
 

Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening   
 

Verksamhetsplan 2020 
Föreningens syfte är att sprida kunskap om bygdens historia, traditioner och tidigare levnadsvillkor, 

samt att bevara och vårda byggnader och föremål av kulturhistoriskt värde. Föreningen vill även 
verka för en utveckling av bygden i samklang med historien, genom att t.ex. arbeta för att kultur-

värden tillvaratas vid samhällsförändringar. Föreningen är medlem i Stockholms läns hembygds-

förbund och stödjer dess arbete för tillgänglighet, mångfald och integration.   

  
Medlemsantal   
Antalet medlemmar var 165 personer 2019. Styrelsen har som mål att öka medlemsantalet med 

minst 10 personer. Till detta krävs att vi ökar attraktionen till verksamheten och gör lockande 

aktiviteter.   

  

Planerade evenemang och aktiviteter 2020 
Vi har fört diskussioner med Norrtälje museer om att med deras stöd kunna utöka öppethållandet 

under sommaren. Om det går i hamn kommer vi att under 28 juni till 2 augusti kunna ha öppet från 
onsdag till söndag med stöd av sommararbetande ungdomar. Om detta mot förmodan inte skulle gå 

att genomföra är vår ambition att ha Erikskulle öppet för besökare under söndagar i juli och augusti, 

som tidigare år. Öppettiderna på söndagarna är mellan kl 11-15. Vi kommer även i år ha by-kaffe på 

onsdagkvällar kl 17-20 under juli. 

 

Förhoppningen är – och en förutsättning – att många frivilliga engagerar sig och är aktiva vid olika 

aktiviteter och evenemang som vi gör under året. Programmet kommer att planeras i detalj under 

uppstartsmöte i mars/april, dit alla medlemmar och intresserade bjuds in.  

 

Program 2020 - preliminärt 
mars-april       Föredrag om byggnadsvård av Ola Lundqvist 

Våren            Röjning och städning inne och ute inför sommarsäsongen 

30/4              Valborgsmässofirande  

3/5 By-vandring i Stabby 

6/6       Föreningen medverkar på Storholmen och firar nationaldagen  

13/6       Ultramaraton Jättelångt med servering 

19/6       Midsommarfirande tillsammans med Söderbykarls IF 

28/6      Sommarfesten 

1/7         By-café 

5/7       Söndagsöppet 

8/7        By-café 

12/7      Söndagsöppet 

15/7       By-café 

19/7     Söndagsöppet med kakfest 

22/7          By-café 

26/7          Viksbåtens dag 

29/7         By-café 

2/8            Kyrksöndag 

9/8            Söndagsöppet 

(16/8         Bykamp?  ) 

22-23/8      Arkeologidagarna 
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Kaffeservering och Loppis kommer att finnas under öppettiderna under sommaren. 

 

Föreningens aktiviteter är öppna för alla och annonseras bland annat på vår hemsida, 
evenemangstips i NT, Visit Roslagen samt på skylten vid landsvägen. 

 

Marknadsföring och information   
• Aktiviteter ska annonseras på skylten vid stora vägen, på föreningens hemsida och Facebook, samt 

på Söderbykarls Facebook-sida.   

• De större publika aktiviteterna kommer att annonseras på ”evenemangsportaler” hos Upplev 

Roslagen, Turistbyrån och Norrtelje Tidning.   

• Affischering ska göras på Söderbykarls Utvecklingsgrupps anslagstavlor.   

• Annons i NT publiceras inför större evenemang som exempelvis midsommarfirandet.   

• Ambitionen är att fortsätta att ge ut ett medlemsblad 3 - 4 gånger om året.   

•  Slutföra arbetet med att ta fram material till en ny modern folder om Erikskulle som besöksmål, för 

distribution till turistbyråer, pensionärsföreningar, hotell/pensionat, restauranger mm.   

 

Utställningar 
Styrelsen planerar att göra ett par utställningar i år. I den ena utställningen vill vi visa upp en del av 

våra fornfynd och berätta om dem.  

I den andra utställningen planerar vi att göra kring organisten Johan Ahlén från Söderbykarl, som 

levde här under 1800-talet.  

 

Renovering och underhåll 
Vi fortsätter det långsiktiga arbetet med renovering och underhåll av byggnader och markområde 
enligt vårdplanen.  

 

Följande åtgärder planeras utföras under 2020:  

• Se över taket på Hammarbystugan 

• Se över taken på övriga byggnader 

• Förankra runstenen  

• Montera slipstenen  

• Underhållsmålning av byggnader  

• Renovering av kvarnen 

• Byta bottenstock på Båtmanstorpet 

 

Vi försöker att med ideella krafter och våra ekonomiska förutsättningar att löpande arbeta efter den 
vårdplan som gjorts för våra byggnader av Länsstyrelsen. Extern kompetens krävs i de flesta fall och 

även ekonomiska bidrag som vi kontinuerligt ansöker om. Tyvärr är det långa ledtider då det krävs 

att vi beviljas bidrag för att genomföra renoveringsarbetet. 
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Bidrag   
För år 2020 har styrelsen sökt bidrag för underhåll av kvarnen från Lillråda i Roslagsbro. Planen är 

även att byta bottenstock på Båtsmanstorpet. Vi tittar även på att projektera för övrigt underhåll av 

Båtsmanstorpet. 

 

Styrelsen har även sökt bidrag från Roslagens sparbank för ombyggnad av arkiv, kontor och förråd i 

musei-byggnaden, samt för att kunna sätta in en värmepump till på andra våningen i museet. 

 

Föreningen har sökt evenemangsbidrag med 10 000 kr från Kultur och fritidsnämnden. En ansökan 

kommer också göras till Norrtälje kommun, Kultur och fritidsnämnden, om det årliga verksamhets-

bidraget. 

 
Övriga föreningsaktiviteter 
Föreningen erbjuder alla intresserade möjlighet att delta i bland annat Studiecirklar:  

- Börje Gustafssons bilder från Söderby-Karl,  

- Hus och människor i Söderby-Karls byar förr och nu.  

- Planering och färdigställande av utställningar 

- Vård av föremålen i våra samlingar 

- Reparation och underhåll av byggnaderna 

 

I övrigt kommer vi att fortsätta med löpande underhåll och städning, både ute och inne. Anmäl gärna 

ditt intresse till våra olika arbetsgrupper 

 

Samarbete med andra organisationer, föreningar och nätverk.   
Föreningen fortsätter att samarbeta med olika föreningar, t.ex. Söderbykarls utvecklingsgrupp, 

Söderbykarls idrottsförening, Röda Korset, kyrkan och Storholmen. Vi upparbetar med ABF och 

fortsätter samarbetet med Norrtälje museer, som vi fortsätter att utveckla. Det har givit oss mycket 

stöd och ny-tänk under 2019. Vi vill även ha ett utbyte med de andra föreningarna kring Norrtälje 

  

Arbetsgrupper   
Styrelsen planerar att även i år fördela arbetet på de olika grupperna. Dessa grupper är: 

• Programgruppen planerar årets program.   

• Byggnadsvårdsgruppen planerar och genomför löpande åtgärder på byggnader och markområde.   

• Musei-gruppen (Arkiv, föremål och textilgruppen) vårdar och registrerar föremål.   

• Ute-och inne-arbetsgruppen utför krattning och röjningar utomhus samt städning i byggnaderna. 

 

Vi söker fler som finner glädje och tillfredsställelse i att dela vår gemenskap och lägga några timmar 

på praktiskt arbete på Erikskulle. Det kan vara enstaka insatser eller i någon av våra arbetsgrupper. 
Man väljer själv hur stor insats man kan göra.  
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Kunskapsöverföring och kompetensutveckling 

Styrelsen vill skapa förutsättningar för att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som finns hos 

dem som under lång tid varit aktiva i föreningens arbete. Deras kunskaper är ovärderliga för dem 
som nu allt eftersom får ta över ansvaret för Erikskulle och samlingarna. Även externa experter 

anlitas för råd och stöd, eller för att hålla kurser i speciella ämnen. Möjlighet finns även för 

fortbildningskurser för de medlemmar som är intresserade. Det är viktigt att vårda föremålen och 
byggnader på ett sätt så att de behåller sitt värde som bärare av vårt gemensamma kulturarv. 

 

Ekonomi   
Föreningens ekonomi bygger huvudsakligen på medlemsavgifter, aktivitetsintäkter, intäkter från 

gruppvisningar samt bidragsansökningar. Vi jobbar med att förbättra framförhållning gällande 
bidragsansökningar inför större projekt. Vid behov ofta ta in extern, kompetent arbetskraft då kraven 

på utförande är höga från bidragsgivarna.  

 

Verksamhetsplanens budget framgår av bilaga 1.  

 

Övrigt   
 Vi ska fortsätta arbetet med att utarbeta en strategi för framtida samlande av föremål.  Bland annat 

innebär det att se över föremålens anknytning till Roslagen.  

Vi ska också sträva efter att få fler – inte minst Roslagsbygden - att engagera sig i hembygds-

föreningen och dess uppgift.  

  

 

 

Söderbykarl 2020-02-20 

  

Styrelsen i Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening  

 



 

Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening   
 

 

BILAGA 1

Budget 2020

Intäkter Belopp
Medlemsavgifter 31 000 kr              

Aktivitetsintäkter 75 000 kr              

Besök, guidning och uthyrning 20 000 kr              

Sökta bidrag 373 500 kr            

Övriga intäkter 2 000 kr                

Summa 501 500 kr            

Kostnader

Administration o utbildning 10 000 kr-              

Löpande driftkostnader 50 000 kr-              

Kostnader aktiviteter 15 000 kr-              

Underhåll av byggnder mm 110 000 kr-            

Kostnader ank till sökta bidrag 414 500 kr-            

Övriga kostnader 12 000 kr-              

Summa 611 500 kr-            

Budgeterat resultat 110 000 kr-        

Avsatta medel från 2019 110 000 kr            

Söka bidrag

Länsstyrelsen 221 000 kr                 

Roslagsbanken 52 500 kr                   

Kommunen 100 000 kr                 

373 500 kr                 


