
Anteckningar föreningsträff 2022-05-13 
Plats: Kvarnstuga, Brottby 

Kulturnämndens vice ordförande Lars Vargö hälsar välkommen och presenterar sig. 

Presentation av alla närvarande - laget runt. 

Kulturstrateg Birgitta Wahlberg berättar om det pågående arbetet med att ta fram en kulturstrategi 

för Vallentuna kommun. Strategin handlar bland annat om att ta fram en gemensam målbild, 

fokusera på vissa prioriteringar, att ta med de nationella kulturmålen men också hitta det som är 

speciellt för Vallentuna. Nu genomförs också dialoger med bland andra kulturlivet i Vallentuna. Målet 

är att strategin ska vara ett dokument som används. 

Margareta Hellsten, Frösunda hembygdsförening, har deltagit vid en dialog och reflekterade över hur 

viktigt samtalet är. Bra med små grupper. Som förening i Vallentuna kan man mycket av varandras 

aktiviteter och sammanhang så därför kunde man ta ett steg till. 

Lars Vargö berättar att politierna i Vallentuna är stolta över Vallentunas kulturutbud och kulturliv och 

att man fortsatt vill hålla en hög nivå. 

Anders Dahlgren informerar om kulturnämndens nya lokaler Väsby Kvarn och Skolmuseet. 

Skolmuseet är nu iordninggjort och har en utställning om skolan. Där har man också kommit igång 

med visningar. Nu finns t.ex. två tillfällen i juni inbokade. 

Kvarnen kommer att få en utställning om själva kvarnen. Tanken är att man kan ha kvarnen öppen 

för guidningar och visning för skolklasser med mera men också för vissa program så som 

sagostunder. Ytan utanför kan också nyttjas för programverksamhet. Föreningen Kvarnens vänner är 

på väg att bildas och tanken är att de kan hjälpa till att hålla kvarnen öppen. Det planeras också för 

en ”kvarnens dag”. 

På gång från kulturförvaltningen: 

Deadline på kommande kulturkalender 16/5 för numret juli-september och därefter är deadline 

måndag 29 augusti 2022 för numret oktober-december. För bidrag kommande år gäller sista 

ansökningsdag 1/11. 

Runrikets vikingahelg är 21 kl 11-17 och 22 maj kl 11-16 i Prästgårdsparken mellan centrum 

och Vallentuna kyrka. Marknad, underhållning, pilgrimsvandringar, föredrag och mycket annat skoj.  

Under lördagen genomförs också Majfest i Vallentuna centrum kl. 10-16. 

1/6 Allsång med Allékören på utescenen vid Kulturhuset. Fri entré.  

6/6 Nationaldagsfirandet i Vallentuna Centrum. Uppträdande med sång och musik och högtidstal på 

utescenen på Kulturhusets baksida. Utdelning av Greta Persons stiftelses stipendium och 

välkomnande av våra nya medborgare. På torget är det marknad och hoppborgar med mera. 

Söndagsöppet på Skolmuseet 12/6+19/6 kl 13-16. Augusti och september i samarbete med 

Klockarborg 

Sommarutställning: Eldoradot Angarnssjöängen visas hela sommaren. 40 år som naturreservat 

Öppnar på nationaldagen. 



Vallentuna Kulturhus firar 10 år! Hela året uppmärksammar vi att huset fyller år, vi tittar tillbaka på 

dessa 10 år men också framåt. Vi firar stort med en jubileumsvecka fredag 11/11-söndag 20/11 med 

program för både stora och små. Läs mer på upplevvallentuna.se. 

Information från föreningarna: 

Anne-Marie Krafft Karlsson tycker att kommunen borde lyfta Pilgrimslederna bättre i sin 

marknadsföring. 

Om man har svårigheter med att lägga upp information på Upplevvallentuna.se så kan man vända sig 

till upplev@vallentuna.se och få hjälp. 

Börje Sjöman berättar om anläggandet av en bergtäkt i Kårsta där det finns ett viktigt tjäderbestånd. 

Viktigt att skyltarna vid vandringslederna underhålls. Snottstahällen är ej imålad och stenarna vid 

Arkils Tingstad råkar ut för viss skadegörelse. Området kring Vada kyrka och Sjökullarna samt 

runstenen vid Ådalen saknar bra skyltning. 

Anders Dahlgren berättar att förvaltningen tidigare haft runstensfaddrar och att man tittar på detta 

nu om det går att starta upp igen. 

Anders Dahlgren berättar om att förvaltningen tar fram nya rutiner för hantering av skyltarna. 

Arbetet pågår. På grund av resursbrist så måste man välja att fokusera på olika områden olika år. 

Fortsätt att felanmäla skyltarna till kommunen. 

Kjell Lövbom lyfter att det vore bra med en skylt i Vallentuna Teater som berättar om verksamheten 

som låg där tidigare. Information om fabriken och traversen. 

Vadom tipsar om kartan över fornlämningar i centrala Vallentuna. 

Bra med bussresan för nyinflyttade i kommunen – den gör att man får komma ut och se större delar 

av Vallentuna. Bussturen har varit pausad under pandemin men planeras nu att tas upp igen. 

Idéer för samarbeten mellan olika föreningar i Vallentuna – förslag på att man gå ihop och arrangera 

en ”poesifestival” runt om i kommunen under tex en vecka. Blir också en inventering av lokala 

författare. Lars Vargö drar i detta. 

Vallentuna hembygdsförening ordnar bussturer till olika platser och sevärdheter, man arrangerar 

också midsommarfirande tillsammans med kyrkan, genomför sina Hembygdstorsdagar och ger ut sin 

tidning Förr & Nu 2 ggr/år. 

Röda korset presenterar sin second hand-butik som ligger i centrala Vallentuna. Har ca 60 Volontärer. 

Nu går insamlingen till Ukraina. 

Folkrörelsearkivet – fler föreningar borde upprätta arkiv. Problem att man inte har internet och kan 

ej ta emot handlingar digitalt. Till hösten planeras kurser i arkivhantering och så har man rådgivning. 

VaDoM, har Musik i handlingstider i Vallentuna kulturhus 1 ggr/månad under terminerna. På 

sommaren arrangerar man Folkmusik i trädgår’n 14/6 och 16/8. Man dokumenterar danser och har 

gett ut en DVD med dokumenterade danser. 

Össeby hembygdsförening har tagit emot handlingar, fotografier och föremål från Lappdalsarkivet. 

Man arrangerar kyrkogårdsvandringar i Vada 29/5, Midsommar vid Kvarnstugan och så allsång och 

musik med familjen Dahlqvist och pilgrimsvandring. 

Klockarborgs vänner arrangerar Gökotta 26/5 och har Söndagsöppet. 

mailto:upplev@vallentuna.se


JANO har biljettsläpp för höstterminens konserter på Vallentuna Teater i morgon. 7 konserter kostar 

750 kr. Information finns på Upplevvallentuna.se, programblad kan hämtas i Kulturhuset och så kan 

man anmäla sig till nyhetsbrevet som mejlas ut. 

Kårsta-Ekskogens bygdegårdsförening har nu i helgen en familjeföreställning om bin med 

danskollektivet Arkeolog8 och arrangerar en marknad för modelljärnvägar. Man driver också SagaBio 

och arrangerar folkmusikkvällar. 

Frösunda hembygdsförening arrangerar Frösunda vårmarknad, vandringar, sagovandringar, 

Midsommar och har loppis i maj-juni. Man arbetar också med stationshusträdgården. 

 

Närvarande: 

Marianne Forslund och Yngve Åstrand, VaDoM (Vallentuna Musik och Dansförening) 

Jessica Slove Davidson Kårsta-Ekskogens Bygdegårdsförening  
 
Elisabeth Ivarsson  Vallentuna folkrörelsearkiv & Össeby hembygdsförening 

Margareta Hellsten Frösunda hembygdsförening 

Börje Sjöman  Össeby hembygdsförening 

Kjell Lövbom  Jano (Jazzklubb Nordost) 

Sigge Rahmqvist Vallentuna hembygdsförening 

Anne Spets  Össeby hembygdsförening 

Carls Spets  Össeby hembygdsförening 

Bengt Dahlbeck Klockarborgs vänner 

Marianne Dahlbeck Össeby hembygdsförening 

Anne-Marie Krafft Karlsson Röda korset, Kvinnojouren 

Lars Vargö  Vice ordförande kulturnämnden 

Petri Peltonen  Chef Kulturförvaltningen 

Anders Dahlgren Kulturchef 

Birgitta Wahlberg Kulturstrateg 

Charlotta Burlin Kultursekreterare 


