
 

Berättelse 

över verksamheten under 2013 i Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje 

 

Styrelsen och sammanträden 

Föreningens styrelse hade under året följande sammansättning: ordförande Nils Linder, vice 

ordförande Pia Lillieborg, sekreterare Kerstin Ekberg och kassaförvaltare Rolf Ericson. 

Övriga styrelseledamöter har varit Leif Dufwa, Hanna Gelotte Fernandez, Göran Gelotte, Lars 

Johnson, Göran Klasson, Margareta Lithén och Peter Taberman.  

     Ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2013 har varit Bengt Adamsson och Stig Thörn 

med Elinor Elmborg och Benno Lexholt som ersättare. Föreningens valberedning har utgjorts 

av  Kerstin Linder (sammankallande), Katarina Juhlin och Göran Gelotte. Styrelsen har under 

året haft sju sammanträden, nämligen tisdagen den 29 januari, onsdagen den 7 mars, 

torsdagen den 4 april, onsdagen den 13 juni, tisdagen den 20 augusti, onsdagen den 16 

oktober och onsdagen den 11 december. I styrelsens arbetsutskott, där ordförande, sekreterare 

och kassaförvaltare enligt stadgarna är självskrivna, har under året även Leif Dufwa och Pia 

Lillieborg ingått. Utskottet har under 2013 haft ett par informella överläggningar, 

företrädesvis per telefon och e-post. 

   Under året har ordföranden Nils Linder även fungerat som medlemssekreterare och lagt ner 

ett värdefullt arbete med föreningens medlemsregister. 

  

Årsmötet 

Föreningens årsmöte hölls i Café Bellevue på Torekällberget söndagen den 24 mars i 

närvaro av 35 medlemmar. I ordförandens frånvaro inleddes mötet med att föreningens 

sekreterare Kerstin Ekberg hälsade de närvarande välkomna. Till att leda dagens 

förhandlingar valdes Benno Lexholt. 

Enligt stadgarna stod fyra styrelsemedlemmar i tur att avgå, nämligen Leif Dufwa, Pia 

Lillieborg, Kerstin Ekberg och Erik Krafft. Erik Krafft hade avsagt sig omval. På 

valberedningens förslag omvaldes Leif Dufwa, Pia Lillieborg och Kerstin Ekberg samt 

nyvaldes Peter Taberman. Samtliga för en mandatperiod av tre år. Då styrelseledamoten 

Sven-Erik Rönnby avled i augusti 2012 förrättades fyllnadsval av en ledamot i styrelsen. På 

valberedningens förslag valdes Margareta Lithén för en mandatperiod på två år. Nils Linder 

omvaldes till ordförande i föreningen på ett år. Till revisorer omvaldes Bengt Adamsson och 

Stig Thörn och till ersättare omvaldes Elinor Elmborg och Benno Lexholt. Valberedningen 

omvaldes på ett år. Årsmötet beslöt att årsavgiften för 2014 skall vara oförändrat 190 kronor 

per år och medlem.  

   Efter årsmötesförhandlingarna berättade redaktionschefen på Länstidningen Anna Levin 

om tidningens historia och framtid. Lottdragning om vinster företogs bland de 30 först 

inbetalade medlemsavgifterna.  

 

Programverksamhet och andra aktiviteter 

I likhet med föregående år har föreningens programgrupp under 2013 anordnat ett antal före-

läsningar, utfärder och andra kulturella evenemang.  

   Ledamöter i programgruppen var under året Pia Lillieborg, Göran Klasson och Peter 

Taberman. Göran Gelotte har adjungerats till gruppen. 

   Styrelsen har beslutat att tillsvidare inte utge någon särskild medlemsbok. I stället har 

medlemstidskriften Kulturhistoriska Tidende utökats och bytt namn till Täljebygden för att 

återknyta till tidigare årsskrifter. En redaktionsgrupp har arbetat vidare med Täljebygden, som  

utkom med fyra nummer under året. I skriften presenteras föreningens programverksamhet 

och diverse artiklar bland annat i anslutning till programmen.  



 

   Under sommaren ordnade föreningen och Södertälje Nykvarn Orientering (SNO) 

tillsammans en kulturorientering i centrala Södertälje, Kultur- och fotopass 2013, i form av 

en tävling som lockade ett 90-tal deltagare. Ett 40-tal platser på en karta skulle kombineras 

med motsvarande antal bilder. Syftet var att kombinera lättsam motion med kulturellt 

intressanta mål.  

   Föreningens hemsida, www.kulturhistoriskasodertalje.se, som administreras av Lars 

Johnson, har underhand uppdaterats med aktuellt material.  

 

Följande program arrangerades: 

   Onsdagen den 23 januari besökte vi tillsammans med Svenska Turistföreningen, 

Södertäljekretsen, Moskén i Fittja med information och visning. 

   Måndagen den 25 februari berättade Göran Gelotte om Näsets udde - dåtidens 

påkostade sommarboende. Ett program i samarbete med ABF. 

   Söndagen den 21 april berättade museichef Stefan Sundblad och stadsantikvarie Emma 

Tibblin om utvecklingen av Torekällbergets museiområde.  

   Lördagen den 25 maj genomfördes en bussutflykt till Strängnäs och Åkers styckbruk 

med besök i domkyrkan och bruksmuseet.  

   Lördagen den 14 september ordnades en gemensam bilutflykt till Bränninge bruk, där 

Göran Gelotte berättade om brukets historia. 

   Onsdagen den 9 oktober besöktes Marcus Wallenberghallen, Scanias fordonsmuseum. 

Museet visades av Raul Fernandez, som också berättade om Scanias historia  

   Lördagen den 16 november invigdes Minnesutställningen med gamla södertälje-

konstnärer, som ordnats i samarbete med Södertälje Konstförening. Utställningen visade 

verk av konstnärerna Torgny Dufwa, Si Grönberger, Gunnar Notini och Thure Wallner. 

Verken visades i Gamla Rådhuset från 16 november till 1 december. De hade utlånats av 

föreningsmedlemmar samt Södertälje kommun och Södertälje församling.  

   Lördagarna den 30 november, samt 7, 14 och 21 december klockan 16.00 arrangerades 

en ”Levande julkalender”, ett kort program på olika platser i centrala Södertälje med 

betraktelser och sångframförande. De agerande gästerna var Malin Ewerlöf-Krepp, Inger 

Frimansson, Oktoberteatern och Södertälje Teateramatörer. Sånginslagen utfördes av 

elever i Rosenborgsskolans musikklasser och av sånggruppen Kvintetten. 

  

Bokförsäljning och information 

Föreningen har även under detta år haft en god försäljning av egna publikationer. De har 

främst sålts vid vykorts- och filmvisningar om gamla Södertälje på stadsscenen. Försäljning 

har även skett genom Södertälje Turistbyrå. 

   Föreningen har deltagit med bokbord vid följande arrangemang: Lördagen den 27 april vid 

en samlarutställning i ABF-huset, torsdagen den 3 oktober vid äldredagen ”Bevara mig väl – 

inspiration för livet ” i Stadshuset samt lördagen den 23 november vid ”Kulturfest i 

november” i Luna kulturhus. På kvällen visades minnesutställningen i Gamla Rådhuset. 

 

Samverkan med andra föreningar och Torekällbergets museum   

Föreningen är representerad i Östra Sörmlands Föreningsråd, en sammanslutning för 

närliggande hembygdsföreningar. Föreningen är medlem i Södertälje Lokal TV förening. 

   Under året har ordföranden sammanträffat med museipersonal och diskuterat gemensamma 

frågor. Föreningen har upplåtit sitt postgironummer för insamling av medel till uppförande av 

en gammal loge på Torekällberget. Styrelsen har möjlighet att använda lokal i Wetterholmska  

gården för sina sammanträden. Föreningen har deponerat ett 25-tal årgångar av 

medlemsboken i referensbiblioteket i det så kallade ”Nostalgirummet” i Stadsmuseet.  

 



 

Utredningar och yttranden 

Föreningen är sedan 2008 runfadder för Kiholmsristningen och har till riksantikvarieämbetet 

avgett en runfadderrapport. Under året har en trappa byggts vid stigen till ristningen.  

   Föreningen är remissinstans i stadsplaneärenden vad avser kulturhistoriska frågor och har 

under året avgett några yttranden, bland annat över samrådsförslag till detaljplaner för 

Södertälje stadskärna. 

    

Medlemmar 

Antalet betalande medlemmar i föreningen var vid årets slut 300. Under året har 13 nya 

medlemmar tillkommit.  

   Vid årets början fanns två ständiga medlemmar. Vidare hade föreningen sex 

hedersledamöter, nämligen Gunnel Strömvall (1984), Tore Johansson (1994), Lars-Olof 

Sjöberg (tillika hedersordförande, 1998), Knut-Elis Bergström (1998), Lars Svahn (2005) och 

Lena Silén (2009). Tore Johansson och Gunnel Strömvall har avlidit under året. 

 

Ekonomi 

Föreningens ekonomiska resultat slutade på plus. Kostnaderna för programverksamheten blev 

betydligt lägre än tidigare beräknat liksom kostnaderna för administration. Av överskottet har 

avsatts 13 000 kronor till kommande programverksamhet. Kvarvarande överskott blev 154 

kronor. Styrelsen föreslår att detta överskott läggs till det egna kapitalet. Den ekonomiska 

ställningen vid utgången av verksamhetsåret 2013 framgår av det här bifogade bokslutet. 

 

Slutord 

Styrelsen vill framföra ett tack till trogna medlemmar för gensvaret på program och skrifter. 

Det är vår förhoppning att även kommande år ska bjuda på intressanta program och givande 

läsning. 

 

 


