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Ordföranden har ordet
Sedan förra numret har vi haft årsmöte och
jag får TACKA för förtroendet att vara
ordförande även under 2012.
Släktforskningens dag ägde rum den 17
mars i år. Det är alltid trevligt att kunna
föra ut budskapet om släktforskningens
”mysterium”. Eftersom det är släktforskningens dag över hela landet finns det
ingen möjlighet att någon leverantör av
släktforskningstjänster kan ställa upp
överallt. Dessutom har de ju egna
evenemang i sina respektive föreningar/
organisationer som de prioriterar. Se
separat artikel om släktforskningens dag
längre fram i medlemsbladet. Det är viktigt
att skilja mellan Släktforskningens dag och
Temadagen i oktober där vi har möjlighet
att bjuda in olika utställare.
Sveriges släktforskarförbund anordnar
släktforskardagar i Gävle den 24-26
augusti. Det skall bli väldigt intressant att
vara där dessa dagar och få inspiration för
vår egen förening.

c/o Margaretha Vinterholt
Engelbrekts väg 75B
191 62 Sollentuna
Föreningens plusgiro: 712 140-3
Föreningen, som är politiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har idag 215
medlemmar.
Föreningen vill öka intresset för släktforskning, bland annat genom föreläsningar och
studiebesök.

KALENDARIUM
Tisdagen den 22 maj kl. 19.00
FÖREDRAG av Karin Borgkvist Ljung:
”Morgongåva – en livförsäkring”.
Tisdagen den 4 september kl. 19.00
FÖREDRAG av Jorge Lintrup:
”Hur invandrare söker sina rötter.”
Tisdagen den 9 oktober kl. 19.00
FÖREDRAG av Kjell Åbrink:
”Fotsoldat i sjökrig.”
Onsdagen den 7 november kl. 19.00
FÖREDRAG av Jan Brunius:
”Vasatidens samhälle: en vägledning till
arkiven 1520-1620 i Riksarkivet.”

Margaretha Vinterholt

Föredragen äger rum i Tintomararummet/
Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna
centrum

an-tecknat

Onsdagarna 12 september, 10 oktober,
7 november och 5 december
kl. 10.00–12.00 och 12.30–14.30
FORSKARSTÖD på biblioteket, bokas i
pärm vid forskardatorn. Våren fulltecknad.

Medlemsbladet beräknas utkomma med fyra
nummer per år och ingår i medlemsavgiften.
Ansvarig utgivare: Margaretha Vinterholt
Tel. 754 24 96.

Lördagen den 20 oktober kl. 11.00–15.00
TEMADAG om släktforskning i Sollentuna
bibliotek, 1 tr.

Redaktionsgruppen består av Gitt Rosander,
Agneta Svensson, Margaretha Vinterholt,
Inger Wahlstedt Franzén och Brita Ågren.

Andra anordnare

Manus och bilder skickas till: Inger Wahlstedt
Franzén med e-post: ki.franzen@telia.com
Nästa nummer beräknas komma ut i september.

24-26 augusti
Sveriges släktforskarförbund anordnar
släktforskardagar i Gävle.

Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna

Lördagen den 10 november
Arkivens dag.
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Föräldraomsorg
Utdrag ur brev från föräldrarna till officersvolontären Jean,
maj 1914-december 1916.
”Det har kommit brev från Jean!” Far har
just lagt ifrån sig den stora servetten han
brukar ha under hakan när han äter och
lämnat bordet där han ätit skolfrukost
tillsammans med barnen.
Bland all post till lasarettet hittar han ett
kärkommet privatbrev – från äldste sonen!
Denne har i maj 1914, 19 år gammal,
börjat som officersvolontär i Karlsborg och
breven går tätt mellan Jönköping och
Karlsborg, dock inte så tätt som föräldrarna
skulle önska.
Far kommer från kontoret med brevet i
hand. Alla samlas i Violas rum med den
vita möbel som skulle följa henne livet ut.
Där slår sig Mor ned på stolen vid
skrivbordet. Hon har handarbetspåsen på
armen och glasögonen på näsan. Mia och
Viola sitter på sängen medan Oscar-Emil
kryper ihop på golvet. Som vanligt utses
Mor till ”föreläserska”. Far gnider sin
onda hand men glömmer värken när han
lyssnar.

gått i pension som fanjunkare vid Kalmare
regemente.
Modern Emma Rosander (1869-1950)
hjälpte maken på lasarettskontoret och
tycks också enligt sina döttrar fungerat
som "personalvårdare” åt sjukhuspersonalen.
Jean var född 1895 och tog studenten
1913. De yngre syskonen hette Mia, född
1896, Viola, född 1898 och Oscar-Emil,
född 1901. Flickorna gick i flickskola,
Oscar-Emil i läroverket.

Utdrag ur breven
15 Aug. 1914: Hjärtligt tack för ditt långa
kärkomna bref hvilket har lästs och
begrundats, och skulle man nästan tro att
du var tysk soldat. Nog får Ni gossar gå
till Ert arbete med helt andra känslor än
de som utbildats de sista 50 åren. Gud
gifve Ni endast behöfvdes till att försvara
vår neutralitet men det tarfvas dock
fosterlandskärlek äfven till det. När du
kommer ut på vakt så klä dig ordentligt, du
minns väl att du har den blå ollen i din
koffert ifall du behöfver den. Nätterna äro
kalla. När du kommer hem kan du få dyna
och örngott med dig.
Sätt du in på postsparbanksboken – för
det är nog det säkraste, tidningarna skrifva
så åtminstone och äfven kan du lättare
slippa ifrån att låna bort dem, när du
sanningsenligt kan säga att man inga har.

Denna scen kan man utläsa ur några av
de åttioett brev som finns bevarade från
föräldrarna till sonen tiden maj 1914 till
december 1916.
2 mars 1916: Tack min käre gosse för ditt
bref, som du må tro är välkommet, slukas
både med ögon och mun, vi samlas alla i
Violas rum och jag föredrar. Morssan.

Familjen

22 Aug. 1914: Tack för brefvet käre Jean
och bereder du oss alla en stor glädje med
dina epistlar särskilt då vi höra att du är
frisk och allt tycks gå bra för dig. Gud
gifve detta måtte fortsätta. Att du så pass
kan följa med de stränga öfvningarna vill

Fadern Bror Axel Rosander (1859-1941)
var syssloman vid Jönköpings lasarett och
familjen bodde i tjänstebostad på
lasarettsområdet. Han var också verkställande direktör i Torpa Fastighets AB.
År 1909, vid femtio års ålder, hade han
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Familjen Rosander julen 1914 eller påsken 1915: från vänster Mia, Oscar- Emil, Emma, Bror, Viola
och Jean

ej säga litet ty de äro minsann icke lek nu
mera.

Tack käre Jean för ditt välkomna bref
och gläder det oss outsägligt att du är frisk
och att det går bra för dig. Men Jean så
länge får du ej vänta med att skrifva. Både
Mor och jag äro visst för barnsliga, för vi
har inte kunnat sofva i ängslan för dig med
anledning af manövern. /…/ men ett
brefkort åtminstone. Far.

Odaterat, troligen augusti 1914: /…/ Jag
hörde af honom (en kamrat) att Ni hyrt ett
rum tillsammans, var det nödvändigt? I så
fall begagna det enbart till läsrum för kom
ihåg att det äfven kontrolleras af befäl om
än ej det är offentlig kontroll. Och då kan
det förr bli Er till skada än nytta. Bara
tänk på allt hvad du gör iföre och ej efter.
Du för väl noga räkenskaper öfver
inkomster o. utgifter så du kan redovisa för
allt utaf de pengar du fick när du for, om
du har något qvar så sänd för vi behöfva
nu när Mia skall resa och får ingenting af
räntor.
Ja nog vore det en bra god sak om allt i
vårt land blefve lungt igen.

Brevkort 22 Jan. 1915: Hvarför jag
skrifver nu är för att varna dig för att
begagna ljus utan lykta eller skydd,
kommer ni att under resan ligga i halm, så
använd icke ljus för då kan olyckan bli
fruktansvärd. Var nu ej för våghalsig på
berg och i dalar när du kommer till
Norrland.
24 Juli 1915: Du är väl försiktig med både
bekantas och ditt eget uppförande
därifrån, då ungdomar äro uppsluppna o
glada kan man så lätt göra en sak som man
sedan ångrar, därför tänk dig väl för min
snälle gosse vid alla tillfällen så blir du
bäst nöjd med dig själf.

11 Nov. 1914: Skulle det hända någon
mera gång att Ni komma hem i kalla rum
så lägg dig i en filt för det är den enda
räddningen från lunginflammation. Din
Morssan.
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18 Febr. 1916: Hjärtligt tack för ditt kära
brev och gläder det oss mycket att höra att
du är frisk och kry, och önska vi innerligt
att du får vara det nu under din
Norrlandsvistelse, var nu försiktig Jean
lille, du tar väl nog undertyg med dig. En
bön har jag min lille gosse och det är, att
du i varje din handling har eftertanke, för
som väl är vet du hvad som är rätt och
orätt, bara du hinner tänka dig för därför
var sansad och lugn.

18 Juli 1916: Jag vill med endast några
rader meddela dig hur vi ha det här. Först
ligger Mor i 39 á 40 gr. feber. Hoppas det
inte är difteri. Det ser således osäkert ut
att få resa till Varberg (där Emma har sitt
föräldrahem och där familjen brukar
tillbringa en del av somrarna) som
meningen varit om torsdag. Viola är idag
ytterligare opererad för sin tå och ligger
på lasarettet några dagar enär här är
stökigt.
Till råge på måttet kommer
främmande i morgon. /…/ Icke nog
härmed utan ännu mera. I dag kom det
telefon från Hugo (en av Emmas bröder)
att Otto (en annan bror) dog idag i
Köpenhamn (där han var bosatt). Så nu är
Kirsti änka. Jag kan nog icke underlåta att
resa ner till begrafningen.
Du får icke resa ifrån med några skulder,
till hvem eller hvad det vara må. Wänd dig
med förtroende till mig.

23 Maj 1916: Roligt är att du är blifven en
så uthållig löpare men försumma ej dina
studier min käre Jean utan sätt dem som
vanligt främst så du en gång du lämnar
Karlsborg känner med dig att du gjort det
mesta och bästa möjliga till stor glädje för
dig själf och icke minst för dina Föräldrar
som gläder sig obeskrifligt öfver dina
framsteg min älskade lille Jean.
29 Juni 1916: Fast du i morgon är myndig
hoppas och önskar jag att du för mig alltid
blir min ”lille Jean” och emottag nu din
Morssas hjärtevarmaste gratulationer och
välsignelser för kommande dagar. Gud
gifve att du alltid låte ditt goda förstånd
råda och leda då det nog går dig väl.
Kärt skulle varit att få uppvaktat dig med
kaffe i morgon på sängen, men när nu
detta inte kunde ske får du inbilla dig att så
skett när du äter kakorna hemifrån. Lefve
Födelsedagsbarnet!!! Din Morssan.

2 December 1916: Med återgång till
penningarne i ditt förra välkomna bref, vet
du nog att det är rent ut sagt kära utgifter,
de nödvändiga som jag gör för min käre
gosse och vet du Jean, jag har icke funnit
utgifterna för dig annat än nödvändiga.
Det är kärt för en far att kunna gå sina
barns berättigade behof tillmötes. Mången
gång kunde det ha varit lite svårt men det
har jag icke velat låta förstå och det bör ju
bli lite bättre efteråt bara ni ha hälsan.
Hoppas jag att snart luckorna i de
förflutna årens utgiftsposter skall kunna
fyllas.

29 Juni 1916: Då du i morgon ingår i ditt
21 år, vill jag nu på det varmaste och af
hjärtat gratulera dig till uppnådd
myndighetsålder. Visserligen har du inga
kapitaler att förvalta min käre gosse så
några råd härutinnan behöfver jag icke
giva dig, men du har dina kunskaper att
förvalta och gör du detta framgent som
hittills går det dig väl min käre Jean och
den är rik som är skuldfri. Måtte Gud
gifva dig hälsa och krafter att gå lifvets
såväl goda som onda dagar till mötes. Far.

I en kommande artikel behandlas de brev
som har anknytning till det militära och till
första världskriget.
Gitt Rosander Gerhardsson
Dotter till Jean
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Stora Landsvägen genom Sollentuna
Sammandrag av föredraget som hölls av Stefan Nordin efter årsmötet den 22 februari 2012
Sollentuna härad sträckte sig från Eds socken i norr och omfattade Ed, Bromma, Järfälla,
Sollentuna, Spånga och Sundbyberg. Föredraget handlar snarare om Sollentuna härad än
Sollentuna socken/kommun i sig. (red. anm.)

Jag har valt att kalla det här föredraget för
”Stora Landsvägen genom Sollentuna” och
därför blir det kanske inte så mycket
släktforskning i sig. Men jag tycker att det
är intressant att förstå var och hur det har
uppstått näringar och ortnamn av olika
slag, som hör till resandet, och sedan peka
precis på den bebyggelse och de
kulturlämningar som vi fortfarande känner
till och som kanske finns kvar.
Jag använder ofta kartor som illustration,
och i synnerhet Häradskartan och
Häradsekonomiska kartan, båda från 1901.
De är detaljrika och motsvarar väldigt bra
nutiden.
Häradskartan
finns
på
www.upplandia.se/kartor/sollentuna_1901.
jpg (red.anm.)
Alldeles särskilt intressant är det i
Mälardalen där många ortnamn och
kulturminnen direkt avslöjar sin koppling
till kommunikationerna. Vi har många
-vad, -draget, -bro med mera som efterled.
Det är ju så att ortnamnen avslöjar sin
bakgrund, men resandet förändras med
samhällsutvecklingen och med tekniken.
Jag menar att - kulturellt när människor
inte måste förflytta sig rent fysiskt fram
och tillbaka mellan två orter som förr, och
tekniskt genom att transportmedlen gör
resandet enkelt och odramatiskt. Redan
sockennamnet Ed är ett exempel på just
detta – Ed lär ju betyda – ”Landtunga
mellan två farbara vatten, där man måste
gå”. Det ska vara släkt med latinets ”Ire”
som betyder just ”gå”. Det är ingen som
går längre!? Men ortnamnet är kvar.

mätare att vid Edssjöns västra strand gick
en gammal färdled och att där var ett
stenblock ”medh Runska på twenne sidor
uthugget”. Den här runristade stenhällen
väster om Edssjön är ett underbart exempel
på hur man redan för nästan 1000 år sedan
placerade minnesmärken där människor på
den tiden ofta passerade. Det var helt
säkert den växande trafiken mellan
Stockholm och Uppsala som på 1000-talet
tog den här vägen. Det var alltid riskabelt
att åka på sjöis, det var mycket säkrare att
färdas på snö som låg på fasta marken.
En karta från 1690 visar i klartext den
vinterled som kom från Ed socken och
söker sig till det nya gästgiveriet i Rotebro,
för att sedan fortsätta på isen på Norrviken
och Edsviken ner till Ulriksdal där man
gick i land. På Kaninholmen fanns en krog
och vid Ulriksdal fanns krogen Snörin som
var absolut rätt placerad för sin uppgift,
dvs. för att vara en krog och rastställe för
resande. Därifrån var det inte långt till
Järva. Järva krog var sedan länge den stora
samlingsplatsen
där
vägarna
från
Stockholm, Uppsala och Enköping löpte
samman. Där var det självklart att en viktig
krog skulle finnas.

Sjöled
Nu tänker jag hoppa tillbaka till Stockholm
och följa landvägen norrut. Under 1700talet kom den att bli viktigare på land än
till sjöss till Uppsala. Sjöfarten med jakter
mellan
Stockholm
och
Uppsala
utvecklades också den, men det var dyrt.
När man väl har tagit sig från Eds kyrka
upp till Roparudden hade man att ropa på
överfart. Antingen kom krögaren från

Vinterled
Redan 1723 uppmärksammade en lant-
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Tärnsund eller någon skuta. Längre söderut
fanns Runsas Färjekarlstorp till och med på
de äldsta kartorna 1651, men ingen har
kunnat
belägga
färjekarlen
med
arkivbelägg på själva verksamheten. Så när
Runsas färjekarl skulle haft sin tjänst är
okänt. Både Tärnsundstorpet och ett torp
på Munkholmen är känt från mitten av
1600-talet så avsaknaden av äldre uppgifter
kan bero på bristande arkiv.
Det var en beskrivning av den äldsta
landvägen från Stockholm till Rotebro via
Eds kyrka till Skarven och sen vidare
sjövägen till Uppsala.

Två huvudstäder
Hur
än
kommunikationen
mellan
Stockholm och Uppsala utvecklades
genom århundradena så var den intensiv
och viktig. Man såg Stockholm och
Uppsala som Rikets två huvudstäder. I
Stockholm satt Hovet, Riksråden och
Förvaltning och i Uppsala fanns
ärkebiskopssäte, kröningskyrkan, begravningskyrka och universitet.
Jag är väldigt förtjust i att använda de
gamla lantmäterikartorna. Kartan från år
1750 är ritad av Daliel Tilas och visar
Järva krog nära mitten. Kaninholmen och
flera av småkrogarna i Sollentuna är
ganska väl inritade.

Helmilstolpen med Ankarcronas namn vid
Staffans väg i Rotsunda.

marmorbrott i Östergötland i endast 18
exemplar. Några halv- och kvartmilstolpar
tillverkades
aldrig.
Landshövding
Ankarcrona på Runsa gård dog mitt i
projektet och då uppenbarades att han inte
hade låtit häradstingen bereda projektet. Så
pass stark var demokratin redan då. Det
slutade med att sterbhuset betalade de 18
helmilstolparna.
De halv- och kvartmilstolpar som
numera finns utefter vägarna kom till på
1770-talet
under
landshövdingen
Gyllenborg.

Silverdal
På den sydligaste kartan inom Sollentuna,
finns Damtorps krog och Linvävarkrogen,
men främst Skogsdal eller som det senare
kom att heta Silverdal. Namnet Skogsdal
fick det förmodligen p.g.a. grannskapet
med Skogstorp. Sen blev det Silverdal.
Den här trakten har ibland räknats till
Spånga socken, förmodligen för att det var
en utjord under Ervinge. Ervinge ägdes av
herren på Hässelby, Gustaf Bonde, som år
1734 sålde Skogsdal till Capitain (vid
flottan) Levin Christoffer von Blixen. Von
Blixen kom att bli den tidens absolut
största krogägare och brännvinsbrännare.

Krogar
De flesta gästgiverier som priviligieras
under 1600-talet är från början etablerade
krogar som får behålla sina utskänkningsmonopolpå villkor att de tar hand om
gästgiveri och skjuts. Det gäller Barkarby
och det gäller Edsbacka, med den
skillnaden att Edsbacka inte blev ett
varaktigt gästgiveri. Juvelen i socknens
kroghistoria är Edsbacka krog, som föddes
som krog vid mitten av 1620-talet med
Henrik Olofsson som innehavare. Det var
innan man ännu riktigt hade formulerat de
krav och regler som skulle tillämpas på

Milstolpar
Milstolparna tillverkades vid Kolmårdens
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skjuts- och gästgiverifunktionerna. År
1636 utfärdas ett privilegiebrev som
konkret kallar Olofsson för gästgivare. Sen
går det några år till 1647 då drottning
Kristina ger Sollentunaholms godsherre
Johan Berndes full rätt att bedriva krogoch gästgiverinäringarna på Rotsunda.
Gabriel
Oxenstierna
på
Edsberg
protesterade livligt men det slutar med att
gästgiveri-funktionerna byggs upp i
Rotebro men både Edsbacka och Rotebro
behåller sina krogrättigheter.
Krogen Lugnet låg från 1664 längst i
norr vid sockengränsen och tillhörde
Rotsunda Norrgård och var Rotebros
allmogekrog eller forbondekrog, den typ
av krog som enligt lagstiftningen alla
gästgiverier måste erbjuda ”enkelt folk”.
Vid något tillfälle under 1800-talet
flyttades byggnaden ner till gästgiveriet
och blev forbondekrog där. Ett par ruskiga
mordhändelser inträffade som kanske
bidrog till att verksamheten inte längre
skulle få vara kvar vid den ensliga
sockengränsen mot Hammarby.

veta hur man kommer igång och i vilka
källor och olika arkiv man kan leta efter
uppgifter om sina släktingar. Några var
även intresserade av att bli medlem i vår
förening.
Stefan Ragnarsson från Riksarkivet tog
hand om många intresserade besökande
och demonstrerade SVAR. Även forskarstödet, representerat av Theresa Nyman,
hann hjälpa flera nyfikna släktforskare. Vi
skulle även ha visat hur kartor kan
användas i forskningens tjänst, men
vederbörande hade tyvärr fått förhinder.
Det fanns det möjlighet att köpa vår antavla. Se notis längre fram i medlemsbladet.
Vi hänvisade vidare till vår mötesafton
onsdagen den 20 mars där man får råd och
tips hur man hittar sina släktingar.
Margaretha Vinterholt

Årsmötet 2012
På föreningens årsmöte torsdagen den 22
februari behandlades stadgeenliga ärenden.
Gunilla Norström och Britt-Marie
Sjöquist skötte ordförande respektive
sekreteraruppdraget med bravur.
Några motioner från medlemmarna hade
inte lämnats in.
Stadgeändringar har föreslagits, vilka antogs, dels på extra årsmötet den 10 januari,
dels på årsmötet den 22 februari.
Balans- och resultaträkningen fastställdes
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Styrelsen omvaldes.
Revisorerna Arne Borgert och Gunnar
Jeppsson avgick och de avtackades för gott
arbete som de utfört i föreningen. Till nya
revisorer, nyval ett år, valdes Hans Klaar
och Erik Westin.
Karin Henriksson och Marie Testorf
avgick efter ett år som valberedning och
även de avtackades för bra utfört arbete.
Till ny valberedning för kommande år
valdes Agneta Svensson och Birgit
Sandberg.
Budget för 2012 samt medlemsavgift
(150/75 kronor) för 2013 fastställdes.

Redigerad av Inger Wahlstedt Franzén

____________________
Notiser
Studiebesök i Arninge
Den 1 mars träffades en liten grupp
bestående av sex personer i Riksarkivet i
Arninge. Johan Silverfred tog vänligt emot
oss i konferensrummet och berättade om
olika sökvägar. Vi hade möjlighet att ställa
frågor och fick prov på Johans stora
kunskaper. Vi fick många goda tips om
källor som vi inte känner så väl till. Några
stannade sedan kvar och fortsatte sina egna
efterforskningar i släkthistorien.
Theresa Nyman Margareta Lagerman

Släktforskningens dag
Släktforskningens dag inträffade i år
lördagen den 17 mars över hela landet. Det
var ca 45 personer som besökte oss på
Sollentuna bibliotek. De som kom ville

Margaretha Vinterholt
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Gäller från 2012-02-22

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SOLLENTUNA SLÄKTFORSKARE
6.2 För enskild medlem fastställs en viss
avgift och för partner/familjemedlem en
avgift som är hälften av avgiften för
enskild medlem.
6.3 Alla som är medlemmar får kallelse
och har tillträde till alla arrangemang som
föreningen anordnar. Enskild medlem får
allt tryckt material som föreningen
producerar.
6.4 Hedersmedlem betalar ingen avgift.
6.5 Den som inträder som medlem efter
den 30 september erlägger avgift för
påföljande kalenderår.
6.6 Medlem som ej erlagt fastställd avgift
senast 31 maj avföres ur medlemsregistret.

§1
Föreningens namn
Föreningens
namn
är
Sollentuna
Släktforskare. Föreningen är ansluten till
Sveriges Släktforskarförbund. Föreningen
är partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningen har sitt säte i Sollentuna.
§2
Föreningens ändamål
Föreningens syfte är att söka, bevara och
förmedla kunskap om tidigare generationer
till kommande.
§3
Föreningens verksamhet
Föreningen
främjar
intresset
för
släktforskning genom att:
- öka kännedomen om forskningens medel
och metoder
- samarbeta med andra organisationer för
släktforskning
- samarbeta med bland annat arkiv och
bibliotek
- stödja släktforskning genom föreläsningar, kurser, forskarstöd och utställningar.

§7
Styrelse
7.1 Föreningens angelägenheter handläggs
av en styrelse, som valts av årsmötet.
Styrelsen ska bestå av ordföranden och sex
ordinarie ledamöter.
7.2 Ordföranden väljs på ett år. Övriga
ledamöter väljs för två år i taget, halva
styrelsen varje år. Styrelsen utser inom sig
vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.
Antalet ledamöter i arbetsutskottet får vara
högst tre.
7.3 Styrelsen sammanträder på kallelse av
ordföranden och är beslutsmässig när
ordföranden och minst tre andra ledamöter
är närvarande. Vid lika röstetal är
ordförandens röst utslagsgivande.
7.4 Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören tillsammans.
Teckningen av föreningens giro- och andra
bankärenden sker på sätt som regleras i
attestordning fastställd av styrelsen.

§4
Föreningens organisation
Föreningen består av enskilda medlemmar,
partner/familjemedlem och hedersmedlemmar.
§5
Medlemskap
5.1 Medlem kan den bli som vill stödja
föreningens ändamål och verksamhet och
erlägger fastställd avgift.
5.2 Hedersmedlem kan den bli som gjort
särskilda insatser för föreningen och utses
av årsmötet på förslag av styrelsen.

§8
Valberedning
Årsmötet utser en valberedning om minst
två personer som ska ge årsmötet och
annars vid behov styrelsen, förslag på
styrelseledamöter och revisorer.

§6
Avgifter
6.1 Avgifter för medlemmar beslutas av
årsmötet.
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i. Val av:
- ordförande för föreningen
- övriga styrelseledamöter
- två revisorer och en ersättare
- valberedning.
j. Fastställande av verksamhetsplan och
budget för det innevarande verksamhetsåret.
k. Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår.
l. Behandling av inlämnade motioner, samt
ärenden som styrelsen önskar att mötet ska
behandla.
11.5 Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller
revisorerna finner det påkallat eller
framställning därom inkommit från minst
en femtedel av föreningens röstberättigade
medlemmar.
Kallelse till extra årsmöte ska utgå senast
tre veckor före mötet.
Extra årsmöte kan endast besluta i ärenden
som upptagits på den dagordning som
medlemmarna fått i samband med
kallelsen.

§9
Revision
Årsmötet utser två revisorer och en
revisorssuppleant.
§ 10
Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret. Senast 30 dagar
före årsmötet ska styrelsen lämna
protokoll, räkenskaper och verksamhetsberättelse till revisorerna för granskning.
§ 11
Årsmöte
11.1 Ordinarie årsmöte hålls senast under
mars månad.
11.2 Årsmötet består av föreningens
medlemmar.
Alla medlemmar som betalat full
medlemsavgift äger förslags- och rösträtt.
Inom föreningen är endast röstning genom
personlig närvaro giltig.
Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej
rösträtt vid beslut om ansvarsfrihet för
styrelsen.
11.3 Skriftlig kallelse till ordinarie årsmöte
och extra årsmöte ska tillsammans med
möteshandlingar utsändas till medlemmarna minst tre veckor före årsmötet.
Kallelsen sker med e-post eller, till den
som saknar sådan med vanlig post.
11.4 Vid årsmötet ska följande ärenden
förekomma:
a. Mötets öppnande
b. Fråga om mötets behöriga utlysande
c. Val av ordförande och sekreterare för
mötet
d. Val av två rösträknare tillika justerare
e. Fastställande av dagordning
f. Fastställande av röstlängd
g. Verksamhetsberättelsen
h. Årsredovisning
- bokslut
- revisorernas berättelse
- fastställande av resultat- och
balansräkningarna
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter för den tid revisionen omfattar.

§ 12
Motioner
Förslag som medlemmar önskar att
årsmötet ska behandla, ska inlämnas till
styrelsen senast den 31 januari.
§ 13
Föreningssammankomster
Föreningen
ska
ha
minst
två
medlemsmöten om året, varav ett är årsmöte.
För årsmöte och extra årsmöte gäller
särskilda bestämmelser.
Därutöver kan förekomma medlemsmöte
som utlyses av styrelsen. På sådant
medlemsmöte behandlas sådana frågor
som berör föreningens ändamål och
verksamhet.
§ 14
Stadgeändring
14.1 Ändring av dessa stadgar kan ske
endast genom beslut vid två årsmöten,
varav ett kan vara extra årsmöte. Mellan
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dessa möten ska minst 30 dagar förflyta.
14.2 För att ändring av stadgan ska bli
gällande ska ändring antagas med minst
2/3 majoritet.
14.3 Kallelsen till bägge mötena ska
innehålla information om att man avser
ändra stadgan. Dessutom ska såväl den
gamla stadgan som förslaget till ny stadga
bifogas.

Styrelsen
Margaretha Vinterholt, ordförande
Tel. 08-754 24 96
e-post: mvi11@tele2.se
Margareta Lagerman, vice ordförande
Tel. 08-754 45 18
e-post: margareta.lagerman@spray.se
Britt-Marie Sjöquist, sekreterare
Tel. 08-35 67 99
e-post: b-m.sjoquist@hotmail.com
Lars Ekblad, kassör
Tel. 08-754 08 99
e-post: larsg.ekblad@tele2.se
Theresa Nyman
Tel. 08-96 34 49
e-post: theresanyman@tele2.se
Leif Eriksson
Tel. 08-754 41 09
e-post: leif.e.eriksson@bahnhof.se
Ulf Styrenius
Tel. 08-754 21 94
e-post: ulf.styrenius@swipnet.se

§ 15
Upplösning av föreningen.
15.1 Upplösning av föreningen kan endast
ske genom beslut vid två årsmöten, varav
ett kan vara extra årsmöte. Mellan dessa
möten ska minst 90 dagar förflyta.
Upplöses föreningen ska dess tillgångar
överföras till annan sammanslutning med
likartade intressen eller till Sollentuna
Bibliotek.
Om
arkivet
innehåller
släktutredningar eller annat genealogiskt
material ska detta dock lämnas till arkiv,
till vilket allmänheten äger tillträde.
Föreningens protokoll och räkenskaper
lämnas till kommunens föreningsarkiv.
15.2 För upplösning av föreningen måste
beslut antagas med minst 2/3 majoritet.

Släktforskarhjälp
Vårens tider är fullbokade. I höst under
onsdagarna 12 september, 10 oktober,
7 november och 5 december är du
välkommen till Biblioteket i Sollentuna
centrum för att få hjälp att komma igång
med släktforskningen.
Kl. 10.00–14.30 finns en rutinerad
medlem i Sollentuna släktforskare på plats
vid släktforskardatorn för att hjälpa dig
som kanske inte kommit så långt i din
forskning. Även du som hållit på ett tag
och vill ha hjälp att komma vidare är
givetvis också välkommen.
Boka tid i pärmen vid forskardatorn.
Styrelsen

En egen an-tavla
Köp vår vackra an-tavla framtagen av
vår Leif Eriksson. Kontakta Leif via
e-post leif.e.eriksson@bahnhof.se eller
ordföranden via e-post mv11@tele2.se
om du är intresserad.

Ändrad postadress, telefonnummer
och e-postadress anmäls till kassören
Lars Ekblad, tel. 08-754 08 99 eller
larsg.ekblad@tele2.se
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Avsändare:
Sollentuna Släktforskare
c/o Margaretha Vinterholt
Engelbrekts väg 75B
191 62 Sollentuna

Tisdagen den 22 maj kl. 19.00

Morgongåva – en livförsäking
Från Magnus Erikssons landslag till våra dagar.
Karin Borgkvist Ljung, 1:e arkivarie Riksarkivet

Tisdagen den 4 september kl. 19.00

Hur invandrare söker sina rötter
Jorge Lintrup, projektledare Sv. släktforskarförbund
Tisdagen den 9 oktober kl. 19.00

Fotsoldat i sjökrig
En berättelse om en soldat i Bro på Gustav III:s tid
Kjell Åbrink, släktforskare, handledare

Onsdagen den 7 november kl. 19.00

Vasatidens samhälle
En vägledning till arkiven 1520 – 1620 i Riksarkivet
Jan Brunius, slottsarkivarie Riksarkivet

VÄLKOMNA till föredragen
i Tintomararummet/Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum
Kaffe och lotteri
Entré 40 kr. för icke-medlemmar

Därutöver ordnar vi

Temadag om släktforskning
Lördagen den 20 oktober kl. 11.00 – 15.00
i Sollentuna bibliotek, 1 tr.
Olika utställare ger inspiration till din släktforskning

