
1 

 

ÖSSEBY HEMBYGDSFÖRENING 

Organisationsnummer 816000-3813 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Verksamhetsberättelse för år 2020               

 

 

Styrelse  Ordförande Börje Sjöman  Össeby-Garn 

  Vice ordförande Hans-Georg Wallentinus  Össeby-Garn           

  Sekreterare Elisabeth Ivarsson  Vallentuna 

  Kassör Åse Lindholm  Kårsta  

  Ledamot Carl Spetz  Össeby-Garn 

  Ledamot MariAnne Zeldenrust Dahlbeck Össeby-Garn 

  Ledamot Robert Einebrant  Össeby-Garn   

  Suppleant Anne Spetz  Össeby-Garn 

  Suppleant/adm av Susanne Lilja  Össeby-Garn 

  medlemsregistret 

  Suppleant Hans Bjurner  Kårsta 

  Suppleant Ris Peter Larsson  Össeby-Garn  Suppleant  

  Suppleant Anna Mölgård  Angarn 

  Suppleant Elisabeth Blomdin  Össeby-Garn 

 

Revisorer  Ordinarie revisorer har varit Åke Uddén och Peter Lenti med Monica 

  Husberg som suppleant. 

 

Valberedning Föreningens valberedning har bestått av Mattias Andersson (samman- 

  kallande), Bengt Dahlbeck och Edith Arbjörk. 

 

Sammanträden Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden, nämligen den 30 augusti, 

  28 september och 11 november. 

 

Medlemskap i andra Sveriges Hembygdsförbund 

organisationer Stockholms Läns Hembygdsförbund 

  Arbetsgrupp Långhundraleden 

  Angarngruppen 

  Föreningen Klockarborgs Vänner 

  Föreningen Vallentuna Folkrörelsearkiv 

 

Antal medlemmar Föreningen har under året haft 312 medlemmar, mot 307 året innan. 

  22 medlemmar har nyrekryterats. 
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Aktiviteter 
 

9 februari  Workshop – Kartor på internet, program i Kvarnstugan som leddes av Hans- 

Georg och Sonia Wallentinus, uppdelat i två pass, det ena om hur man läser och  

förstår gamla kartor, det andra i form av workshop om deltagarnas egna 

frågeställningar. Ca 30 deltagare. Servering. 

 

1 mars   Om förändringarna i det gamla jordbrukssamhället, då Björn Wester berättade i  

Kvarnstugan om tiden från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet med utgångs- 

punkt från hans släkts historia i Kårsta och Vada. Ca 40 deltagare. Servering 

 

28 juni   Emilia Amper Trio inbjöd medlemmar och allmänhet till folkmusikkonsert vid  

Kvarnstugan. 42 besökare. 

 

23 juni   Låt i dur och moll – Folkmusikkonsert med Micke Löfroth och Håkan Wredh  

vid Kvarnstugan. Ca 25 besökare. 

 

30 augusti  Årsmöte med sedvanligt program vid Kvarnstugan. Musikunderhållning av  

Kjell Husberg, Lennart Brynielsson, Kristoffer Myrberg och Laila Traunmüller.  

Ca 25 deltagare. 

 

17 oktober  Vada – i forna tider den främsta stormannabygden utmed Långhundraleden, 

en guidad tur till Sjökullarna då Börje Sjöman berättade. Ca 15 deltagare. 

 

Sommaren  Besök vid Kvarnstugan och kvarnen vid flertalet tillfällen av såväl hela  

och hösten  grupper som några få personer, som haft utomhusaktiviteter och fikastunder. 

   Det har varit förbipasserande på Roslagsleden och intresserade som tagit sig till  

platsen med dess kulturhistoriska atmosfär, mycket som en följd av det rådande 

pandemiläget då många föredragit att vara ute.  

 

Det totala antalet genomförda aktiviteter i hembygdsgården kan därmed räknas till drygt 20. Gällande 

Corona-restriktioner har varit av största vikt för föreningen att följa. 

 

Hembygdsgården 
 

Kvarnstugan har stått till förfogande inte enbart för föreningens egna utan även andra föreningars och 

enskildas aktiviteter, under det gångna året mycket i samband utomhusaktiviteter på grund av det 

speciella pandemiläget (se ovan). Husvärdar har varit Bengt Dahlbeck och MariAnne Zeldenrust 

Dahlbeck som samordnat förberedelser i samband med olika aktiviteter. 

 

Utvändig målning av Kvarnstugan och flygelbyggnaderna har utförts. Föreningen tog in offerter från 

olika målare att jämföra med. Arbetet uppdrogs åt av Stefan Holmström Måleri som hade lämnat det 

mest fördelaktiga anbudet och som dessutom innebar val av färger som var särskilt anpassade för 

kulturbyggnader. Kostnaden täcktes till stor del genom att både länsstyrelsen och kommunen bidrog 

med anslag. 

 

Gräset har klippts av Robert Einebrant och Bengt Dahlbeck. Börje Sjöman har slagit utmed gärds-

gården, i kanter och runt kvarnen. Slåtter i gravfältet har skötts av kommunen. 

 

Bengt Lundberg har gjort klart arbetet som påbörjades under det föregående året med att byta två 

bärande bjälkar på kvarnen och förstärkt bottenbjälkarna som hela byggnaden står på, se kvarn-

gruppens rapport i bilaga 1. 

 

El och radiatorer har setts över av Fredrik Andersson som även bytt ut termostaten för värmereglering. 
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50 år och hedrad med egen fana 

 

I samband med Nationaldagsfirandet tilldelades föreningen en egen fana från Stiftelsen Sveriges 

Nationaldag. Det är en flagga fäst på bärbar stång, försedd med mässingsskylt som har inskriptionen 

”Gåva från Stiftelsen Sveriges Nationaldag den 6 juni 2020” och fanspets med Vasakärve. 

Anledningen var att föreningen under 2020 fyllde 50 år. 1970 var nämligen året då den dåvarande 

kyrkoruinföreningen utvecklades och hembygdsföreningen därigenom fick sin nuvarande form. 

 

Det var en målsättning att även fira med jubileum, men tyvärr blev det inte möjligt på grund av 

pandemin. 

 

Skolmuseet 

 

Då Össeby församling på sistone stått inför en förändring av sina lokaler, har föreningen i en skrivelse, 

daterad 2020-11-01, gjort ett upprop för skolmuseet, som var riktat till såväl kyrkorådet i Össeby 

församling som barn- och ungdomsnämnden och kulturnämnden inom Vallentuna kommun med 

respektive förvaltningar. Genom att hembygdsföreningarna i Vallentuna, Markim, Orkesta och 

Frösunda samt Klockarborgs Vänner anslöt sig till uppropet gavs det en extra tyngd. Det gemensamma 

budskapet var vikten av att behålla museet i Össeby-Garns gamla kyrkskola, att åtgärda brister i 

lokalerna samt förbättra marknadsföring och visning. Ett förslag som också framfördes var att 

involvera kulturförvaltningen inom kommunen. Sedan museet kom till 1975 har det varit inrymt i den 

gamla kyrkskolan som sedan ett antal år tillbaka ägs av församlingen, medan Barn- och ungdoms-

nämnden med förvaltning stått för huvudmannaskapet. 

Resultatet av framställningen blev mycket lovande. Församlingen uttalade sig vara mån om museet, 

och kommunen beslutade att det från och med 2021 skulle handhas av kulturförvaltningen. En 

utställningsproducent fick utökad tid i anställningen för museet för att se över möjligheterna att 

utveckla verksamheten med utställningar och visningar för allmänheten. Ambitionen skulle även vara 

att ta uti med lagning av skador i inredningen. För föreningen återstår under det kommande året att 

följa upp den nya satsningen med förslag på åtgärder mer konkret. 

Lappdal 

 

Under det gångna året avled Inga Bergman i Lappdal, sedan många år medlem i föreningen, och då 

inga arvingar fanns tillföll hennes kvarlåtenskap Allmänna arvsfonden. I sitt hem lämnade Inga 

Bergman efter sig inventarier med ett kulturhistoriskt värde av ett särskilt lokalt och allmänt intresse, 

bland annat den samling som utgjort ett litet gårdsmuseum och dokumentation från hennes förfäder. 

Inga Bergman bodde under hela sitt liv på Lappdal och var den sjätte generationen av samma släkt 

som funnits på gården i nära 200 år. 

 

Föreningen har av den anledningen ansökt hos Allmänna arvsfonden, genom skrivelse till Kammar-

kollegiets arvsfondsavdelning, daterad 2020-11-18, om arvsavstående. Tanken är att fonden ska avstå 

till föreningen den del i boet som har ett särskilt lokalt och allmänt kulturvärde. Frågan väntas bli 

avgjord under 2021. 

 

Kårsta som postadress 

 

Kårsta som postort är ett ärende som föreningen har haft aktuellt en tid tillbaka, från början väckt som 

en motion av Per-Evert Staff till årsmötet 2018. Under det nu gångna året kom frågan upp till politiskt 

ställningstagande i kommunen, då det beslöts om återremittering för fortsatt handläggning. Från 

föreningens sida kunde konstateras att i underlaget till beslutet hade inkommit synpunkter från boende 

i Kårsta som var felaktiga. För att bidra till en saklig hantering har föreningen framfört kompletteringar 

till kommunen genom en särskild skrivelse, daterad 2020-07-13.   
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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 i 

lokalpressen. 

 

Gåvor 

 

I samband med friluftsgudstjänster i kyrkoruinen har kollekter insamlats till föreningen och därutöver 

har enskilda gåvor lämnats på sammanlagt 1 720 kronor. Bengt Lundberg har i samband med sitt 

arbete med kvarnen skänkt den stora specialsågade bjälken som han monterat under kvarnvingarna. 

Från Michael Unghammar har föreningen fått en gammal inramad tavla med kolorerat motiv 

”Christelig andakt för fromma familjer” till Kvarnstugan. 

 

Övrig verksamhet 
 

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 varit av betydelse för programverksamheten. 

 

Sammanfattning 

 

Verksamheten har försvårats och fått lov att planeras om med anledning av den pågående pandemin. 

Det har ändå varit många besökare med aktiviteter till stor del utomhus i hembygdsgården. Insatser 

som särskilt kan nämnas är underhållet av Kvarnstugan och kvarnen samt engagemanget för skol-

museet och Lappdal. I samband med Nationaldagen förärades föreningen en egen fana. För gåvor och 

visat intresse framförs ett varmt tack! 

 

För styrelsen i Össeby hembygdsförening 

 
       Börje Sjöman 

       Ordförande 

 

 

Bilaga 1, Kvarngruppens och Kyrkoruingruppens rapporter. Bilaga 2, Resultatrapport. Bilaga 3, 

Balansrapport. 
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                                                                             Bilaga 1  

 

 

 

Kvarngruppens rapport för år 2020 
  

Kvarngruppens utgjordes under 2020 av Bengt Lundberg, Carl Spetz och Börje Sjöman. 

 

Bengt Lundberg har monterat en stor ny bärande bjälke längst ner på den sida av kvarnen där vingarna 

sitter som ersättning för de två bjälkar som fanns där förut. Bjälken kommer från ett träd som han 

avverkat hemma på sin tomt och som specialsågats till en extra kraftig dimension för att passa in. 

Dessutom har han förstärkt bottenbjälkarna som hela kvarnbyggnaden står på. 

 

      Össeby-Garn den 16 mars 2021 

       
      Börje Sjöman  
 

 

 

 

 

 

Kyrkoruingruppens rapport för år 2020  

 

Kyrkoruingruppen har under 2020 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 gjorts påminnelser till kommunen som är ägare till kyrkoruinen om att tidigare 

uppkomna skador i stenmuren behöver lagas, men tyvärr utan åtgärd från kommunens sida. 

 

Kyrkoruingruppen har i övrigt deltagit i olika göromål i samband med samarrangemang med 

församlingen, bland annat klockringning. 

 

 

      Össeby-Garn den 16 mars 2021 

 
      Börje Sjöman 

 

 

 

 


