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Ordföranden har ordet 
 

Säg den glädje som varar beständigt! När ni läser detta är snart denna fantastiska sommar slut. 

 

Lagom till midsommar avslutades mitt arbete med nya dödskivan, så jag kunde med gott samvete 

ägna mig åt att besöka ÅF Offshore Race inne på Skeppsholmen. Det är en fantastisk upplevelse att 

se alla dessa segelbåtar mitt inne i Stockholm. Särskild imponerande är den s k ”Antikrundan” med 

Salén Ballad, Wallenbergs Regina  m fl fina mahognybåtar. 

 

Veckan därpå slog värmen till och jag har tillbringat en stor del av sommaren på Trovillestranden i 

Sandhamn. Jag har badat så mycket att jag börjar bli rädd att få simhud mellan tårna. 

 

Nu är det dags att återvända till verkligheten: lördagen den 16 augusti medverkade vår förening vid 

skärgårdsmarkanden i Vaxholm, den 29-31 augusti är det dags för släktforskardagarna i Karlstad 

och lördagen den 6 september kommer vi att sitta släktforskarjour på Vaxholms stadsbibliotek un-

der en Kulturdag som kommer att arrangeras i Vaxholm. För övrigt fortsätter vi med vår jourverk-

samhet på biblioteken i Vaxholm och Åkersberga varje lördag kl 11-13. 

 

Välkomna till en ny släktforskarhöst! 

 

Anita Järvenpää 
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Föreningens adress: 

Guckuskovägen 12,  

184 35 Åkersberga 
 

 

Styrelse: 
Ordförande Anita Järvenpää 08-541 338 19 

 e-post: anita.jarvenpaa@roslagen.be 

Sekreterare Carl-Göran Backgård 08-540 611 36 
 e-post: cg@roslagen.be 

Kassör Ingalill Hallberg 070-954 62 33 

 e-post: ingalillhallberg@roslagen.be 
Ledamot Torbjörn Claar 08-541 377 38 

 e-post: claar@roslagen.be 

Ledamot Christer Lind 08-541 310 75 
 e-post: ch2.lind@roslagen.be  

Ledamot Lars Enulf 08-768 13 27 

 e-post enulfpost@gmail.com 

Ledamot Olle Keijser 08-540 693 07 

 e-post okeijser@roslagen.be 

 
 

 

 
 

Medlemstidningen Sysslingen utkommer med 4 nr/år 

Bidrag kan sändas till redaktören, Susanne Fagerqvist,  

Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga, tel 08-540 653 26 

 

Ansvarig utgivare:  Anita Järvenpää 

E-post:  sysslingen@hotmail.com, eller 

 info@roslagen.be 

Hemsida:  www.roslagen.be 

Hemsideskonstruktör:  Olle Keijser 

   

För signerade bidrag ansvarar författaren. 

Citat får göras ur Sysslingen om källan anges. 

 
Medlemsavgift 
Avgiften är 125 kronor per medlem och år och 25 kronor 

för medlem under 25 år. Betalas till föreningens  

plusgirokonto: 448 57 91-0   

Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress. 
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Nästa nummer av Sysslingen 

kommer i november 2014 

Manusstopp den 15 oktober 2014 

  

Redaktionen har ordet 
 

Efter en helt fantastisk sommar går vi åter 

mot mörkare tider och får då kanske också 

mer tid för släktforskning. 

Men än så länge passar vi på att njuta av 

början av hösten med en tur till Karlstad och 

årets släktforskardagar. 

Passa nu även på att träna på läsövningen i 

detta nummer. Lösningen finner ni några si-

dor senare. 

Nu är det åter dags att be er medlemmar 

om bidrag till vår tidning. Som ni kanske ser 

av skribenterna så är det alltid samma perso-

ner som skriver, med vissa undantag. 

Texterna kan vara långa eller korta. Alla 

bidrag mottagets med tacksamhet. Tack på 

förhand. 

Redaktören 
 

E-post:  sysslingen@hotmail.com 
 

mailto:sysslingen@hotmail.com
mailto:info@roslagen.be
http://www.roslagen.be/
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Nya släktforskningsskivor 
 

Lagom till släktforskardagarna släpps två stycken nya släktforskningsskivor. 

 

Sveriges dödbok 1901-2013.  Detta är version 6 och man har utökat med en miljon nya pos-

ter för åren 1901-1946. Vidare har det tillkommit ca 400.000 döda för åren 2009-2013. Man 

har INTE för avsikt att ge ut någon version 7 av skivan. 

 

Sveriges befolkning 1910. Denna skiva kommer att innehålla ca 5,5 miljoner poster. 

 

Båda dessa skivor kommer att finnas tillgängliga i Rötterbokhandeln. 

 

 
 

Rötterbokhandeln har fått nytt utseende 
 

Släktforskarförbundets nätbokhandel, den sk Röttebokhandeln, har fått nytt utseende. 

 

Du hittar den under adress: www.rotterbokhandeln.se 

 

 
 

Nya släktforskningstidningar 
 

Under våren har det kommit två nya släktforskningstidningar: 

 

Släkthistoria ges ut av LRF Media. Denna tidning har bl a släktforskarskola och frågespalt. 

Vidare innehåller tidningen många intressanta släktforskningsartiklar. 

 

Svenska öden & äventyr ges ut av Hemmets Journal. Tidningen har släktforskarskola och en 

frågespalt, som båda sköts av Ancestrys Ann-Louise Paulson. Vidare har tidningen artiklar 

om historia och livet förr i tiden. 

 

 
 

Vem tror du att du är? 
 

Den 25 augusti startar en ny omgång av det populära TV-programmet Vem tror du att du 

är? 

I höst får vi möta Eva Rydberg, Thomas Ravelli, Marie Richardson, Örjan Ramberg, Per-

nilla Wahlberg och Mikael Wiehe. 

 
samtliga ovanstående notiser av 

Anita Järvenpää 

 

  

http://www.rotterbokhandeln.se/
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Dynastin Stenbeck  
 

Författaren Stellan Björk skriver i inledningen till sin bok ”Dynastin Stenbeck” följande: 

”Det är som en såpopera på riktigt en svensk Dallas, Dynasty eller Falcon Crest” Efter att ha läst 

två böcker om familjen, är jag benägen att hålla med författaren. Släktens historia rymmer 

rikedom, tuffa affärmetoder, färgstarka personligheter, för tidig död, intriger och familjestri-

der blandade med familjelojalitet. 

 

Hugo Stenbeck föddes 1890 i Uppsala. Han var son till sparbanksdirekören Nils Stenbeck 

och hans hustru Maria Rydberg. Hugo blev advokat och övertog 1923 advokatfirman Lager-

löf i Stockholm. Han blev en av Sveriges mest kända affärsjurister. Tillsammans med Wil-

helm Klingspor och Robert von Horn grundade Hugo 1936 investmentsbolaget Kinnevik. 

Han hade 1932 gift sig med Märta Odelfelt. Paret fick fyra barn: Hugo (Lill-Hugo), Elisa-

beth (gift Silfverstolpe), Margaretha (Gift af Ugglas och Sveriges utrikesminister 1991-

1994) samt Jan. 

 

Efter att ha tagit en jur kand i Sverige flyttade Jan till USA. Han tog en MBA vid Harvard 

Business School varefter, han fick anställning på Morgan Stanley. Lill-Hugo hade alkohol-

problem, men lyckades ta sig ur detta, men drabbades då av cancer och avled i mars 1976, 

endast 43 år gammal. Mindre än ett år senare avled Hugo 86 år gammal. Fadern Hugo efter-

lämnade ett brev där han bad Jan att han skulle ta hand om sin mamma och Kinnevik. Redan 

innan fadern avled hade en tvist seglat upp i familjen. Margaretha var missnöjd med Lill-

Hugo och ville ha mera inflytande, men petades av fadern Hugo 1974 från de styrelseposter 

hon haft i Kinneviks bolag. Det blev en uppslitande arvsvist mellan systrarna och Jan. Tvis-

ten löstes med förlikning först 1983. 

 

Jan hade en förmåga att upptäcka nya affärsmöjligheter. Comvik (numer Comviq), Radio 

Rix, Strix Television, Metro, Tele2, TV3, TVshop, TV1 1000, Viasat och ZTV är några av 

de verksamheter han byggde upp. 

 

Den 19 augusti 2002 avled Jan Stenbeck, 59 år gammal, av en hjärtinfarkt i Paris. Han låg 

då, sedan en tid tillbaka, i skilsmässa från sin amerikanska hustru, Merril Mc Leod. Paret 

hade fyra barn: Cristina, Hugo, Sophie och Max. Jan hade även erkänt faderskap för en son 

som föddes i Stockholm 1997, någonting som familjen fick veta först efter hans död. 

 

Kontrollen av företagsgruppen överfördes omedelbart till Stenbecks dotter Cristina, som vid 

faderns död endast var 24 år gammal. Det slutliga arvsskiftet efter Jan Stenbeck blev klart 

först i januari 2006. 

 

Lästips: 

Per Andersson: ”Stenbeck  En biografi över en framgångsrik affärsman” 

Stellan Björk: ”Dynastin Stenbeck” 

Göran Hägg: ”Svenska förmögenheter” 

 

Anita Järvenpää 
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Antavla för Jan Stenbeck 
 
 

Nils Gustav Stenbeck 

F 1848-11-15 Alster 

D 1930-09-22 Uppsala Domkyrkoför-

samling 

Bankkamrer 

 

 

Adolf Fredrik Stenbeck 

F 1813-09-05 Frykeryd 

D 1870-06-06 Karlstad 

Lantmätare 

Adolf Fredrik Stenbeck 

F 1769-09-18 Haraker 

D 1853-04-13 Frykerud 

Lantmätare 

 

 

 

 Magdalena Fredrika von Wachenfeld 

F 1774-04-25 Hallsberg 

D 1849-12-28 Frykeryd 

 

 

 

 

 

Johanna Matilda Roman 

F 1812-12-26 Alster 

D 1867-04-12 Karlstad 

Jan Roman 

F 1776-10-09 Alster 

D 1861-04-28 Alster 

Kronobefallningsman 

 

 

Edvard Hugo* Stenbeck 

F 1890-10-15 Uppsala Domkyr-

koförsamling 

D 1977-01-06 Engelbrekt, Stock-

holm 

 

 

 
Anna Nilsson 

F 1772-08-21 Grythyttan 

D ca 1820 

 

 

 

 

Gustav Edvard Rydberg 

F 1813-04-02 Adolf Fredrik, Stock-

holm 

D 1864-05-01 Hedemora 

Borgmästare 

Olof Rydberg 

F 1782-12-26 Hedvig Eleonora, Stockholm 

D 1833-03-27 Adolf Fredrik, Stockholm 

Trädgårdsmästare    

 

 

Gustava Maria Rydberg 

F 1853-06-06 Hedemora 

D 1947-09-30 Oscar, Stockholm 

 

 Christina Krook 

F 1780-10-08 

D 1864-04-07 Hedemora 

 

 

 

 

 

Margareta Sophia Ekeroth 

F 1820-09-09 Odensala 

D 1901-01-26 Uppsala domkyrkoför-

samling 

 

Johan Ekeroth 

F 1786-10-24 Eneby 

D 1844-10-17 Odensala 

Häradshövding 

 

 

 

Jan Hugo Robert Arne Stenbeck 

F 1942-11-14 Engelbrekt, Stockholm 

D 2002-08-19 Paris, Frankrike 

Charlotta Johanns Kraepelin 

F 1799-08-22 Stralsund 

D 1881 Odensala 

 

Anders Olsson 

F 1831-01-30 Fellingsbro 

D 1913-11-19 Fellingsbro 

Bonde 

 

Olof Olsson 

F 1792-11-26 Fellingsbro 

D 1862-10-13 Fellinsbro 

Bonde 

 

Andreas Odelfelt Olsson 

F 1868-01-16 Fellingsbro 

D 1921-09-07 Jakob, Stockholm 

 

Anna Lisa Andersdotter 

F 1797-03-11 Fellingsbro 

D 1842-11-04 Fellingsbro 

 

 

 

 

 

Johanna Carolina 

Persdotter 

F 1845-03-02 Fellingsbro 

D 1926-05-09 Fellingsbro 

 

Per Persson 

F 1811-10-04 Medåker 

D 1891-05-03 Fellingsbro 

Torpare 

 

 

 

 Anna Olsdotter 

F 1812-03-04  Fellinsbro 

D 1901-03-02 Fellingsbro 

 

 

Hedvig Märta* Elisabet Odelfelt 

Olsson 

F 1906-03-29 Kristinehamn 

D 1992-11-16 Engelbrekt, Stock-

holm 

 

 

 

Karl Lalin Andersson 

F 1838-05-26 Ölme 

D 1908-08-19 Kristinehamn 

Handlare 

Anders Andersson 
F 1813-09-13 Kristinehamn 
D 1846-02-13 Kristinehamn 

Dagkarl 

 

 

 

 
Kajsa Mossberg Lalin 

F 1810-05-09 Lungsund 

D 1875-09-04 Kristinehamn 

 

 

Hedvig Elisabet Lalin 

F 1876-08-16 Kristinehamn 

D 1957-02-28 Engelbrekt, Stockholm 

 

 

Stina Maria Heintz 

F 1836-05-26 Nedre Ullerud 

D 1881-08-19 Kristinehamn 

 

Adrian Wilhelm Heintz 

F 1805-05-09 Segerstad 

D 1869-12-09 Lungsund 

Bruksarbetare 

 

 

 

 
Carolina Hamnberg 

F 1816-05-04 Nedre Ullared 

D 1875-11-08 Lungsud 
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Avskrift av notis i dagstidning onsdagen den 22 feb-

ruari 1939  
 

(Tyvärr är tidningens namn bortklippt, dock förmodligen från Nyköping, eftersom den 90-

årige fadern, Ludvig Lindström född 1848, bodde och verkade i Nyköping, författaren till ar-

tikeln är sonen Bengt Lindström) 

 

Från far till son 
 

Vid en nyligen företagen släktforskning befanns de att samtliga förfäder på både fäderne och 

möderne för några generationer tillbaka varit soldater. Om en av dem, farmors far, furiren, 

sedermera sergeanten vid Södermanlands regemente, Per Boberg, fanns antecknat i rullorna, 

att han tagit avsked före pensionsåldern utan angivande av orsak. 

 

Min 90-årige fader (född 1848) som ännu lever och har alla själsförmögenheter i behåll, be-

rättade då, att orsaken till den för tidiga avgången skulle ha varit, att sergeanten en söndag 

höll kyrkoparad med knektarna vid sockenkyrkan, som seden då för tiden var. Då kommer 

hans kompanichef civil och säger åt sergeant Boberg att ställa in sig i ledet, han ville ta befä-

let. Men sergeanten svarade: ”Vem är Ni? Er känner jag inte. Min kapten är i uniform, när 

han för befäl.” Därmed fick kaptenen låta sig nöja, men Boberg tog därefter avsked av fruk-

tan för repressalier, antydde min fader, som minns sin morfar mycket väl. Som ytterligare 

bevis på Bobergs förmåga att upprätthålla ordningen anförde han, hur Boberg en gång fick 

sig anförtrodd bevakningen av en bro, eller kanske blott det var en liten spång. Det var i 

Tyskland under Napoleonskrigen, och svenskarna hade en fältvakt varifrån avdelades en li-

ten trupp för bevakning av nämnda bro, som var så klen, att ryttare måste passera den till 

fots, ledande hästen vid tygeln. Särskilt officerare ville ej finna sig i detta, utan plägade non-

chalera postens protester. Befälhavande officeren satte då dit Boberg med några man, och 

det dröjde ej heller förrän en officer ville över bron till häst men vägrades. När han trots 

detta trängde på, lät Boberg sina män fälla bajonett mot honom, varvid han försökte att på 

annat sätt få sin vilja fram. Han sade: ”Då befaller jag som Eder överordnade, att ni går med 

detta brev.” Svaret blev: ”För sådant har jag ej ordonannans. Jag avlägsnar mig ej härifrån.” 

Slutet blev, att officeren måste bekväma sig till att sitta av och leda hästen över. 

 

Boberg deltog även i finska kriget och även i fälttåget mot Norge. Han var född den 5 maj 

1782 och dog den 31 aug. 1867 samt begrovs under militära hedersbetygelser. 

 

Min far gömmer ännu bland gamla papper order till Boberg, dagtecknad i Bryssel, där 

svenskarna då hade högkvarter. 

 

Anna-Karin Rehnfelt 
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Datahörnan 
 

I förra artikeln skrev jag ut mina anor på etiketter som jag sedan kan klistra upp lite var jag 

vill. På en köpt antavla eller på en egentillverkad. Då plockade jag fram symboler för att visa 

på födelsedatum, giftermålsdatum och döddatum. Jag lovade där att visa hur man får fram 

dessa symboler. En av de enklare förklaringarna jag har gett mig på. Då hoppas jag att min 

pedagogik räcker för att få dig att förstå hur enkelt det är. 

 

Stjärnan * 

 

Att få fram stjärna är ju enkelt om vi skall symbolisera födelsedatumet. Det krävs dock lite 

trix om man har modernare versioner av Word. Sätter man en stjärna först på raden och se-

dan trycker på mellanslagstangenten, så kan Word tro att man vill skapa en punktlista och 

byter ut stjärnan mot en punkt samt gör behövliga indrag. Det var ju inte det vi skulle åstad-

komma, men lugn, det går att gå runt. 

 

Gör först minst ett mellanslag på raden. Backa tillbaka till första positionen och skriv din 

stjärna. Pila dig sedan förbi mellanslaget(-en) och skriv din text. Ett ännu enklare sätt att 

komma sist på raden är att trycka på tangenten [End]. Till första positionen på raden kom-

mer du genom att trycka på [Home]. 

 

Korset † 

 

Lite krångligare men ändå logiskt enkelt är korset. Klicka på fliken ”Infoga” och därefter på 

”Symbol”, som brukar finnas till höger på menyraden. Finns den inte bland de exempel som 

visas får du plocka fram den. Klicka på ”Fler symboler…” och hela teckenuppsättningen för 

valt typsnitt blir tillgängligt. När jag kollade fanns den 10 tecken efter ”z”, se figuren nedan. 

Dubbelklicka och den presenterar sig på den position markören stod på. 
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Giftemålet  

 

Nu blir det lite krångligare. I bilden ovan ser du figu-

ren efter korset. Normalt använder man ju två ringar 

som överlappar varandra till hälften. Jag har inte hittat 

en sådan figur, däremot det jag tolkar som en ring med 

en sten i. Den får duga till jag finner något bättre. Hu-

vudsaken jag vet vad symbolen betyder. I teckensnittet 

”MS Outlook” finns min ring. 

Nu är det ju bara att hoppas att du har detta teckensnitt i ditt Office-paket. 

 

Nu till ett erkännande! Under arbetet med denna artikel hittar jag symbolen som är mer lik 

vår symbol för giftermål. Den finns i teckensnittet ”MS Reference Speciality” och ser i ut-

skrivet skick ut så här: . 

Det ser klent ut med om man låter det visas med fetstil så blir det så här: . Dessutom kan 

man ju förstora den, jag testar i 20 punkters storlek och fetstil: . 
 

Närmare än så kan jag nog inte komma. För dig som aldrig provat på det här med symboler 

och specialtecken rekommenderar jag en rundtur bland dessa. För vanliga fonter så är teck-

enuppsättningen nästan standardiserad. Men bland de lite udda fontnamnen är det inte ens 

säkert att alfabetet ingår. Se bilden ovan. 

 

Fonter heter på svenska typsnitt och båda orden kan användas när du Googlar. Det finns 

flera ställen på Internet som erbjuder gratis nerladdning av fonter. Har själv använt 

www.1001freefonts.com. Ville vid ett tillfälle använda en font som heter Delirium och det 

gick kanon. Så här ser den ut: Två 

saker att påpeka här, minuskler (gemener) finns inte och våra åäö saknas. Den funkade för 

mina behov, det räckte för mig den gången! 

 

Lite överkurs skadar väl inte. Du kan skapa din egen font och skapa egna symboler. Efter 

lite letande på Internet fann jag http://fontstruct.com/. Här finns ett hjälpprogram för att 

skapa egna nya fonter. Dessutom ligger drygt 30.000 fonter där som andra skapat åt bland 

annat dig. Klicka på ”Gallery” i den övre grå menyraden och sedan på ”Everything”. Över 

30.000 fonter erbjuds. Där kan du bläddra på och kolla vad som finns. Dessutom kan du se-

lektera och välja ”Top Picks”, vilket jag tolkar som att de är de populäraste fonterna man 

laddat ner. Använder du ”Filter and Sort Options” kan du dessutom filtrera ut kategorin som 

de kallar symboler. Alltså annat än bokstäver. Kanske du hittar något intressant. Det är bara 

att leta och bläddra. Har själv inte praktiserat detta. Den som provar på detta tycker jag skall 

berätta om sina erfarenheter i denna tidning. Jag ger dig här ett exempel på vad jag fann: 

http://www.1001freefonts.com/
http://fontstruct.com/
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Lycka till! 

 

Leif Gannert 

 

 

 
 

 

Läsövning 
 

Malmö barnhus A:1 (avskrift 1718 av ett kungligt brev från 1573, 14 sidor) 

 

 

 
 

Texten för denna läsövning hittar du på sidan 11. 

 

Carl-Göran Backgård 
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Våravslutningen lördagen den 24 maj 
 

Årets våravslutning, torpvandring, gick av stapeln lördagen den 24 maj klockan 13.30 i gas-

sande solsken. Vi startade vid Alceahuset som är Österåkers kommunalhus och gick upp i 

backarna vid el-ljusspåret för att titta på i vissa fall befintliga hus och i andra fall övertäckta 

grunder. Vi pausade halvvägs med en fika i gräset innan vi fortsatte vandringen. 

 

Tack till hembygdsföreningens torpgrupp som genomförde vandringen tillsammans med 

oss. Nedan följer ett antal foton från vandringen. Foto Susanne Fagerqvist. 
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Släktforskardagarna i Karlstad  
 

Den 29-31 augusti är det dags för släktforskardagar i Karlstad. Fredagen brukar vara vikt åt 

olika sammanträden och möten. Själva mässan öppnar på lördagen. 

 

Temat är "Migration - dåtid nutid framtid" 

 

 
 

Mer information finns att läsa på hemsidan: www.sfd2014.se 

 

Släktforskardagarna pågår lördag och söndag den 30-31 augusti. Platsen för mässa och före-

drag är Karlstad CCC. Omkring 90 utställare finns på plats i Karlstad de aktuella dagarna. 

 

Öppettiderna är följande: 

Lördag 30 augusti 
Mässan kl. 09-17 

Invigning kl. 10-ca 10.40 

 

Släktforskardagarna invigs av landshövdingen i Värmland, Kenneth Johansson. Medverkar 

vid invigningen gör också tidigare riksmarskalken Ingemar Eliasson som kåserar kring äm-

net migration. 

 

Söndag 31 augusti 
Mässan kl. 09-16. 

Dragning i lotteriet kl. 15.15. 

Inträdet till släktforskardagarna är 50 kr/dag. Programkatalogen kostar 20 kr. 

 

Vår förening representeras av Dick Fagerqvist på fredagens stämma. Med finns även Anita 

Järvenpää och Susanne Fagerqvist. 

 

 
 

Lösning på läsövningen 
 

Wij Fredrick den 2ra Giör alle witterligit at effterdy wij äre komne i förfarenheet, huruledes 

der skall liggia en swåra lijten Jnkombst till de fattige uthj Hospitalet i Wår kiöpstad Hälsin-

gör, så och till Skolen der sammastädes, då på det både de fattige och Skohlen uthj fören:de 

Hälsingör motte blifwa Rundeligen och wehl försörgde, hafwe wij af wår synnerlige gunst 

och nåde bewilliat och samtyckt nu med detta wårt Öpne bref bewilliar och samtycker at al-

tijd här effter skall … 
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Sysslingens datum för 2014 
 

Följande datum gäller som riktlinjer för årets tidningar. Bidrag till tidningen kan sändas via 

e-post eller vanligt brev till: 
 

e-post: Sysslingen@hotmail.com eller Info@roslagen.be  
brev: Susanne Fagerqvist, Murkelvägen 137, 184 34 Åkersberga.  
 

Bidrag vill vi ha senast ca 4 veckor före utgivning. Se sid 2 i tidningen. 
 

Utgivning 
 

Nr 1 februari  Nr 2 maj 

Nr 3 augusti  Nr 4 november 
 

 

 
 

Nya medlemmar 
 

 

Birgitta Saarikoski Ängsviksvägen 27 184 95 Ljusterö 

Leif Bertholdson Plogvägen 13 183 57 Täby 

Gunnel Bertholdson Plogvägen 13 183 57 Täby 

Jan Trosell Stråvägen 5 lgh 1404 175 44 Järfälla 

Monica Trosell Stråvägen 5 lgh 1404 175 44 Järfälla 

Åsa Jansson Tuskövägen 33 184 97 Ljusterö 

Leif Jansson Tuskövägen 33 184 97 Ljusterö 

Lena Baudin Andelunden 3 184 95 Ljusterö 

Kristina Sandberg Ljusterövägen 168 184 97 Ljusterö 

Pia Lindqvist Marumsslingan 10 184 97 Ljusterö 

Thomas Vikberg Blynäsvägen 29 185 34 Vaxholm 

Anita Patomella Staveströmsvägen 1 184 97 Ljusterö 

 

 

 

 

Till sist vill vi också berätta att vi till detta års stämma nominerade Carl-Göran Backgård 

till priset Årets eldsjäl. Tyvärr gick detta pris till några andra. Carl-Göran är helt klart vår 

förenings eldsjäl. Han var med och startade föreningen och har arbetat aktivt i styrelsen se-

dan dess. Vi får hoppas på bättre lycka nästa gång. 

 

 

Revisorer:    Redaktionskommitté: 
Ordinarie Len Blomgren 08-540 603 24 Susanne Fagerqvist Olle Keijser 
  Birgit Lindkvist 08-540 631 79 Arne Sundberg Leif Gannert 

    Anita Järvenpää Olle Kungberg 

    Nils Lindgren Dick Fagerqvist 
      

Valberedning: 
Sammankallande Olle Sellström 08-540 216 43 

 Arne Sundberg 08-541 324 55 

 Tore Liljegren 08-540 626 81 
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