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Verksamhetsberättelse 2020 

1929 bildades VHFF med syfte att stärka och utveckla hembygdsintresset på Väddö med 

omnejd. Det har vi gjort genom upplysningsverksamhet och genom att vårda Kista 

Hembygdsgård och Krogarhagen i Gamla Grisslehamn. 

På grund av Covid 19 kunde inte årsmötet genomföras som planerat i mars utan ägde rum 

den 15 augusti på Kista.  

På mötet avtackades Carina Bäckström, Lennart Björklund och Anita Kullerstedt med 

blommor och de två förstnämnda tilldelades också Hembygdsförbundets förtjänsttecken.  
 

Årsmötet utsåg Anneli Lennartsson som tf. ordförande för ett år samt nyval av Peter 

Jonasson och Lillebeth Holmdahl. Det tredje vakanta platsen beslutade årsmötet att 

styrelsen skulle tillsätta. På två år omvaldes Ylva Linder, Calle Paulsson och Sten Pettersson, 

övriga ledamöter kvarstår Per Öhman, Ulf Crona.  

Till revisorer utsågs Hans Lundin och Kennet Nilsson, Peter Hagqvist meddelade att han 

avböjer vidare omval.  

Valberedning: vakant 

Vid styrelsens första möte presenterades Maya Lööf till den vakanta platsen vilket övriga 

ledamöter godkände.  

Vid konstituerande möte utsågs Maya Lööf till kassör och Lillebeth Holmdahl till sekreterare. 

Styrelsen har 2020 haft 9 protokollförda styrelsemöten. 
 

Arbeten runt gården: På arbetskvällar och städdagar har styrelsen m.fl. hjälpts åt att hålla 

gården i skick både ute och inomhus. Gunnar Wass har tillverkat nya fönsterluckor på 

mangårdsbyggnadens västra gavel. Stefan Holmström har målat fönster utvändigt och 

påbörjat målning av fönster på insidan. Gudmund Blomgren har målat och kittat fönster på 

Gammelstugan samt med hjälp av Mia Blomgren byggt och målat ett nytt staket vid 

huvudingången. Arne Hansson har klippt vägrenarna ner till Björkövägen.  

Gräsytorna har klippts enligt ett rullande schema av medlemmarna och köksträdgården har 

skötts av Anita Kullerstedt med hjälp av Lisbet Westin.  

Per Öhman har införskaffat nya bin då det gamla bisamhället dött. 

Åkrar och ängar har arrenderats av Hilariusgården AB. Ett omfattande arbete med dikning av 

åkrar och färdigställande av nya mötesplatser har utförts av Torbjörn Andersson.  

Sten Pettersson och Calle Paulsson har ombesörjt att skyltar med hastighetsbegränsning och 

boggietryck har köpts in och satts upp vid infarten från Björkövägen. 

En sektion av vasstaket har lagats av Lasse Lassegård, Leif Lennartsson och Arne Johansson.  

 

Logen: Carina Bäckström och Arne Johansson har ansvarat och fortsatt arbetet med att göra 

logen tillgänglig för besökare.  Information till skyltar som beskriver hur de olika 

redskapen/vagnarna använts har de samlat in från några av Väddös äldre bönder och genom 

studiebesök. Besök från vagnshistoriska sällskapet som har kunnat ge värdefull rådgivning 

och då konstaterat att Kista har en del unika vagnar. 
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Stigen upp till Mossberget: har skötts av Carina Bäckström och Arne Johansson med hjälp av 

Kjell Andersson. 

 

Krogarhagen: Torsten Eriksson har skött området på bästa sätt. 
 

Kontakter med Länsstyrelsen: Anneli Lennartsson och Ulf Crona har vid ett tillfälle träffat 

representanter Lucas Rabnor samt antikvarie Rolf Hammarskiold vid ett studiebesök på 

Kista. Anledningen är att föreningen sökt bidrag för att laga delar av vasstaket, rusta 

körvandringen och åldersbestämma virket i olika byggnader. Svar på ansökan lämnas i 

februari 2021. 

 

Bidrag: Föreningen har sökt bidrag från kulturrådet och beviljats 3 700 kronor. 

 

Norrtälje kommun fyller 50 år och föreningen har på begäran skickat in de viktigaste 

händelserna i vår förening de senaste 50 åren. En kommunutställning kommer att ordnas 

under 2021. 

 

Ekonomi: Ur Minnesgåvor från medlemmar, skänkta till föreningen har Ylva Linder 

ombesörjt inköp av nya dynor och dukar till nya ladan. 

 

På årsmötet togs ett beslut att se över förvaltningen av Norens fond. 

Pengarna har placerats i följande etiska fonder; Swedbank Robur access Mix, Handelsbanken 

hållbar energi, prior Nilsson Yield, Prior Nilsson Idea A samt ett sparkonto på SBAB.  

 

Verksamhetsåret: 2020 blev ett år då den rådande pandemin ställde in all öppen 

verksamhet på Kista såsom visningar och midsommarfirande. Även arrangemang ordnade av 

andra aktörer avbokades. 

Vi ser nu fram mot ett nytt år och hoppas att vår fina hembygdsgård åter ska kunna öppnas 

för olika tillställningar.  

 

Vi i styrelsen vill också rikta ett stort tack till alla medlemmar som på olika sätt stödjer 

arbetet med att bevara Kista. 
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