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ORDFÖRANDEN HAR ORDET  

Vi kan nu se tillbaka på ytterligare ett verksamhetsår som till viss del har begränsats av pandemi 

och restriktioner. Trots detta har vi kunnat erbjuda och genomföra en mängd aktiviteter för alla 

åldrar. Tyvärr har vi även detta år fått ställa in flera av de årliga aktiviteterna såsom den populära 

Bytesmarknaden och Familjedagarna i Tveta.  

Vi har ändå kunnat genomföra många aktiviteter och äventyr som har lockat både gamla och nya 

deltagare till verksamheten. Några positiva exempel är barnverksamheten som har utökats med 

nya grupper och nya ledare så att många barn har fått uppleva äventyr i naturen. Även barn med 

funktionsvariationer kan delta i Funkis-Mulle och Strövar-funkisgrupper.  

Med hjälp av våra unga ledare och aktiva TVM:are kunde även detta år sommarlovsaktiviteten 

”Skogsäventyr” genomföras under tre veckor för barn i låg-och mellanstadiet. 

 

Vi kan med stolthet presentera denna verksamhetsberättelse där alla grenar rapporterar om de 

äventyr och aktiviteter som har genomförts under 2021, vilken imponerande aktivitet! Jag vill tacka 

alla ledare, funktionärer samt alla medlemmar för året som gått. Utan ert engagemang och driv 

hade inte våra verksamheter blivit till det de blev! 

Luften är fri - låt äventyret fortsätta 2022!  

 

Anne Johansson, Ordförande Friluftsfrämjandet i Södertälje 
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EKONOMI OCH AVTAL  

Verksamheten i vår lokalavdelning gav under 2021 ett positivt resultat på 25.386 kr (jämfört med 

167.245 kr 2020). Medlemsavgifterna inbringade 89.702 kr (86.454 kr 2020). 

Satsningen på utbildning och ledarvård var totalt 139.853 kr (56.963 kr 2020). Den stora ökningen 

beror på att fler ledarutbildningar kunde genomföras under 2021 jämfört med 2020 då många 

utbildningar blev inställda p.g.a. pandemin.  

Ingen utdelning av Erik Söderströms stipendium gjordes 2021, då avkastningen inte nådde den 

nivå som stipuleras av stadgarna.  

Vi har avtal med Södertälje kommun gällande årligt verksamhetsbidrag med 190 tkr som gäller för 

tiden 1/1 2020 – 31/12 2024. Under 2021 har vi även fått bidrag från kommunen för att 

genomföra sommarlovsaktiviteten ”Skogsäventyr” för barn och ungdomar i Södertälje.  

I december 2021 fick vi ett extra bidrag från Kultur-och fritidsnämnden i Södertälje kommun med 

100 tkr som stöd för att komma igång med verksamhet igen efter pandemin.  

 

För Ragnhildsborgsbacken har vi avtal med Kultur- och fritidsnämnden gällande driftsbidrag som 

gäller t.o.m. 2021-12-31, samt ett Samarbetsavtal med Telge som innebär möjlighet att utnyttja 

personal från Telge Tillväxt för underhåll av backen och servicepersonal under säsong. Avtalet med 

Telge ska förnyas för 2022. Arrendeavtal för Ragnhildsborgsbacken gäller fram till 31/12 2023.  

VÅRA VERKSAMHETER  

Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med drygt 112.000 

medlemmar och c:a 7.800 ideella ledare, varav 1.478 medlemmar och 105 ledare tillhör Södertälje 

lokalavdelning. Friluftsfrämjandets fokus sedan starten år 1892 är att genom friluftsliv verka för 

folkhälsa, livsglädje och en tillgänglig friluftsmiljö för alla.  

Vi arbetar för att behålla och utveckla vår verksamhet utifrån efterfrågan inom Friluftsfrämjandet. 

Våra grenar och de aktiviteter som görs inom varje gren utgör kärnan i vår verksamhet.  

Resultatet för våra uppsatta mål för verksamheten 2021:  

 Antal ledarkompetenser: Mål: 110 ledarkompetenser.  

Resultat: 105 aktiva ledarkompetenser (en ledare kan ha flera kompetenser), vilket är en 

ökning med 2 från 2020 (103 ledarkompetenser).  
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 Antal aktivitetstimmar: Mål: 18.000 timmar 

Resultat: Verksamheten genomförde 15.374 friluftstimmar, vilket är en ökning jämfört med 

år 2020 då vi rapporterade 14.200 timmar. 

 

 Antal medlemmar: Mål 1.700 medlemmar: 

Resultat: Vi hade 1.478 medlemmar vid medlemsåret slut den 2021-09-30. Detta är en 

liten minskning från år 2020 då vi hade 1531 medlemmar. Medlemsantalet har sjunkit med 

några procent det senaste åren vilket kan bero på att vi haft färre aktiviteter och lägre 

antal deltagare p.g.a. pandemin. 

BARN OCH UNGDOM  

Grenledare: Kristin Persson, Charlotte Fagerstedt, Joke Rotticci-Muelder  

Verksamheten har under året bestått av totalt 14 grupper, varav en Knoppgrupp, en Knyttegrupp, 

två Mullegrupper, fem Strövargrupper, en Frilufsargrupp, tre TVM-grupper och en 

Strövarfunkisgrupp.  

Under året har vi utbildat fem nya barnledare och fem nya unga ledare. Vi har startat flera nya 

grupper: en Knyttegrupp och två Strövargrupper. Strövargruppen i Nykvarn har avslutat sin 

verksamhet efter en längre tids paus p.g.a. pandemin. Vi har också ännu en gång tvingats att 

skjuta fram Täljelägret (ett läger för alla strövare och frilufsare) p.g.a. pandemin. 

Unga ledare och TVM-ungdomar arrangerade även detta år Skogsäventyret för sommarlovslediga 

låg- och mellanstadiebarn. Skogsäventyret är en del av kommunens verksamhet för att erbjuda 

meningsfulla fritidsaktiviteter för barn. Birgitta Wahlstedt Wulkan har samordnat de unga ledarnas 

arbete och skött kontakten med kommunen.  

LT har gjort ett reportage om en av våra nyutbildade ledare. 

Under året har vi påbörjat ett samarbete med Naturskolan (Södertälje kommun) för att söka medel 

från Allmänna arvsfonden. Förhoppningen är att vi tillsammans ska kunna erbjuda fritidsaktivitet 

på skollov för barn som inte har vana att vistas utomhus.  

Totalt har vår lokalavdelnings barn- och ungdomsverksamhet rapporterat 7.672 aktivitetstimmar 

under 2021 vilket är en stor ökning jämfört med 5.259 timmar år 2020.  
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FJÄLL  

Grenledare: Sven Undeland  

Vi i fjällgruppen genomförde under vårvintern en "fjällcirkel" för att öka kunskapen om 

fjällvandring, i år på Teams p.g.a. Coronarestriktioner. Som avslutning gick vi en ”fjällvandring på 

hemmaplan” i Flemmingsbergskogen för att testa utrustning och vandra med full packning, på 

och utanför led, vilket var mycket lyckat. 

Planeringen av sommarvandringarna började under tidig vår, och intresse fanns bland 

cirkeldeltagarna att följa med. Utgångspunkten för våra vandringar blev i år Vålådalens Fjällstation, 

en vandring söderut mot Pyramiderna och Lunndörren och en tur västerut mot Stensdalen för 

våra TVM:are. 

Första vandringen, 3-7 augusti: 

Från Vålådalens Fjällstation vandrade vi med en vuxengrupp med 8 deltagare samt Fredrik och 

Sven som ledare. Med fint väder blir allt mycket lättare och vi kunde genomföra vandringen som 

planerat. Vi fick härliga dagar via Pyramiderna, Anahögen 1400 m.ö.h, Lunndörren, Saanta 1230 

m.ö.h och tillbaka till Vålådalen. Höjdpunkten blev dagen i Lunndörrsdalen där både kungsörn 

skådades, svalkande forsbad och häftiga turkosa sjöar upptäcktes. Alla nöjda och väl tillbaka till 

Vålådalen. 

Andra vandringen 8-12 augusti: 

Magnus anlände med tåg med ungdomarna på morgonen. Vi började vandra i lätt regn västerut 

mot Stensdalen, men vädret var med oss även denna tur och solen återvände redan när vi skulle 

slå läger första kvällen. Finvädret fortsatte sedan förutom en åskskur en kväll. Vi fick uppleva både 

toppturer, vadning, besök på Stensdalens Fjällstuga (STFs nyaste då den gamla brann ned 2010) 

och Kyrkstenen. Vandringen avslutades med våffel-buffé på Vålådalens fjällstation! 

Läs mer på vår hemsida! 

https://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/sodertalje/genomforda-

aventyr/Sommarfjall-2021/  

https://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/sodertalje/genomforda-aventyr/Sommarfjall-2021/
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/sodertalje/genomforda-aventyr/Sommarfjall-2021/
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Bild: Middagstid i lägret i Stora Stensdalen(foto: Sven Undeland) 

 

Utbildning av nya ledare  

Utbildningstiden för fjälledare är minst 3år, två veckolånga fjälledarkurser blandat med 10 dagars 

praktik i fjällen. Vårt mål är att utöka vår ledargrupp så att vi kan ha en större verksamhet med 

fler olika fjälläventyr för olika åldrar. Under 2021 deltog Jessica Edman på steg 1 kurs från 

Storulvån, nu väntar praktik för Jessica under 2022. 

Lokalavdelnings fjällverksamhet har rapporterat 2.249 friluftstimmar under 2021, vilket är något 

mindre än 2020 då vi genomförde 2.465 timmar. 

KAJAK  

Grenledare: Anna Nygren 

Även säsongen 2021 var lite speciell då pandemin fortsatte och med det visste vi inte heller riktigt 

vad eventuella restriktioner skulle föra med sig när vi satt med planeringen under senvintern och 

tidiga våren. 

Under våren nåddes vi även av det mycket sorgliga beskedet att Ulrika, en av våra kajakledare, 

blivit svårt sjuk och gick bort i maj. En minnespaddling i Stendörren ordnades i juni på initiativ av 

Nyköpings kajaksektion. Södertäljes kajakledare samt några kajakpaddlare från vår lokalavdelning 

deltog i paddlingen som var en stämningsfull och vacker kväll.  

Kvällspaddlingarna i Vällingen startades upp den 20/5 och sista tillfället var den 26/8. Totalt blev 

det 9 torsdagskvällar, varav den vid midsommar hade tema teknik och det sista tillfället hade tema 

räddningsövningar. Det blev några färre tillfällen denna säsong jämfört med förra 
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p.g.a. ledarbrist. Som minst har vi haft 5 deltagare vid dessa tillfällen (vi har haft gräns på max 8 

deltagare). Det har varit både deltagare som hyrt kajaker och de som haft egna kajaker.  

Vi hade även en dagstur i Stendörren i juli med hela 11 deltagare. Vi var tvungna att begränsa 

antalet deltagare trots att fler stod på kö. Deltagarna har varit både från närområdet och lite mer 

långväga vilket är jätteroligt.  

Den 10 juli var vi med i Länstidningen LT med ett heluppslag om kvällspaddlingarna. Artikeln 

publicerades även på nätet. 

Under sommaren har vi fått in några hjälpledare som vi hoppas vill fortsätta utbilda sig till 

kajakledare framöver så vi kan bli fler ledare och ha ännu fler turer. Även denna säsong tycker vi 

att det varit bra efterfrågan och vi ser nu fram emot en ny härlig säsong 2022! 

 

Kajaksektionen har under 2021 rapporterat 318 friluftstimmar. År 2020 rapporterades 666 timmar. 

LÅNGFÄRDSSKRIDSKO  

Grenledare: Anders Granéli 

Vintern 2020/21 var liksom föregående säsong mild och bjöd på få tillfällen med stabila isar. 

Sammanlagt 6 utlysta turer med totalt 57 deltagare genomfördes. Ungefär lika många spanturer 

genomfördes.  

De sedvanliga teknikträningspassen i december 2020 på Visättra bandyplan kunde inte 

genomföras pga pandemin liksom Temakvällarna om ”Iskunskap” respektive ”Säkerhet, utrustning 

och åkteknik” samt vårmötet 2021. Däremot kunde höstmötet med planering inför säsongen 2021 

genomföras med 14 ledare och aspiranter. 

I slutet på oktober deltog tre ledare i en veckoslutsträff arrangerad av FF Örebro. En stor del av 

programmet ägnades åt åkteknikträning på konstis under ledning av FF Södertäljes egen pedagog 

på is, Jan Neelissen. Teknikprogrammet upprepades senare för sex ledare på Visättra bandyplan. 

Upptakten av innevarande säsong, dvs 2021/22 har däremot varit mycket bra. Redan 28/11 stod 

en grupp ledare på is på Lilla Måsnaren och trots varannandagsväder med ömsom köldknäppar, 

ömsom mildväder har hela december bjudit på åkbara isar. Sex turer har utlysts utanför det 

ordinarie programmet och lockat 72 deltagare 

Under 2021 har skridskosektionen rapporterat 736 friluftstimmar.  

Under 2020 rapporterades 162 friluftstimmar.  
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LÄNGDSKIDÅKNING  

Grenledare: Bertil Ahlqvist 

Säsongen 2021 var en utmaning p.g.a. milt väder och relativt få snödagar. Tre tillfällen kunde 

genomföras och intresset var stort. Samtliga tillfällen var fullbokade vilket innebar max 8 deltagare 

per tillfälle p.g.a. Covid-restriktioner.  

Längdskidåkningen har rapporterat 37 friluftstimmar under 2021 (0 timmar 2020). 

VANDRING LÅGLAND  

Grenledare: Holger Johansson 

När Vandringssektionen under mars planerade för vårens vardagsvandringar fanns 

rekommendationer från Folkhälsomyndigheten att högst 8 personer fick träffas i offentliga 

sammanhang. På försök provade vi att ha 2 grupper tillsammans om max 8 personer per grupp 

och med ytterligare en ledare som höll avstånd mellan grupperna under vandring och raster. 

Ingen samåkning till startplatsen förekom och anmälan till aktiviteten var obligatorisk. Försöket 

löpte väl ut och i slutet av våren lättades på restriktionerna och maxantalet deltagare på våra 

vandringar kunde ökas till 25 st. 

Höstens vandringar har genomförts med ett maxantal av 25 deltagare och utan samåkning och 

med obligatorisk anmälan. 

Totalt har under 2021 genomförts 49 vardagsvandringar med totalt 709 deltagare dvs ca 14 

deltagare per vandring i genomsnitt. Dessutom genomfördes en Pilgrimsvandring i Södertälje 

närområde i sept tillsammans med SNF, Svenska kyrkan och Friday’s for Future med 37 deltagare. 

Inga vandringsresor har genomförts under 2021. 

30 personer hade löst Vandringskort för 2021 (2020 var antalet 35 st). 

Totalt har vår lokalavdelnings vandringsverksamhet rapporterat 3877 friluftstimmar, vilket är en 

ökning från år 2020 då 3.187 timmar rapporterades. 

BYTESMARKNAD 

Styrelsen beslutade, liksom förra året, att ställa in bytesmarknaden då det fortfarande fanns 

restriktioner och risk för smittspridning av Covid 19.  
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RAGNHILDSBORGSBACKEN 

Styrgruppen: Marcus Johansson 

Den milda inledningen på 2021 medförde att snöproduktionen i Ragnhildsborgsbacken kunde 

startas först i mitten av januari. Totalt hade vi snöläggning 21 nätter fram till slutet på februari, en 

fantastisk insats! Ragnhildsborgsbacken var öppen för skidåkning 10 dagar och 4 kvällar säsongen 

2021. Den populära Discokvällen och Ragnhildsborgsbacken Cup fick tyvärr ställas in p.g.a. 

Coronapandemin. 

Totalt har 550 arbetstimmar lagts ner för drift av backen. Av dessa timmar var 248 timmar för att 

bemanna liften, varav 80 timmar från Telge Tillväxt. Övrig tid har behövts för skiduthyrning, 

Backstugan samt backvärdar. Ytterligare 500 timmar har krävts för snöläggning.  

Ny maskinhall: Under sommaren tog vi beslut om att ändra placering av den nya maskinhallen då 

det blev för dyrt att bygga på den tilltänkta platsen ovanför Backstugan. Detta har lett till att 

planen för byggstart skjutits fram till 2022. 

I mitten på september startade vi upp underhållsarbete inför säsongen 2022. Vi har haft 8 

arbetskvällar under hösten där vi främst jobbat med underhåll och renovering av snökanoner, 

pistmaskinen samt kört bort skräp m.m. i backen. Söndagen den 26 september bjöds alla våra 

volontärer på lunch i backen för en otrolig insats under året och det ordnades även en trevlig  

5-kamp med fina priser. 

Under hösten har vi även arbetat med att höja säkerheten vid arbete i backen. Vi har uppdaterat 

säkerhetsplanen, pratat säkerhet med SLAO och åtgärdat två stora risker:  

1) Vi har kasserat alla gamla vattenslangar som används vid snöläggning och investerat i nya 

slangar (120 m) med sprängskydd.  

2) Det farliga arbetsmomentet att klättra på pistmaskinen med tunga dieseldunkar för att tanka 

har ersatts med en mobil dieseltank (200 l) med elektrisk pump. 

I december kom en period med kyla vilket gjorde att vi kunde göra klart snötillverkning i halva 

backen före Jul. Efter diskussioner med TechnoAlpin har vi fått låna en helt ny, toppmodern 

snökanon TR-10, vilket har underlättat snöläggningen betydligt.  

https://www.technoalpin.com/sv/snoemaskin/flaektkanoner/tr10
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SKIDOR UTFÖR, SNOWBOARD  

Grenledare: Jenny Madestam 

Starten av skidskolan fick skjutas fram p.g.a. snöbrist till sista helgen i januari.  

P.g.a. Coronapandemin hade vi denna säsong inte några rena nybörjargrupper då det inte går att 

hålla avstånd till deltagarna som behöver mer fysisk och handgriplig hjälp i backen. För att följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer minskade vi även antalet deltagare i övriga grupper. 

Skidskolan 2021 blev trots allt som tidigare år lyckad och omtyckt! 

Den alpina skidskoleverksamheten genomförde 251 aktivitetstimmar under 2021.  

Under år 2020 kunde ingen skidskola bedrivas = 0 aktivitetstimmar. 

VÅRA LEDARE  

Ledare och förtroendevalda är grunden för all vår verksamhet. Varje år utbildar Friluftsfrämjandet 

flera hundra ledare över hela landet till våra olika verksamheter. Lokalavdelningen stöttar det 

viktiga ideella arbete som ledarna gör och ger dem möjlighet att utvecklas och vidareutbildas 

inom Friluftsfrämjandet. Efter årsmötet 2021 (som var digitalt) skickades utmärkelser till 21 ledare 

som uppskattning för sina insatser.  

Under året har 5 ungdomar gått utbildning till unga ledare. Flera av de unga ledarna har fått 

sommarjobb som ledare för sommarlovsaktiviteten ”Skogsäventyr” som kommunen arrangerar för 

Södertäljes skolungdomar.  

Södertälje lokalavdelning har under 2021 utbildat nya 5 barnledare + 5 unga ledare.  

En fjäll-ledare och 1 vandringsledare är under utbildning. Några ledare har slutat under året men 

det totala antalet ledarkompetenser har ändå ökat till 105 (från 103 år 2020). 

 

Ledarkompetenser fördelat per gren:  

- 11 ledare inom Alpina skidor och Snowboard 

- 47 ledarkompetenser inom Barn – Knytte, Skogsmulle och Skogsmulles värld, Strövare, 

   Friluftsäventyr och TVM.  

- 5 ledare inom Fjäll sommar (varav 1 certifierad enligt Fjälledarnormen för sommarfjäll) 

- 6 ledare inom Kajak (varav 2 för Kanadensare)  

- 16 ledare inom Långfärdsskridsko (samt 4 aspiranter under utbildning) 

- 2 ledare inom Längdskidåkning 

- 13 ledare inom Vandring 

- 5 ledare Övrigt (Bytesmarknad, friluftsevent) 
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Lokalavdelningen strävar efter att behålla och utveckla våra nuvarande ledare. Alla ledare 

uppmuntras att delta i de fortbildningskurser som arrangeras framför allt av Region Mälardalen. 

Vår handbok för ledare finns tillgänglig på hemsidan med allmän och praktisk information som är 

väsentlig för alla ledare. Vi har en sluten grupp på Facebook där alla ledare kan komma med 

frågor och förslag samtidigt som styrelsen kan få ut information snabbt till ledarkollektivet. Inga 

större ledarträffar har kunnat genomföras under året p.g.a. gällande restriktioner, men styrelsen 

ordande en julmingelkväll för ledarna vid Backstugan då även årets julklapp delades ut.  

VÅRA MEDLEMMAR  

Medlemsantalet i vår lokalavdelning har minskat med 3,5% sedan 2020. Vid medlemsårets slut den 

30/9 2021 hade vi 1478 medlemmar, jämfört med 1531 medlemmar år 2020.  

Av lokalavdelningens medlemmar bor 78% (1151 personer) i Södertälje kommun. Av 327 

medlemmar som bor i andra kommuner kommer 211 från Nykvarn.  

Ålder: 40 % av våra medlemmar är under 25 år, 46% är ålder 25 – 64 år och 14 % är över 65 år.  

Könsfördelning: Av vuxna över 25 år är 46% män och 54% kvinnor.  

Bland barn/ungdom är könsfördelningen 53% pojkar och 47% flickor. 

KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN 

Vår huvudsakliga informationskanal är vår hemsida www.friluftsframjandet.se/sodertalje. Alla 

aktiviteter annonserades på hemsidan och genom dem har vi bidragit till att göra vår verksamhet 

mer känd lokalt och Friluftsfrämjandet som helhet mer attraktivt.  

Den snabbaste kanalen för information om vad som händer och har hänt är vår lokalavdelnings 

Facebooksida som nu har c:a 4.400 följare (har ökat från 2500 följare 2020)  

Vi har även tre olika Instagramkonton med c:a 1500 följare (har ökat från 900 följare 2020).  

 

Lokalavdelningen får ibland möjlighet att svara på remisser och lämna synpunkter t.ex. när det 

gäller detaljplaner. I de ärenden där vi anser att det är relevant utifrån att det påverkar 

allemansrätten, natur-och friluftslivet och berör Friluftsfrämjandets verksamhet har vi lämnat 

synpunkter.  

MÅNGFALD  

Lokalavdelningen har som målsättning att erbjuda friluftsliv för alla i Södertälje. För att visa upp 

föreningen för allmänheten och nå nya målgrupper har vi tidigare år deltagit på 

http://www.friluftsframjandet.se/sodertalje
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familjedagarna i Tveta som normalt ordnas av kommunen några gånger per år. Tyvärr har dessa 

dagar blivit inställda både under 2020 och 2021 p.g.a. pandemin. Även andra aktivitetsdagar för 

personer med funktionsvariationer har blivit inställda.  

För barn med funktionsvariation finns möjlighet att delta i grupperna ”Funkis-Mulle” och 

”Strövarfunkis”. Ledarna för funkisgrupperna anpassar aktiviteterna efter barnens förutsättningar så 

att alla barn kan komma ut i naturen och uppleva äventyr.  

YTTERBYÖ  

Ytterbyö är en ö i sjön Vällingen, mellan Södertälje, Nykvarn och Järna. Ön ägs av Vackstanäs, som 

är en allmännyttig stiftelse som driver en icke vinstutdelande gymnasieskola. För att nyttja ön 

bättre så har de bjudit in några lokala friluftsföreningar till samarbete och 2018 bildades Ytterbyö 

friluftsförening. Utöver skolan så består Ytterbyö friluftsförening av Friluftsfrämjandet i Södertälje 

samt Turinge scoutkår i Nykvarn. Målbilden för föreningen är att på Ytterbyö skapa en mötesplats 

för barn, ungdomar och vuxna med friluftsliv som gemensamt intresse.   

Under 2021 har föreningen påbörjat återuppbyggnaden av den gamla ladan mitt på ön för att 

skapa en samlingsplats med möjlighet till såväl matlagning, övernattning, förvaring och samvaro 

runt lägerelden. Med ideella krafter har helger och kvällar ägnats åt att ta bort resterna av den 

rivna ladan. En ny stomme gjord av träd fällda på ön har byggts upp, takstolar har snickrats och 

rests. Innan hösten kom var taket över den 130 kvm stora ”byggnaden” på plats och vattentätt. 

Under 2022 tas nästa steg för att skapa sovplatser, eldstad, förråd mm under det nya taket. Mer 

information om föreningen och Projekt Ladan finns på hemsidan www.ytterbyo.se 

MILJÖ 

Under 2021 har vi granskat samrådshandlingar för byggprojekt i Södertälje och Nykvarns 

kommuner. Styrelsen har lämnat kritiska synpunkter i ett ärende gällande etablering av 

vindkraftverk vid Yngsviken (intill Stora Envätten och Stora Alsjöns naturreservat).   

VERKSAMHETSUTVECKLING  

Vår verksamhet och våra aktiviteter under 2021 genererade 15.374 rapporterade friluftstimmar 

vilket är något mer än 2020 då ca 14.200 friluftstimmar genomfördes. Ökningen jämfört med förra 

året beror bl.a. på att barnverksamheten har utökats med nya grupper och 

långfärdsskridskoverksamheten hade en bättre säsong än året innan. Vandringarna har också ökat 

http://www.ytterbyo.se/
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sina friluftstimmar under 2021 (under 2020 var vårsäsongens vandringar inställda p.g.a. pandemin).  

Pandemin under de senaste två åren har medfört begränsningar av gruppstorlek och färre utförda 

aktiviteter jämfört med 2019 då vi rapporterade hela 28.000 timmar. För att kunna följa upp 

statistik över antalet aktiviteter, deltagare och aktivitetstimmar är det viktigt att alla aktiviteter 

publiceras som äventyr på hemsidan och avrapporteras av ledarna i aktivitetshanteraren. 

Under 2021 anordnade styrelsen en lokal verksamhets- och planeringskonferens ”Att lyckas på 

hemmaplan” i form av två workshops den 25 oktober på Skogshöjd och den 13 november på 

Hagaberg. Vi hade god hjälp av Barbro Grans och Ylva Sköldberg från Region Mälardalen som 

förberedde material och höll i programmet. På konferensen diskuterades våra styrkor och 

svagheter samt idéer för framtiden. Handlingsplaner gjordes i varje gren för de närmaste tre åren. 

Deltagare på konferensen var styrelsen, flertalet grenledare samt några ledare, och en 

representant från styrgruppen för Backen, totalt 14 personer. 

DEMOKRATI OCH ORGANISATION  

Lokalavdelningens årsmöte hölls digitalt via Teams den 12 mars då vi inte kunde ha fysiskt möte 

p.g.a. gällande pandemirestriktioner. Mötet följdes av 27 röstberättigade medlemmar på länk.  

 

Lokaler/förråd: Lokalen Grindstugan på Torekällberget har sagts upp och ersatts av två förråd på 

Greenstorage på Forskargatan 17. Förråden är lätt tillgängliga med bil så att ledarna kan hämta 

och lämna material själva när de behöver.  

Posten till Grindstugans brevlåda på Torekällberget har hämtats varje vecka av Leila Sipinen. 

Flertalet ärenden till föreningen och frågor från medlemmar inkommer via e-post som hanteras av 

styrelsens sekreterare. 

STYRELSENS UPPDRAG OCH ANSVAR 

Lokalavdelningens styrelse ska leda, driva och utveckla verksamheten så att ändamålet med 

föreningen uppfylls långsiktigt. Styrelsen skall verka i enlighet med Friluftsfrämjandets stadgar och 

styrelsens arbetsordning.  

STYRELSEN  

Styrelsens ledamöter och suppleanter framgår av underskrifterna sist i dokumentet. Styrelsen har 

under året bestått av sex ordinarie ledamöter + ordförande, samt två suppleanter. En ledamot har 

under året lämnat föreningen och är därmed inte längre med i styrelsen. 



  14 

 

 

Styrelsen konstituerade sig på första styrelsemötet efter årsmötet och har hållit 9 ordinarie möten 

under verksamhetsåret, varav 4 har varit videomöten via Teams p.g.a. pandemirestriktioner. Under 

senvåren och hösten har fysiska möten hållits utanför Backstugan i Ragnhildsborgsbacken. 

Styrelsen har ett arbetsutskott (AU) bestående av ordförande Anne Johansson, kassör Anders Hall 

och sekreterare Lena Pinner som förbereder ärenden inför styrelsemötena. AU har sammanträtt 8 

gånger under 2021. Lokalavdelningen har hjälp med ekonomihanteringen (bokföring och 

resultatrapportering) från Region Mälardalen.  

Grenledarna för barnverksamheten, kajak, vandring, fjällvandring, samt styrgruppen för 

Ragnhildsborgsbacken har deltagit i styrelsemöten under året (en gren per styrelsemöte). 

Grenledarna har presenterat sin verksamhet, status för ledartillgång, behov av rekrytering etc. Aven 

en skriftliga rapport per gren (Friluftslivets år) skickas till styrelsen varje år.  

REVISORER 

Ordinarie: Ewa Ahlzén och Björn Sveréus. 

Ersättare till Ewa Ahlzén: Dan Nilsson. Ersättare till Björn Sveréus: Hans Åkerlund. 

VALBEREDNING 

Bertil Ahlqvist (sammankallande), Christina Grassman, Marcus Johansson och Gustaf Åberg. 

STYRGRUPPEN I RAGNHILDSBORGSBACKEN  

Bo Luthin, Mathias Gälsing, Helene Luthin, Roger Strandberg, Tammie Lättman, Marcus Johansson, 

Sinisa Tadic, Jenny Madestam 

REPRESENTATION FRÅN SÖDERTÄLJE LOKALAVDELNING UNDER VERKSAMHETSÅRET 

Ytterbyö friluftsförening: Eva Gruvstedt är föreningens ombud till årsmötet. 

Lokalavdelningen var representerad på den digitala Regionstämman i april.  

Ordföranden har deltagit i regionens ordförandeträffar under året.  

BIDRAGSGIVARE OCH SAMARBETSPARTNERS  

Friluftsfrämjandet har ett starkt stöd i våra långsiktiga samarbetspartners vad gäller ekonomiskt 

stöd samt samarbete i gemensamma frågor, kommunikation, nätverk och kompetensutbyte.  

Vi vill tacka alla medlemmar, ledare, funktionärer, sponsorer och samarbetspartners med vilka vi 

har haft ett gott samarbete under 2021. 
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Våra viktigaste lokala samarbetspartners är: 

Södertälje Kommun Telge  ICA Maxi Vasa  

Scandic Hotell Skogshöjd Demir Maskin Entreprenad Hillstedts  

Kero Pump  BST  Hydroscand   

Intergraphix    Mono Studio  TOOLS  

BCL Golvservice AB  Strandbergs Media MDJ   

Alpingaraget  Mälardalens Skog och Fritid AB 
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Södertälje den 21 februari 2022 

 

 

……………………………………………. 

Anne Johansson 

Ordförande 

 

 

……………………………………………. 

Tony Forsberg 

Vice ordförande 

 

 

……………………………………… 

Anders Hall 

Kassör 

 

 

……………………………………………. 

Sven Undeland 

Vice kassör 

 

 

……………………………………………. 

Lena Pinner 

Sekreterare 

 

 

……………………………………………. 

Kristin Persson 

Ledamot 

   

……………………………………………. 

Malin Bjerkestig 

Suppleant 

…………………………………………………………. 

Marita Zackrisson 

Suppleant 

 

 


