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Verksamhetsberättelse för år 2021 

 

Styrelse  

Kjell Järveborg  Ordförande  

Monika Berglund  Vice ordförande  

Kjell Rosén   Skattmästare  

Birgitta Ulfson  Sekreterare  

Berit Eriksson  Ordinarie ledamot, vice sekreterare  

Annalise Detthoff  Ordinarie ledamot, vice kassör  

Inger Karlsson  Ordinarie ledamot, webbansvarig  

Ragnar Carlson  Ordinarie ledamot 

 

Revisorer  

Eva-Lena Rydelius och Roland Permén har varit ordinarie revisorer samt Lisbeth Oddmark 

suppleant.  

 

Valberedning  

Inger Wahlbom sammankallande, Roger Andersson ordinarie och Sten-Åke Petersson supple-

ant.  

 

Årsmöte och sammanträden  

Årsmötet blev framskjutet på grund av pandemin och 

hölls återigen utomhus under tak den 7 september på Skå 

Festplats. Efter årsmötet berättade docenten i arkeologi, 

Kent Andersson, om Norden i skuggan av det Romerska 

riket. 

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträ-

den. 

 

Medlemsantal 

Medlemsantalet vid årets slut var 79, varav en är hedersmedlem.  
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Ekonomi 

Medlemsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 50 kr för ungdomar t.o.m. 25 år.  

Resultat- och balansräkning bifogas.  

 

Cirkelverksamheten och öppna träffar i föreningslokalen, Pråmvägen 7, 

Ekerö centrum  

På grund av pandemin har inte någon cirkelverksamhet förekommit. 

 

Utflykter 

Planering av utflykter fick skjutas upp p.g.a. pandemin.  

Några aktiviteter kunde dock genomföras: 

• Lovö Museum och Fornstigen på Lovön 9 oktober 

Fornminnessällskapet på Mälaröarna och Arkeologigruppen, Stockholms läns hembygds-

förbund, inbjöd till en visning av resultat från många års utgrävningar på Lovö, Ekerö. Fyn-

den täcker en mycket lång period, från stenåldern 

till järnåldern. Lovö hembygdsförening har i sam-

arbete med docent Bo Petré sammanställt en ut-

ställning kallad Arkeologi på Lovö som ger en ge-

nomgång av de resultat som erhållits. Bo Petré vi-

sade utställningen och berättade mer om utgräv-

ningarna och deras resultat. Lovö Hembygdsför-

ening har märkt ut och satt upp skyltar utmed en 

stig genom fornlämningsområdet som vi vandrade 

en sträcka på med Bo Petré som guide. 

Lovö är mycket rikt på fornlämningar. Arkeologiska institutionen vid Stockholms universi-

tet har bedrivit utgrävningar och arkeologisk forskning på Lovö under 50 år, en större pe-

riod har Bo Petré varit ledare. Utställningen är ett litet exempel på vad som framkommit vid 

dessa undersökningar och vandringen på Fornstigen tog oss till några av fyndplatserna. 

• Visning av VIKINGARNAS VÄRLD på Historiska museet 1 december 

En guide från Historiska museet visade oss den 

unika utställningen Vikingarnas värld.  Alla im-

ponerades av en mycket fin utställning. Bland 

alla föremål som finns utställda kunde vi bland 

annat se den Buddhastaty som grävts upp på 

Helgö. 
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Föredrag  

Förutom föredraget på årsmötet om Norden i skuggan av det Romerska riket som hölls av do-

cent Kent Andersson från Historiska Museet, har inga föredrag arrangerats. 

 

Vård av fornlämningar och skyltar 

Även i år röjde vi kring runstenarna i Törnby. De är fortfarande i gott skick. 

Vi röjde även kring skålgropsstenen i Kvarsta samt kring alla blåa skyltar på  

Färingsö.  

I Solbacka, Nyckelby och Helgöboplatsen röjde kommunens arbetslag grav-

fälten. 

 

Hemsidan  

Under året har Inger Karlsson kontinuerligt uppdaterat Fornminnessällskapets hemsida. 

Vi har skaffat en e-postadress till föreningen. 

Både hemsida och e-postadress framgår av sidfoten till denna verksamhetsberättelse. 

 

Med tack för det gångna verksamhetsåret 

Styrelsen för Fornminnessällskapet på Mälaröarna 2022-02-23 


