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Verksamhetsberättelse 2021 

1929 bildades VHFF med syfte att stärka och utveckla hembygdsintresset på Väddö med omnejd. 
Genom upplysningsverksamhet och att vårda Kista Hembygdsgård 
Grisslehamn. 

Årsmötet: På grund av den pågående pandemi
Till styrelseledamöter på två år omvaldes Ulf Crona, Per Öhman, Anneli Lennartsson och Maya Lööf.
Till ordförande på ett år valdes Anneli Lennartsson. Hans Lundin omval
Bertil Malmfält till revisorssuppleant på ett år.
Till valberedning valdes Britt-Marie Nilsson och Britt
Vid det konstituerande mötet utsågs Maya Lööf till kassör och Lillebeth Holmdahl till sekreterare. 
Styrelsens arbete: Styrelsen med 
två arbetsmöten med minnesanteckningar
Under verksamhetsåret omkom styrelseledamoten Calle Paulsson
Kista efter begravningsceremonin
 
Arbeten runt gården: På arbetskvällar och städdagar har styrelsen m.fl. hjälpts åt att hålla gården i 
skick både ute och inomhus. Staketet har skrapats och målats av Per Öhman, Mia och Gudmund 
Blomgren. Sten Pettersson ordnade med nya grindstol
Gräsytorna har klippts av medlemmar enligt ett rullande schema och vägrenarna ner till Björkövägen 
har Arne Hansson klippt. 
Köksträdgården har skötts av Lillebeth Holmdahl, Lena Heedvelt, Tea Ahlshammar och Mai Karlsson. 
Gårdens humle har under hösten använts vid öltillverkning av Väddö Bryggeri.
Åkrar och ängar har arrenderats av Hilariusgården 
och Peter Jonasson har jobbat med att hindra grävlingarna att bosätta sig i gryt under husen.
Trasiga tegelpannor på nya logen har bytts av Sten Pettersson med hjälp av Anton Gustavsson och 
Jonas Söderblom. 
Mangårdsbyggnadens fönster har målats på insidan av Stefan Holmström.
 
Logen: Delar av vasstaket och ett sprucket högben
vassen revs ner med hjälp av Arne Johansson, Calle Paulsson, Leif Lennartsson, Hans Lundin, Jörgen 
Bergmark och Paulina Sokolova. 
Då Norrtälje Naturskyddscentrum fått i uppdrag av länsstyrelsen att skapa en bigård på Färsna
del av vassen om hand av Norrtälje Naturskyddsförening för att senare transporteras till Norrtälje. 
Körvandringens spåntak har rustats av Christian Olsson AB. Per Öhman tjärade därefter spåntaket.
Antikvarie Rolf Hammarsköld har varit kopplad till dessa två projekt som varit möjliga att genomföra 
tack vare bidrag från Stockholms 
Inne på logen har Lars Jennerstål tillverkat skyltar till den information som Carina Bäckström och 
Arne Johansson färdigställt kring de olika vagnarna och jordbruksredskapen som är utställda.
 
Ordning och reda på hembygdsgården 
Linder deltog. Kursen anordnades av Stockholm läns hembygdsförbund.
 

Stigen upp på Mossberget har skyltats och underhållits av Carina Bäckström och Arne Johansson

Krogarhagen: Clas Rignell har skänkt en båt till föreningen för att placeras i Krogarhagen. Båten är 
byggd av den välkände spelmannen Mosse Fridolf Jansson. Ett tak över bå
och Ulf Crona. Ulf har sedan tillsammans med Lars Norlin nedtecknat och åskådliggjort båtens 
historia genom en informativ skylt.
I övrigt har Torsten Eriksson skött området på bästa sätt.
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1929 bildades VHFF med syfte att stärka och utveckla hembygdsintresset på Väddö med omnejd. 
enom upplysningsverksamhet och att vårda Kista Hembygdsgård samt Krogarhagen i Gamla 

På grund av den pågående pandemi hölls det något försenat årsmöte utomhus den 29 maj. 
Till styrelseledamöter på två år omvaldes Ulf Crona, Per Öhman, Anneli Lennartsson och Maya Lööf.
Till ordförande på ett år valdes Anneli Lennartsson. Hans Lundin omvaldes på två år till revisor och 
Bertil Malmfält till revisorssuppleant på ett år. 

Marie Nilsson och Britt-Inger Nilsson. 
Vid det konstituerande mötet utsågs Maya Lööf till kassör och Lillebeth Holmdahl till sekreterare. 

 9 ledamöter har under året haft sju protokollförda styrelsemöten samt 
arbetsmöten med minnesanteckningar.  

Under verksamhetsåret omkom styrelseledamoten Calle Paulsson, familjen höll en minnesstund på 
eremonin.  

På arbetskvällar och städdagar har styrelsen m.fl. hjälpts åt att hålla gården i 
skick både ute och inomhus. Staketet har skrapats och målats av Per Öhman, Mia och Gudmund 
Blomgren. Sten Pettersson ordnade med nya grindstolpar.  
Gräsytorna har klippts av medlemmar enligt ett rullande schema och vägrenarna ner till Björkövägen 

Köksträdgården har skötts av Lillebeth Holmdahl, Lena Heedvelt, Tea Ahlshammar och Mai Karlsson. 
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Åkrar och ängar har arrenderats av Hilariusgården HB. Per Öhman har skött om gårdens bisamhällen 
och Peter Jonasson har jobbat med att hindra grävlingarna att bosätta sig i gryt under husen.

or på nya logen har bytts av Sten Pettersson med hjälp av Anton Gustavsson och 

Mangårdsbyggnadens fönster har målats på insidan av Stefan Holmström. 

Delar av vasstaket och ett sprucket högben har bytts av Lasses Tak och Stängsel. D
vassen revs ner med hjälp av Arne Johansson, Calle Paulsson, Leif Lennartsson, Hans Lundin, Jörgen 
Bergmark och Paulina Sokolova.  
Då Norrtälje Naturskyddscentrum fått i uppdrag av länsstyrelsen att skapa en bigård på Färsna
del av vassen om hand av Norrtälje Naturskyddsförening för att senare transporteras till Norrtälje. 
Körvandringens spåntak har rustats av Christian Olsson AB. Per Öhman tjärade därefter spåntaket.
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Ordning och reda på hembygdsgården var en kurs på Erikskulle där Anneli Lennartsson och Ylva 
Linder deltog. Kursen anordnades av Stockholm läns hembygdsförbund.  
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Ekonomin: Föreningens ekonomi är god. Enligt ett tidigare beslut har Norens fond placerats i de 
etiska fonderna; Swedbank Robur access Mix, Handelsbanken hållbar energi
Prior Nilsson Idea A samt ett sparkonto på SBAB. Samtliga fonder har under året gett en god 
avkastning. 
Länsstyrelsens och Sparbankens bidrag har inneburit att kostnaden för nödvändigt underhållsarbete 
hållits nere. Föreningen har också fått ta del av Kultur 
Hembygdsföreningar för förlorade inkomster under pandemiåret 2020.
 
Roland Petersson testamenterade sin kvarlåtenskap till VHFF, Väddö IOGT
Handikappades Riksförbund Norrtäljeavdeln
Kort före sin död sålde Roland Petersson en fastighet i Grisslehamn till två privatpersoner. 
av försäljningen har processen med testamentet dragit ut på tiden och utfallet av testamentet har dä
inte blivit slutförd under år 2021.
 
Besöken på Kista har även i år begränsats av den pågående pandemin. Midsommarfirandet ställdes in 
men visningsdagarna och Kistadagen kunde genomföras som planerat.  
Den traditionsenliga friluftsgudstjänsten liksom
 
Museets utställning visade linets beredning från frö till vävnader. Ylva Linder har deltagit i projektet 
”odla en kvadratmeter lin”. Projekt avslutades på Kista där Ylva tillsammans med andra 
projektdeltagare samlades för att bereda sitt eget odlade lin.
 
Smedjan är i stort behov av att rustas. Föreningen har efter en ansökan till 
”Enheten för landsbygdsutveckling” beviljats ett projektstöd för att 
genomföra en renovering sommaren 2022. Stödet från 
Landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Träd och sly runt smedjan har sågats ner och forslats bort av Bo Buhre och 
Anders Öhman. 
 
Gårdens skötselplan från 2011 har reviderats av två byggnads
på uppdrag av Stockholms Länsmuseum. Skötselplanen ska ligga till grund för prioritering av 
listade underhållsarbeten som ska genomföras 
 
Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som 
att bevara Kista och hoppas att vi under sommaren 2022 ska slippa restriktioner kopplade till 
pandemin.  

Anneli Lennartsson  Lillebeth Holmdahl

 

Ulf Crona  Sten Pettersson 

 

Per Öhman   Peter Jonasson
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Lillebeth Holmdahl  Maya Lööf 

Sten Pettersson    Ylva Linder 

Jonasson 

Föreningens ekonomi är god. Enligt ett tidigare beslut har Norens fond placerats i de 
, prior Nilsson Yield, 

Prior Nilsson Idea A samt ett sparkonto på SBAB. Samtliga fonder har under året gett en god 

Länsstyrelsens och Sparbankens bidrag har inneburit att kostnaden för nödvändigt underhållsarbete 
och fritidsnämndens extra bidrag till 

NTO, De 
ingen och Svenska Sällskapet för Medicinsk forskning. 

Kort före sin död sålde Roland Petersson en fastighet i Grisslehamn till två privatpersoner. På grund 
av försäljningen har processen med testamentet dragit ut på tiden och utfallet av testamentet har därför 

har även i år begränsats av den pågående pandemin. Midsommarfirandet ställdes in 

ilgrims bike for future” drog besökare till gården. 

visade linets beredning från frö till vävnader. Ylva Linder har deltagit i projektet 
”odla en kvadratmeter lin”. Projekt avslutades på Kista där Ylva tillsammans med andra 

antikvarier från firman Wannberg&Co 
på uppdrag av Stockholms Länsmuseum. Skötselplanen ska ligga till grund för prioritering av alla  

på olika sätt stödjer arbetet med 
att bevara Kista och hoppas att vi under sommaren 2022 ska slippa restriktioner kopplade till 


