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Medlemserbjudanden
Vi har möjlighet att erbjuda nedanstående böcker till ett reducerat pris för 
medlemmarna i Riala Hembygdsförening.
Bok      Medl.  Icke medl.
Sockenbeskrivning över Riala   100:-  125:-
av studiecireln Min Hemsocken Riala
Birgitta i Roslagen en vägvisare   100:-  125:-
av Lennart Jansson, foto Roine Karlsson
En fotoberättelse om Birgittabilder i Roslagens
kyrkor från Harg till Vada och Össebygarn.
Harald Lindberg 100 år    50:-  55:-
Utgiven till hundraårsminnet av konstnärens
födelse.
A G Fridolf Sjögren DIKTER   20:-  25:-
Hembygdsdikter med anknytning till
skärgården och Norrtälje.
Sättra byforskares skrifter   40:-  45:-
Resultat av byforskarnas mödor.
Svensbodas Historia i 3 delar
Resultatet av Gun Anderssons forskning 
Del 1 & 2     220:-  240:-
Del 3      270:  300:-
Alla tre delrna     670:-  720:-
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Ordföranden har ordet

Fredrik Thor
Lagervägen 4

761 12 Bergshamra
Mobil 070-525 39 85     e-mail fredriksror@hotmail.com

Till alla läsare en bättre god 
fortsättning på år 2021.

Mycket har förändrats, det blev 
ett annorlunda år, sedan jag 
skrev denna sida 2020. Alla 
vet ju hur vi haft och har det i 
Sverige med Corona-pandemin.
Så vill jag rikta mitt 

VARMASTE TACK till våra 
annonsörer som i år åter gyn-
nar vår förening med annonser i 
vårt programblad.
TACK också till övriga gåvo-

och bidragsgivare som bidragit 
till hembygdsföreningens 
verksamhet.
Snåret har inte heller varit 

sig likt under det gångna 
året; ingen utställning, inga 
arrangemang inga glada 
sammanträffanden ─ jo vi har 
haft årsmöte, gudstjänst två 
gånger och lyckades kläm-
ma in kulturarvsdag en solig 
söndagdag i september, utom-
hus med avstånd och Corona-
anpassad servering. Vid dessa 
tillfällen märktes att människor 
saknat den sociala biten i all 
isolering vi haft under lång tid. 
Det är viktigt att vi människor 
träffas och pratar med varandra, 
det går att ordna.
Vi har utfört en del arbeten på 

Snåret och har mera på gång, 
där vill jag rikta ett tack till de 
som kom och hjälpte till. Vad 
vi gjorde finns att läsa om på 

annan plats i ”bladet”.
Ett program för sommaren 

har vi sytt ihop med hopp om 
att det kan genomföras, allt är 
så ovisst.
Vi träffas och möts på Snåret 

och önskar att allt är som 
vanligt igen sommaren 2021.
Leif.

Styrelsen har under 2020 
bestått av:
Leif Wallin ordförande
Ann Jansson vice ordf.
Helene Fahlström kassör
Lasse Lundgren sekreterare
Ledamöter; Iréne Wilgren, 
Inga-Britt Skogh, Siv 
Yttergård, Roger Skogh, 
Sophia Matti och Peter 
Henriksson.
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Vid Snåret 2020 Vid Snåret 2020 

Kulturarvs-dagen

När vi bestämde att på 
något sätt uppmärksamma 

kulturarvsdagarna, som alltid 
varit i början på september, 
hoppades vi på fint väder 
för att kunna 
genomföra den, 
det måste ju ske 
utomhus. Jodå 
när dagen kom, 
var det strålande 
sol och rätt varmt.

Det var ett 45-
tal (man fick 
vara så många 
då) som begav 
sig ut i skogen 
på tipsrunda med bl.a. frågor 
med anknytning till orten. 
Man kunde också pröva 
på att balansera en boll på 
skottkärra, gissa på kolor i 
burk och längden på ett rep.

Alla blev påminda om 
avståndet och det fanns 
handsprit att tillgå. Inga 
problem.

Vi hade musikanter som 
underhöll ute på tunet, hela 
dagen. Tack Eva och Gunnar.

Efter promenaden fanns 

Bakgrund

Vi var tvungna att stänga ner nästan all planerad 
verksamhet vid Snåret förra året på grund av 

den pågående pandemin. Även årsmötet kände vi oss 
tvungna att skjuta på tills vi kunde vara utomhus 
och det genomfördes 24 maj på tunet vid Snåret. Den 
traditionella Midsommargudstjänsten och höstgudstjänsten 
genomfördes också utomhus. Det var inte lätt, beskeden från 
myndigheterna gav ingen lång framförhållning och tråkigt för 
våra vidtalade artister.■

det nygrillad hamburgare 
samt kaffe med dopp serverat 
corona-anpassat.Vi blev 
tackade för att vi äntligen 
anordnat något, allt är ju 
inställt.

Det märktes 
att det sociala 
behovet var stort, 
att få träffas och 
prata, det var 
ingen brådska att 
bryta upp.

Vi känner oss 
belåtna med att 
anordnat något 
för att bryta 
den sociala 

isoleringen med, om blott för 
några timmar.

En mycket lyckad dag, trots 
allt.//
Iréne

Annat vid Snåret

När vi inte kunde ha 
de traditionsenliga 

evenemangen under 
sommaren passade vi på 
att göra lite underhåll 
på husen. Framsidan på 
huvudbyggnaden fick två 
strykning med rödfärg och 
hängrännorna tjärades med 
två lager. 

Även de vita partierna 
började vi måla om. Det 
blir lite extra arbete då vi 
får ta bort felaktig färg som 
målades på när man filmade 
några scener av ”Kejsaren 
av Portugallien” som SVT 
spelade in här. Nu vill vi få 
det målat med linoljefärg som 
går att underhålla. Vi tackar 
de medlemmar som förstärkte 
styrelsen i detta arbete. Det 
finns mer att göra så den som 
vill hjälpa till får gärna höra av 
sig.■

Gudstjänster.
Både midsommargudstjänsten 
och höstgudstjänsten 
kunde genomföras utomhus 
vid Snåret, då vädret var 
vackert och man kunde hålla 
avstånden.

Städdag

Vi städade naturligtvis 
Snåret trots restriktionerna 

som vi inte visste hur länge de 
skulle gälla.

Även om vi inte kunde ha de 
ordinarie evenemangen så var 
det som alltid möjligt att se 
Snåret genom att boka tid för 
enskilda besök.Efter verkställt 
arbete åt vi smörgåsar och 
kaffe utomhus i majsolen. ■

Foto: Sophia Matti
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RIALA MEKANISKA AB
FRÄSNING - BORRNING- SVARVNING

FIXTURER - NC - FRÄSNING
Riala Ekeby 16, 761 13 Riala

Tel. 0176-26 34 30

rialamek@gmail.com

 KALLES GRÄV 
I

RIALA
Utför schakt avlopp m.m.

samt vägsläntsröjning
Karl-Gunnar Karlsson

Tel. 0176 263036 Mobil 070 5836721

Mekanisk Verkstad
Svarvning, Fräsning, Svetsning & Smide
Reperation av maskiner, redskap m.m.

Tel. 070 756 61 10
imfo@gubamekan.se
Svensbodavägen 180
761 12 Bergshamra

MIDSOMMARFIRANDE
vid Lundbyvallen 

den 19 juni kl. 13.00
Lövade skrindor,
Lotterier,
Pilkastning
Dans kring 
midsommarstången
Välkomna

Information

Gåvor
Stort tack för alla gåvor vi fått under 2020, pengar, paket och 
föremål.
Vi vill här dock påminna om att när det gäller föremål 
ska de ha en historia, härkomst eller användning som gör 
att föremålet passar i våra samlingar. Föremålet blir då 
intressantare och värdefullare, och helst skall det ej finnas 
tidigare i våra samlingar eller fylla kraven bättre än det föremål 
vi redan har. Rådgör med någon i styrelsen innan du kommer 
till Snåret med föremålet.■

Ekologisk trädgård, kafé, butik, kurser och temadagar.
Vi öppnar den 14 maj. Välkomna!

www.vaxplatsnybyn.com
Nybybackens väg 33, 762 92 Rimbo, tel 0175-606 44
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Vi har en Facebook grupp, ”Riala hembygdsförening”, där vi 
snabbt kan lägga ut information och få kommentarer m.m. 

Extra viktig i dessa tider då vi kan behöva informera om våra 
evenemang.

Bli medlem, så får vi se hur gruppen utvecklas.■

Välkommen som medlem i 
Riala Röda korskrets

Större aktiviteter under året är 
Vårmarknad och Julauktion

Bli medlem, gör en insats för en
 medmänniska. Kontaktperson:

ingerkallmark@telia.com

Prenumurera på Ledungen
För bara 130 kr/år kan du hålla dig uppdaterad om vad som 
händer i länets hembygdsrörelse. Du får 4 nummer, varav ett 
dubbelnummer, av Stockholms läns hembygdsförbunds tidning 
med massor av härlig hembygdsläsning. Mejla till  
info@stockholmshembygd.se eller ring 08-30 21 80 och meddela 
att du vill bli prenumerant.
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Släktforskning Släktforskning
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Börja släktforska!

De flesta av oss funderar 
någon gång över våra 

rötter. Kanske tanken väcks 
när några äldre släktingar 
pratar om sina föräldrar eller 
sina syskon som man aldrig 
träffat.

Förr var det ganska bökigt 
att forska, då man var tvungen 
att antingen besöka de olika 
församlingar där man trodde 
sig ha släktingar eller att 
skriva brev till församlingarna 
och hoppas att någon på 
pastorsexpeditionen hade tid 
att leta i kyrkböckerna och 
skriva ett svar.

Så gör man inte i dag.

Foto taget av Simon på Storbacken i Sättra någon 
gäng i början av 1900-talet. Men vilka är jägarna 
som klätt upp sig för fotgrafen?

I dag sätter man sig framför 
datorn och kan läsa alla 
kyrkböcker i Sverige utan att 
resa runt. Man flyttar sig med 
en knapptryckning från en 
socken till en annan. Man kan 
också få hjälp av olika register 
som upprättats både ideellt 
och av kommersiella företag.

Kyrkböckerna är 
fotograferade så det är 
originalen man ser. Registren 
är sökbara med namn, men 
är då avskrifter så fel kan 
förekomma, men de ger en 
snabb och enkel väg att 
hitta släktingar och felen är 
få. I båda fallen kostar det 

antingen en prenumeration 
eller en engångskostnad för ett 
program som man får på ett 
USB-minne eller får ladda ner 
till sin dator via internet.

Riksarkivet har också en 
digital forskarsal som är gratis, 
kanske det första du ska titta 
på. Här är dock bilderna av 
kyrkböckernas sidor sv/v. och 
registren färre.

Låter det svårt tycker du? 
Betalar du dina räkningar 

eller handlar över internet? 
Då kan du också släktforska 
via internet. Den stora 
skillnaden är att vad du än 
gör i släktforskarprogrammen 
så kan inget gå fel eller kosta 
något, det är bara att prova dig 
fram så lär du dig snart hur 
det fungerar.

Vad kan man då hitta för 
information? Om du har rötter 
i Riala så finns det kyrkböcker 

från mitten av 1700-talet, 
oftast ganska lättlästa. 
De är alltid skrivna 
med skrivstil och vissa 
bokstäver ser annorlunda 
ut. Stavningen är kanske 
annorlunda och kan t.o.m. 
vara på dialekt. I Roslagen 
kan det finnas ett ”h” för 
mycket eller för lite.
Husförhörsböckerna är det 

man brukar börja med. Här 
finns varje by i socknen och 
de gårdar som fanns i byn. 
Varje gårdsägare och familj är 
listad, oftast med födelsedatum 
och födelseplats. Även pigor 
och drängar och andra som 
bor på gårdens ägor finns 
med. Husförhörslängderna 
kan stäcka sig över en tio 
års period, så där noteras 
också om barn föds eller 
personer dör eller om de 
flyttar. Detta noteras också 
i separata böcker som man 
bör titta i för att få mer 
information. De kyrkböcker 
som vanligen används är; 
husförhörslängd, dopbok, 
dödbok, vigselbok, inflyttnings-
och utflyttningslängd. Ibland 
är de sammanslagna i en bok, 
kallad ministerialbok, då får 
man börja från början där man 
kan se på vilken sida den ”bok”
man söker börjar.
 >forts sid 10

börja släktforska
Enklare än någonsin

ArkivDigital är den kompletta tjänsten 
för släktforskning. Där finns käll
materialet och registren du behöver, 
som kyrkböcker och bouppteckningar 
för hela Sverige. Plus möjligheten att 
bygga egna släktträd.

Nu kan du prova vårt nybörjar
paket till specialpriset 795 kr (ord. pris 
995 kr) och få ett kvartalsabonnemang 
med en pedagogisk och uttömmande 
lärobok. Din släkthistoria finns bara 
några knapptryck bort!

ArkivDigital är Sveriges ledande leverantör av historiskt 
källmaterial via internet till historiker, släkt och hembygdsforskare 

och andra som vill studera källorna i original. 

Läs mer på www.arkivdigital.se/riala
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Släktforskning

LASSES VED
Ekeby, Riala

070-
55 65 357

Böckernas kvalitet och upplägg 
kan variera då prästerna 
gjorde lite som de själva tyckte. 
T.ex. skrev vissa präster en 
speciell dopbok för barn som 
föddes utanför äktenskapet 
s.k. oäkta barn.

När du kommit en bit 
på ditt släktträd börjar du 
säkert undra hur de levde, 
om de hade det bra eller om 
var dag var en strid för att 
överleva. Då ska du leta reda 
på bouppteckningarna som 
ger en god bild av en persons 
levnadsförhållanden. Man 
noterade nämligen fram till 
början av 1900-talet allt 
som en person lämnade 
efter sig, oavsett värde. 
Bouppteckningar kan du också 
läsa på nätet och man arbetar 
med register som ska göra 
det lättare att hitta. Kanske 

hittar du soldater i din släkt, 
då finns det militära arkiv att 
söka i. En präst i släkten kan 
också göra det lättare att få 
fram lite personlig information. 
Det finns i Herdaminnen, 
skrifter om kyrkans män, av 
vilka en del går att hitta på 
nätet.

Om du tycker det verkar 
svårt att koma igång så 
finns det böcker att läsa 
som du t.ex. kan finna på 
Sveriges Släktforskarförbunds 
nätbokhandel Rötter. Det finns 
också möjlighet att gå kurser/
cirklar i släktforskning som 
bildningsförbunden anordnar. 
Det kan snabba på hur du 
lär dig att forska och du får 
bekanta med samma intresse 
att dela dina erfarenheter 
med.■.

Några exempe på det som finns i Arkiv Digital
Om man 
använder Arkiv 
Digital så kan 
man söka i 
olika arkiv, 
olika register 
och har en 
karta över alla 
församlingar/
socknar 
i Sverige. 
Dessutom 
kan man 
dokumentera 
vad man finner i 
ett släktträd.

Här syns en hörna av 
husförhörslängden 1784 
till 1797 från Uddeby by 
med bonden Nils hustrun 
Anna och sonen Anders.

I lysningsboken för 
1895 kan man se att 
Bondsonen Johan 
August Lundgren i 
Björknäs gifter sig med 
Bondedottern Maria 
Kristina Andersdotter 
den 1 mars.

Skärmklipp från Arkiv Digital
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Program 2021 Lite mer om 2021 års program vid Snåret

13

ÅRSMÖTE söndagen den 23/5 kl. 13.00, på Snåret där vi 
hoppas kunna genomföra ett coronasäkert årsmöte. Håll 
koll på affichering, annons i Norrtelje Tidnig, hemsida och 
Faccebook. Vi bjuder på kaffe.
STÄDDAG vid Snåret tisdagen 26/5 kl. 10.00.
Vi bjuder på förtäring efter väl förättat värv.
GÖKOTTA lördagen den 29/5 plats bestäms senare.
MIDSOMMARGUDSTJÄNST vid Snåret söndagen den 27/6 
kl. 11.00. Kyrkkaffe serveras. .
Utställningen Bord duka dig! är öppen i härbret vid våra 
evenemang fr.o.m. den 27/6.
MUSIK I SOMMARKVÄLL vid Snåret fredagen den 2/7
kl. 18.00. Uppträdande från kl. 19.00. Kom och lyssna 
till folkmusik, visor och spännande ballader från både 
Norge och Sverige framförda på nyckelharpa, cello och 
sång av Guro & Einar, se motstående sida. Servering av 
hamburgare och kaffe med roslagskaka. Éntre 60:-.
FAMILJEKVÄLL med KOLBULLAR onsdagen den 14/7 
kl. 17.00. Kom och grädda din egen kolbulle över öppen 
eld i någon av våra stekpannor. Ponnyridning för de 
yngre. Tipsrunda för unga och lite äldre. Olle Forsberg 
underhåller, så det kan bli allsång.
HEMBYGDSFEST vid Snåret söndagen den 8/8 kl. 12.00. 
Sillbuffé, kaffeservering, paketauktion, lotterier m.m.  
Ulla Wrethagen med musikanter och Lite av Varje 
underhåller, se motstående sida. Èntre 60:-. 
GUDSTJÄNST vid Snåret söndagen den 5/9 kl. 11.00. Kaffe 
med dopp serveras.
BRASKVÄLL vid Snåret lördagen den 9/10 kl. 18.00.
Vi träffas framför brasan, umgås och lyssnar till musik. 
Kaffe med tilltugg serveras. Mer info. på hemsidan frammåt 
hösten.

Ulla Wrethagen som bor 
i Spersboda är inte 

okänd i större musikaliska 
sammanhang. Ulla är medlem 
i tjejgruppen Violet Geen 
där hon är kapellmästare och 
spelar gitarr. Gruppen har 
under året turnerat runt om i 
Sverige med föreställningen A 
tribute to women pioneers 
in blues and rock and roll. 
Ulla och maken Urban tar 

Underhållning vid hembygdsfesten

med sig några musikkompisar och kommer till Snåret och bjuder på 
countrymusik för vuxna och barn.■

Musik i sommarkväll Guro Fløgstad från 
Trondheim & Einar 

Zethelius från Estuna är båda 
utexaminerade musiker från 
musikhögskolan i Stockholm. 
De har spelat tillsammans 
sedan 2015. Einar är 
sedan 2018 riksspelman på 
nyckelharpa på låtar ur den 
uppländska låttraditionen.
Det blir en god blandning 
mellan glada, somriga låtar 
och ålderdomliga lite mer 

djupsinnade sånger. Just i år har de valt att lägga ett extra fokus på 
pilgrimen i norden och om resande då och nu vilket bitvis kommer 
avspegla sig i programmet.■

När detta programblad görs så är det ganska dystra förutsägelser 
om den pågående Coronapandemin. Vi måste dock planera 

för en ljusare framtid och kan inte bara sitta och vänta. Det 
kan därför innebära att de evenemang vi planerar för får vissa 
begränsningar eller måste ställas in. Vi kommer att följa gällande 
rekomendationer för att coronasäkra våra evenemang. Så fort några 
ändringar sker kommer vi därför att sätta ut det på föreningens 
hemsida, Facebookgrupp samt i Norrtelje Tidning i samband med att 
evenemanget ska äga rum.
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En annorlunda Julafton

DÄCK FÖR 
ALLA VÄDER

Fullständig däckservice

KRONHOLMS
Tel. 0176-26 22 85 

BIL & GUMMI I BERGSHAMRA

HAR DU PRESENTBEKYMMER?
Köp ett ”andelsbrev” från Riala Hembygdsförening. Det kostar 

100 kr, och mottagaren, eller du själv får en vacker plansch med 
färgbild av Snåret. Beloppet går oavkortat till föreningens verksamhet 

och fortbestånd. Det innebär inte någon rätt till del i föreningens 
egendom, inte heller några förpliktelser. En kul grej!

Under 2021 fortsätter vi att samarbeta 
med Sensus studiefrbund vid våra 

evenemang. 
Sensus bistår Riala hembygdsförening på olika områden.

Båt &
Byggnadsvård

i Roslagen

Vi säljer professionell linoljefärg ur tradition och kunskap från

Butik, kurser, föreläsningar,  
fönsterrenovering. 

Produkter för vård och renovering  
av hus och båtar.

www.eoc.se

Gamla Väsbyv. 5,  
761 97 Norrtälje

072-585 18 43
bbviroslagen.se

Vi finns även  
på Facebook  

och Instagram

Efter lång tid med regn, dis och dimma samt en dryg månad 
utan sol, så blev det trots allt julafton.

En strålande fin dag, med rimfrost, vitt på marken, träd och 
buskar klädda i Rimfrost. 0ch så kommer solen fram.

Vi som bor på gården blev 
inbjudna till julkaffe hos en av 
familjerna, utomhus och medtag-
ande av egen kaffemugg.

Elden sprakade i eldkorgen, bord 
med julduk, Corona-anpassad 
bricka med saffransbröd och 
julkakor. På ett annat bord 
var ordnat för glöggmingel, där 
började vi förstås med varm glögg i 
pappersbägare, vi önskade varandra 
god jul där vi stod med avstånd.

Jag tror att alla som var med 
verkligen kände att nu var det jul.

Det var så fint med tomtar 
och julbock, helt gjorda 
i naturmaterial, solen, 
rimfrosten.

Värdfolket hade även bjudit 
in en dotter med familj, alla 
fem kom i tomteluvor vilket 
även bidrog till den glada 
stämningen.

Tänk ─ det blev jul trots 
Corona-pandemin.
Iréne

Foton: Familjen

SOM RIKTIG MJÖLK SKA SMAKA
Hos oss kan du handla mjölk, ägg &

på beställning ost och köttlådor.

Gilla oss på facebook ”ostergrytinge”
Grytingevägen 15, 761 13  Riala

ostergrytinge@hotmail.com 070-363 22 89
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John Witt Trädgård och
Beskärning AB

Bergshamravägen 211
760 10 Begshamra
070 790  53 80 j.witt@hotmail.com

Historia via webben

Loppis
Vi har ingen loppisdag, men är du intresserad av att sälja 
loppisprylar eller något hantverk så kan vi vid några av våra 
evenemang erbjuda dig att ställa upp ett bord. Kravet är dock att 
du kontaktar oss innan, helst i god tid så att vi kan få med det i vår 
annonsering. Ett bord kostar 100 kr. Kontakta Roger på 
tel. 0760 24 47 09 eller Iréne på tel. 070 665 62 74.

Är du historieintresserad så kan du besöka Stockholms Länsmuseums 
Kulturarv Stockholm där vi lägger in historiska bilder med 

personer och miljö i Riala.
http://www.kulturarvstockholm.se/ 

Här kan du också hjälpa oss att komplettera bilderna med mer 
information, skriv dina kommentarer så lägger vi in dem, om vi tycker 
det är relevanta. Du kan också ge oss nya bilder som vi skannar och du 
behåller originalet.

Vi publicerar också bilder och dokument i Bygdeband där det är en 
blandning av gamla bilder och nyare bilder från våra evenemang. Här 
finns också historiska dokument som transkriberats från gårdsarkiv.
http://www.bygdeband.se

Hembygdsföreningens hemsida kan också vara värd ett besök om 
man söker historisk information om Riala eller vill veta mer om våra 
evenemang. Här publiceras ev. ändringar av det som står i detta 
programblad.

https://www.hembygd.se/riala
Börja släktforska via nätet Riksarkivet har mycket digitaliserad som du 

kan läsa vid din dator t.ex. Sveriges kyrkböcker, det är gratis. Det finns 
också bra kommersiella webbplatser för släktforskare som du kan läsa 
om på annan plats■

John Witt
TrädgårdsmästareEntreprenadarbeten

Ved säljes
Veda Ved

Gärdesgårdar byggs
Tel. 070-55 60 751

Energieffektiva  
lösningar 

med hjälp av  
naturens krafter

Starrmora 19, 761 13 Riala • 0176-26 30 40 
info@elkyl.se • www.elkyl.se

DEN KOMPLETTA LEVERANTÖREN AV EL, KYLA OCH VÄRMEPUMPAR

Riala kyrka - en del av hembygden
Välkommen att ta del av Riala församlings 
verksamhet i kyrka och församlingshem.

För mer information se Kyrkligt Magasin, Norrtelje Tidning eller 
www.svenskakyrkan.se/roslagensostrapastorat.
Önskar Du hyra församlingshemmet? 
Ring pastorsexpeditionen, tel 0176- 799 00 eller 
e-post rop.bokning@svenskakyrkan.se.
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Ekeby Kvarn & Såg 
Riala

Anders Yttergård
Legosågning och hyvling

Försäljning av byggmaterial
Tel. 0768 144 956

NORRTELJESOTARNA.SE 

 

Beställ kvalitetspellets

av oss via vår hemsida!

Stöd hembygdsföreningen genom 
annons i programbladet!

Genom att annonsera i programbladet stödjer du 
hembygdsföreningen och möjliggör fortsatt utgivning 

av programblad, underhåll av byggnader m.m. 
Gör en intresseanmälan till någon i styrelsen så 

kontaktar vi dig i december.

Roslagen Kalevala
Är du intresserad av den 
finska kulturen? Roslagen 
Kalevala värnar om det 
finska kulturarvet. Vår 

verksamhet sker både på finska och 
svenska. Välkommen att bli en av oss.
Följ oss på Facebook, Instagram, och 
www.roslagenkalevala.se
Kontakt: roslagenkalevala@gmail.com

Tankar kring en 
hembygdsgård

Styrelsen kämpar varje 
år med att få ihop ett 

program för året samt att få 
till ett bra programblad. De 
gör det för att få in pengar till 
reparationer och underhåll av 
hembygdsgården, för att föra 
vårt kulturarv vidare.

Styrelsen har därmed ett stort 
ansvar, egentligen är det alla 
medlemmars ansvar,

medlemmarna i 
hembygdsföreningen är ju även 
delägare i hembygdsgården.

Styrelsen är intresserad av 
att få veta vad medlemmar och 
övrig publik tycker.

Styrelsen vill ha feedback.
Skall vi ändra på något? Har 

vi förbisett något som borde 
ingå i verksamheten?

Har något varit bra eller 
dåligt? Kan vi utnyttja 

hembygdsgården på annat 
sätt?

Hur då? Programförslag, 
här kan inflikas, det handlar 
alltid om kostnader och det 
måste bli överskott som går till 
underhåll.

Kom med förslag, idéer, 
engagemang, det sistnämnda 
är väldigt viktigt – det har med

hembygdsgårdens vara eller 
inte vara i fortsättningen. Kom 
på årsmöten, arbetsdagar

funktionär på arrangemang.
Detta kan ses som floskler 

men är tankar från en gammal 
medlem som oroar sig

väldigt mycket över framtiden 
för Riala hembygdsförening 
och hembygdsgård.

//.......gren.

Årsmötesprotokoll 
Föreningens årsmötesprotokoll 
publiceras nu på vår hemsida 
där du kan läsa protokoll inför 
årsmötet.
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Bergshamra
Månd-Fred 9-20 Lörd-Sönd  9-18

 
Välkommen önskar Mikael med personal

Tel: 0176 26 00 39

Årets utställning i härbret Ett  speciellt Tack!

Vatten & Avlopp, Vägar, Grunder
Peter Wallin 070-22 88 338

Virtuella biljetter.

En idé kom upp när vi var 
tvungna att ställa in de 

evenemang som brukar ge 
oss ett litet överskott för att 
underhålla vår hembygdsgård. 
Vi gjorde ett utskick i socknens 
brevlådor där vi erbjöd 
rialaborna en möjlighet att 
köpa virtuella biljetter till de 
evenemang vi tvingats ställa in 
till valfritt ”pris”.

Musik i sommarkväll, 
Familjekväll med kolbullar och 
Hembygdsfesten är de viktiga 
evenemangen. Gissa om vi 
blev glada och lite överraskade 
när det var många som tog 
möjligheten att ge föreningen 
ett bidrag på det viset. Vi 
känner att det vi gör för att 
hålla hembygdsföreningen 

Bord duka dig! 
Är namnet på årets utställning i Härbret.

I år något annorlunda då det samtidigt blir ett tävlingsmoment 
som avslutas vid hembygdsfesten då vinnaren dras.

Vi kommer att duka upp fyra festbord med anknytning till 
fya helger, inte knutna till något speciellt årtal, det blir lite 
varierande tidsstilar. Du kan under hela sommaren rösta på det 
bord som du anser bäst eller vackrast dukat i stil med den helg 
det är dukat för.

Rösterna samlas i en låda som vi tömmer på hembygdsfesten 
8 augusti.2021 och drar en vinnare ur den hög med röstsedlar 
för det bord som fått flest röster. Naturligtvis blir det någon form 
av pris till den som vi drar ur högen med flest bordsröster. Vi 
hoppas därför att du kommer till hembygdsfesten och är med om 
upplösningen.■

 

 
 
 

Riala Hembygdsförening 
 

vid Snåret behöver din hjälp i dessa tider 
 

Stöd föreningen genom att köpa virtuella biljetter till våra 
inställda evenemang: 

 
¥ Musik i sommarkväll 
¥ Familjekväll med Kolbullar 
¥ Hembygdsfest 

 
 
 

100 kr eller valfritt belopp. Stort som smått tas tacksamt emot 
Pengarna behövs bl a till omläggning av taket som läcker 

 
Bg:   446-4624 

Swish:   123 514 88 46 
 

Vecka 28 har vi arbetsvecka vid Snåret då vi målar och underhåller vår 
hembygdsgård. Kom och hjälp till fr o m måndagen den 6 juli kl 09.00 

 
Ordförande: Leif Wallin mobil: 070 556 07 51 

Hemsida: https://www.hembygd.se/riala 

Vid El-ljusspåret i Riala
Ger även behandlingar i 

Rosenmetoden
rosenmetoden .se

Utbildad Rosenterapeut
Tidsbest: 070-5408779 

Välkomna!

och Snåret igång uppskattas 
av våra besökare. Vi vill ge 
ett stort tack till de som tog 
möjligheten att köpa virtuella 
biljetter, det värmer.■
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Byggnaderna vid Snåret är öppna vid våra evenemang, för den 
som vill se en parstuga  från 1700-talet och föremål från bygden. 

Utställningen Bord duka dig visas hela sommaren i härbret.
Visning av gården för grupper vid andra tidpunkter kan ordnas 

genom kontakt med Iréne Wilgren tel. 0176 26 10 55 eller 
Roger Skogh 0760 24 47 09.

Läs under Evenemang i Norrtelje Tidning om vad som händer vid 
Snåret eller besök vår hemsida.

www.hembygd.se/riala

MEDLEMSKAP

Enklast blir du medlem genom att sätta in årsavgiften 

150:-/pers. på föreningens 

bankgiro 446-4624 

Observera att vi nu endast har bankgiro!

Du kan också Swisha 123 514 88 46

GLÖM INTE ATT ANGE NAMN & ADRESS!

Gärna också e-post
23

E18 mot Norrtälje

Ledinge trafikplats

Riala
Sättra

◄Hembygdsgård 3

Vira bruk

Rumsättra ◄SNÅRET

Snåret visas

NBT
Norrsjöns byggteknik
Allt inom nybyggnad

&
Ombyggnad, Tillbyggnad
Telefon 073 504 97 29

Vi utför alla typer av 
elinstationer

RoiMan El AB
070-271 66 17

johan@roimanel.se

Cert. kontrollansvarig

Tel: 0709-42 42 43



Riala Hembygdsförening
Kontaktinfo
Ordförande. Leif Wallin   0176 26 07 51
Sekreterare Lasse Lundgren  0176 26 53 11
Ledamot Roger Skogh   0760 24 47 09

UPPROP!
Hembygdsföreningen söker gamla handlingar (gårds-
arkiv), anteckningar, foton, vykort, m.m. privat eller 

föreningsmaterial för kopiering.
Har du något som du tror kan intressera 

hembygdsföreningen för att bevaras för framtida 
generationer?

Allt är av intresse!
Har du några uppslag till aktiviteter eller har 

kunskaper som kan komma till nytta i föreningen?
Kontakta styrelsen!

Hembygdsföreningen
tackar årets annonsörer som gör det möjligt att 

dela ut detta programblad.
Styrelsen

Hemsidan
Här hittar du mer om föreningen och här presenteras ev. 

programändringar.
 www.hembygd.se/riala


