och gåvor framförs ett varmt tack!
För styrelsen i Össeby hembygdsförening
Börje Sjöman
Ordförande
Bilaga 1, Kvarngruppens och Kyrkoruingruppens rapporter. Bilaga 2, Resultatrapport. Bilaga 3,
Balansrapport.

Bilaga 1

Kvarngruppens rapport för år 2019
Kvarngruppens utgjordes under 2019 av Bengt Lundberg, Carl Spetz och Börje Sjöman.
Vingluckorna sattes upp inför sommaren och togs ner under hösten, ett jobb som även Olow Kumerius
deltog i.
Ett flertal fönsterrutor har blivit sönderslagna och sönderskjutna med luftvapen. Lagning och
montering har utfört av Carl Spetz och Bengt Lundberg.
Bengt Lundberg har också förberett för byte av två bärande liggande bjälkar, längst ner på den sida av
byggnaden där vingarna sitter.
Össeby-Garn den 6 februari 2020

Börje Sjöman

Kyrkoruingruppens rapport för år 2019
Kyrkoruingruppen har under 2019 utgjorts av Bengt Dahlbeck, Ann-Charlotte och Robert Einebrant,
Carl Spetz samt Börje Sjöman.
Altare och bänkar har omhändertagits för vinterförvaring på Brottby gård, som även svarat för allmän
tillsyn av kyrkoruinen.
Det har också varit kontakter med kommunen som är ägare till kyrkoruinen, då stenmuren behöver
lagas.
Kyrkoruingruppen har i övrigt deltagit i olika göromål i samband med samarrangemang med
församlingen, bland annat klockringning.
Össeby-Garn den 6 februari 2020
Börje Sjöman

