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Verksamhetsberättelse för Föreningen Kulturlandskaparna 1 jan – 31 dec 2016         

Medlemmar 

Föreningen Kulturlandskaparna hade per 31/12-16 totalt 93 (90) medlemmar varav 28 fullbetalande, 

44 pensionärer/studerande, 19 familjemedlemskap samt 2 företagsmedlemskap. 

Styrelse 

Styrelsen i Föreningen Kulturlandskaparna har bestått av: 

Ordförande Ulla Alm, omvald på 1 år.                                                          
Ordinarie ledamot Bibbi Wallqvist, tidigare omvald på 2 år              
Ordinarie ledamot Britt Johansson, tidigare omvald på 2 år        
Ordinarie ledamot Raymond Ozanne, tidigare omvald på 2 år  
Ordinarie ledamot Johan Norlin, tidigare omvald på 2 år 
 

Revisorer 

Rolf Welin, omvald på 1 år samt Anita Sundström, omvald på 1 år. 

Valberedning  

Sounnie Bäcklund, vald på 1 år samt Margareta Cronholm, vald på 1 år 

Kalendariet 

2/1 Inflyttning med fåren i den färdigbyggda montern på Husdjursmässan i Kista.  

3/1 Mässan öppnar. Vi har som vanligt: Prova att Tova, Fårklippning med handsax, Klappahage och 

försäljning av våra egna hantverksprodukter. Sammanlagt under de fyra dagar mässan pågår är vi ett 

tjugotal personer som hjälper till. 4/1, 5/1. Full fart på mässan. 

6/1 Full fart hela dagen. På kvällen hjälps vi åt att riva monterns inredning och packa på vagnar och 

värdefulla saker kör vi hem. 7/1 Vi kör hem alla saker från mässan och packar in allt som vanligt i 

ladugården. Detta blir sista gången Husdjursmässan äger rum. Vi säger adjö efter mer än 20 år. 
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16/1 Fårens Hantverksbod öppnar för året och kommer att hålla öppet alla lördagar och söndagar 

fram till och med midsommarafton. Personal är i allmänhet 1 person. När hanverksboden är öppen 

visar vi olika sätt att utöva hantverk. Kulturens bildningsförbund stödjer visningen ekonomiskt. 

23/1 Fåraherdarna, lördagsgruppen, startar vårterminen. 10 stycken flickor. Terminen avslutas med 

fårvandringar till beteshagarna.  

25/1 Styrelsemöte. Möten under våren är 24/2, 23/3, 18/4, 19/5 årsmöte på Tivoli udde. 8/6 konsti-

tuerande möte. Under hösten 1/8, 25/8, 29/9, 24/10, 7/11, 12/12. 

30/1 Kurs i Nåltovning anordnas i Hästskostallet i samarbete med Svenska Finullsföreningen. 

’1/2  Till Tranås med skin från höstens slakt. 

9/2 Kurs i att Tova och Spinna startar vårterminen. 15 personer har betalt kursavgiften under året. 

Kommer nu att pågå fram till 31/5, varannan vecka. Hösterminen startar 6/9.  

10/2 Arbetet med att få en lekplats vid Hästskostallet startar 

11/2 Tackorna vaccineras mot gasbrand 

16/2 Kurs i småskalig fårskötsel startar. 27 personer har betalat kursavgift under året så kursen fick 

delas på två dagar.  

29/2 Lamningen startar och pågår fram till 6 maj. Detta år får vi 68 lamm. 6 – 8 flasklamm. Många 

trillingar och några fyrlingar. 

28/2 Lammklubben på söndagar, för små barn och nybörjare, startar för terminen. 8 barn deltar. 

Samarbete med Sturideförbundet Vuxenskolan. 

4/3 Rundvandring på tema natur och kultur på gården med ordföranden i Överjärva Gård AB 

11/3 Får- och Lammskötarskola för barn startar. Totalt ytterligare fyra grupper kommer att följa un-

der våren 

19-20/3 Påsk på Överjärva gård i samarbete med Småbrukarna Södertörn-Uppland. Lammen är drag-

plåster. Utökad verksamhet vid hantverksboden med korvgrillning, tovning och fårklippning. 

5/4 Fårkväll för alla som är intresserade av får och ull, alla som har gått eller går fårkursen. Kerstin 

Danielsson och Bo Eriksson från Föreningen Svenska Allmogefår medverkade. 

6/4 Vi köper och hämtar virke för gärdesgårdarna. 

9/4 Ängskurs – teori på Överjärva gård i samarbete med Naturskyddsföreningen 

14/4 Gödsel börjar levereras till koloniföreningar. 3 föreningar köper. 

16/4 Ängskurs – praktik på Wåhlbergaängen i Igelbäckens naturreservat tillsammans med 26/4 Tid-

ningen Mitt i Solna har namngivning av lamm efter tävling i tidningen 

7-8/5 Lammdagarna med öppen fårhage för allmänheten. 



3 

13-15/5 Gärdesgårdsbyggarkurs i samarbete med Vuxenskolan. 4 personer deltog 

19/5   Årsmöte för 2015 vid Tivoli udde i Bergshamra. Mötet inleddes med att Ulla Alm presenterade 

kartor som visade områdets användning över tid samt genomförde en rundvandring på udden. 

21/5 Fårvandring till Bergshamra, Tivoli udde. Betet pågår där i olika hagar hela sommaren.  

29/5 Fårvandring till Sörentorp. Beteshagarna i Igelbäckens naturreservat betas också hela 

sommaren i olika etapper. Vi har även avtal med Sundbybergs kommun för en beteshage. 

30/5 Tre tackor med lamm till Brottby på sommarbete. En mindre grupp djur blir kvar hemma på 

gården över sommaren, för att beta de hagarna och för att ge trivsel. 

1/6 Inspektion av gödselhanteringen från miljöförvaltningen 

6/6 Deltar med får på Golfängarnas nationaldagsfirande. 

7/6 Slipa och slå med lie, en kvällskurs 

10/6 Skolavslutning med får i Skytteholmsparken 

11-12/6 Loppis till förmån för fåren. Öppet även 18-19/6 

13/6 Sommarpraktikanterna börjar. De jobbar två och två hela sommaren 

24/6 Traditionellt midsommarfirande med enormt mycket publik. Ett uppdrag vi har genom Råsunda 

Förstads AB. Järvastaden AB medverkar med tårtkalas och ett garage till vår gamla traktor byggt av 

Tor Svae. 

6/7 Råttinvation startar i Hönsgården. Solna stad kontaktas omedelbart. 

5/8 Deltar vi med får i Sinnenas Trädgård 

13/8 Fårens Hantverksbod öppnar efter sommaren. Öppen Fårhage varje gång. Hanteverksboden har 

öppet fram till 18/12.   

23/8 Första gången för hösten med Småskalig Fårskötsel.  

28/8 Fårdag i Ekebyhovsparken. Vi medverkar med några få i samarbete med Småbrukarnana. 

3/9 Fåraherdarna startar höstterminen. 8 flickor deltar. Avslutning 10/12.  

6/9 Träff i Fårhagen med Fårklippning startar. Under hösten kommer 4 barngrupper på besök 

9/9 Djurskyddskontroll från Länsstyrelsen 

16-18/9 Gärdesgårdsbyggarkurs  5 deltagare 

23/9 Lammslakten och försäljning av lammlådor börjar nu och pågår fram till 25/11. Vi behåller fyra 

tacklamm som livdjur och ytterligare två sparas som lamm ännu en tid.  

30/9 Råttbekämpning pågår fortfarande. 
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4/10 Baggarna, tre stycken, flyttar in i betäckningsgrupper. Detta år blir det tekniskt sju betäckning-

grupper eftersom de yngre baggarna, Sober och William, får nya tackor till gruppen även längre fram 

på hösten. Fördelningen totalt för baggarna är 19, 10 och två. Nu börjar det nya fåråret.  

Vi har nu också registrerat alla våra djur i databasen Elitlamm med samtliga lamningar som skett se-

dan 2012. Totalt ca 500 djur har fått sina födelsedata och släktskapsförhållanden registrerade. Vi är 

med i datoriserad Stalljournal. 

30/10 Anticimex tar över råttbekämpningen 

7/11 Snöstorm! Betesperioden är över. Djuren kommer hem för vintern. Kaos! 

12-13/11 Skinnsömnadskurs i Hästskostallet i samarbete med Föreningen Svenska Finullsfår 

3-4/12 Har vi Adventsmys. Man kan dessa dagar grilla lammkorv och äta lammsoppa vid hantverks-

boden. Järvastaden AB hjälper till med annonsering. 

14/12 börjar vi bygga för den nya Fårmässan Bää på Överjärva. Den ersätter vår monter på numera 

nedlagda Husdjursmässan i Kista.  

31/5 2017 Årsmöte för 2016. Det betyder att 2016 års styrelse även varit verksam ytterligare några 

månader under 2017 med möten den 31/1,27/2 (öppet styrelsemöte), 23/3, 20/4 och 8/5. 

Uppdrag på Överjärva 

Hönsen på Överjärva gård sköter vi på uppdrag av Råsunda Förstads AB. Under försommar och tidig 

höst förnyar vi successivt vårt bestånd med nya Åsbohönor och en ny tupp. Dessförinnan har höns-

gården testat för salmonella med gott resultat.  

Naturvårdsarbeten utanför beteshagarna sköts också på uppdrag av Råsunda Förstads AB. Arbeten 

innanför stängslen får vi annan ersättning för, styrd av länsstyrelsen. 

Ny hölada 

I april 2014 meddelades att byggnation av en liten hölada skulle upphandlas av Råsunda Förstads AB. 

Denna har uppförts under 2016 och Föreningen har tecknat ett hyresavtal på byggnaden. Hyra utgår 

från kvartal 4 2016. Äntligen har avståndet mellan djurens vinterhagar på gården och deras vinterfo-

der kortats. Höbilen kan köra upp och lasta av direkt i nya ladan. 

”Rädda Ladugården på Överjärva gård” 

Under året har stora ansträngningar gjorts för att rädda den rivningshotade Ladugården på Överjärva 

gård. Hela frågan om Överjärva gårds framtid blev akut våren 2016 när kommunstyrelsen i Solna 

beslutade att förbereda en rivning av den gamla ladugården från 1825. Tanken var att därigenom 

skapa plats för järnvägsarbetarbostäderna  – ” Rödingarna” – som idag står och förfaller nära Ulriks-

dals station i södra änden av golfbanan. 

Styrelsen anser att den gamla ladugården är oersättlig och en viktig del i den kompletta gårdsmiljön 

på Överjärva. Styrelsen menar att de båda ”Rödingarna” visserligen också kan ha sitt värde, men att 
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placera dem på ladugårdens plats skapar en kulturgeografisk krock. Styrelsen anser att en annan 

plats behöver skapas för arbetarbostäderna så att de hamnar i sin naturliga miljö närmare järnvägen. 

Flera medlemmar i föreningen Kulturlandskaparna demonstrerade utanför stadshuset i Solna och var 

närvarande vid kommunfullmäktigemötena den 21/3 och 25/4 2016. Föreningen bedriver också en 

namninsamling för att ladugården ska få stå kvar och restaureras. Information samt uppmuntran att 

skriva under vårt upprop ges alltid vid Fårens Hantverksbod då den är öppen samt vid Midsommarfi-

randet. Vi har även försökt få till stånd en mötestid med kommunstyrelsens ordförande Pehr Gran-

falk bl a för att diskutera alternativ placering av ”Rödingarna”, men ännu inte lyckats. 

 

Överjärva gård i Solna, 31 maj 2017 

Ulla Alm Britt Johansson Johan Norlin            

Raymond Ozanne Bibbi Wallqvist                                         


