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STYRELSEN 

Ordförande 

Olle Laurell  08-532 552 74 

   070-772 69 75 

Kassör 

Bodil Gustafsson 08-711 50 15 

   070-620 61 50 

Sekreterare 

Else Eklöf  08-550 670 28 

   070-595 12 00 

Ledamöter 

Lena Gustafsson 08-647 96 94 

Ulla Larsson  08-530 351 64 

   070-918 37 24 

Siv Laurell  08-532 552 74 

   070-766 76 79 

Lars Stattin  08-531 785 98 

   070-736 65 54 

Tanja Wahlgren 073-756 76 55 

STUGVÄRDAR 

Bengt Ryttersten 08-778 18 03 

Kristina Görander 08-530 358 51 

Lars Stattin  08-531 785 98 REDAKTIONSGRUPPEN 

I redaktionsgruppen sitter frivilliga 

medlemmar och styrelsemedlemmar. 

Man är med så länge man tycker det 

är roligt och givande. 

Ansvarig utgivare 

Tanja Wahlgren   073-756 76 55 

Sven-Bertil Ankarstad 08-531 745 45 

Siv Laurell    08-532 552 74 

     070-766 76 79 

Inger Ryttersten   08-778 18 03 

KONTAKT 

Postadress 

Botkyrka-Salem hemslöjdsförening 

c/o O. Laurell 

Blåbärsstigen 44 

144 37 Rönninge 

Hemsida 

www.botkyrka-salem-hemslojd.se 

Facebook 

www.facebook.com/botkyrkasalemhemslojd 

Telefon till Torpet 

08-530 315 45 

Postgiro 

495 18 82 - 2 

Ingen inträdesavgift 

Årsavgift 125 kronor 

Nya medlemmar: 

Riitta Zetterman 

Inger Svensson 

Lena Granberg 



2017 är här 

Nytt år igen. Det är fasligt vad tiden går. Jag önskar er alla ett 

gott nytt år och det gäller förstås för föreningen också. 

Den nya rutinen från i fjol att man med tidningen första 

nummer ombedes att betala medlemsavgiften för i år 

tillämpar vi i år också. Hoppas du vill vara med även 

framöver. 

Från styrelsens horisont är det nu planering inför årsmötet 

med verksamhetsberättelse, bokslut, revision och liknande ärenden. Kallelse till 

årsmötet finns med i tidningen. Jag påminner också om att motioner skall vara 

styrelsen tillhanda fem veckor före årsmötet. 

Valberedningen har bråda dagar och det är förutskickat att det kommer att bli 

förändringar i styrelsen. I samband med det är det också möjligt att organisationen 

ändras. Nu skall jag inte gå händelserna i förväg men en möjlighet är att styrelsen 

får en mer styrande roll och att man bildar undergrupper med delegerat operativt 

ansvar för slöjd, köket, trädgården, medlemsaktiviteter, information med mera. Det 

skulle då kunna innebära att fler personer totalt blir delaktiga i verksamheten.  Du 

till exempel. 

Detta är några tankar jag har men frågan kommer ju att beredas inom den nya 

styrelsen och troligast diskuteras också på årsmötet.  

På torpet är det vinterdvala för närvarande efter ett mycket lyckat Adventskaffe. 

Men när vi öppnar i vår ska ni se att vi har ett nytt kylskåp i köket och att golven är 

målade.  

Årets säsong på torpet börjar lördagen den 6 maj. Och som tidigare år har vi stängt 

midsommarhelgen och annars öppet varje lördag-söndag från maj till september 

och varje dag under juli månad. 

Det känns redan som om sommaren är här när man sitter vid tangentbordet! 

 

Olle  

Ordförandens sida 



KALLELSE 

TILL 

ÅRSMÖTE 
i 

Botkyrka-Salem Hemslöjdsförening, ideell förening 

 
 

Torsdagen 6 april 2017 klockan 19.00 

Plats: Torpet, Nedre Söderby 

 
 

Efter avslutat möte bjuds det på smörgåstårta 
 

Välkomna! 

Styrelsen 
 

Motioner till årsmötet skall enligt stadgarna vara styrelsen 

tillhanda fem veckor före årsmötet, dvs senast 2 mars 

2017. Motioner skall sändas till föreningens ordförande 

Olle Laurell, Blåbärsstigen 44, Rönninge. 



Hågelby julmarknad - 3 sidor fototema 





 

Vinnaren i årets tävling med tema 

"Kärlek" blev Bertha Norell med sin tova-

de tavla med hunden och katten i en öm 

förening.  

Tvåa med kom Bodil och Lena Gustafs-

sons gemensamma tavla med fem brode-

rade motiv och trea med kom Kaarina 

Pahléns fina par i halm. 

Av våra gäster var det 

Anette Hansebjer från 

Grödinge som hade turen att vinna presentkortet! 



Adventskaffe på Torpet 





Kalendarium 

16 februari 
Styrelsemöte på Blåbärsstigen 18.00 

Bedömning av slöjd görs på styrelsemötet 

2 mars Sista dagen för inlämning av motioner till årsmötet 

6 april Årsmöte på Torpet 19.00 

23 april Bemanningsmöte kl. 10.00 på Torpet 

23 april Städdag på Torpet kl. 11.00 

23 april Inlämning av slöjd efter avslutad städning 

24 april Inlämning av slöjd kl 18 - 19 på Torpet 

6 maj Torpet öppnar lördagen 6 maj kl 11 - 17 

Anslagstavlan 

Uppdateringar i matrikeln 

Lena Engman, Rönninge har 

nytt telefonnummer. 070-314 

78 24. 

Marianne Örberg, Farsta har 

telefonnummer 070-556 98 17. 

Bidrag och nya idéer till både hem-

slöjdsbladet och hemsidan motta-

ges tacksamt! Maila eller ring. 

redaktionen@botkyrka-salem-

hemslojd.se 



Kaviarströmming  
4 portioner 

 

600 gr rensad strömming 

med ryggbenet borttaget 

½ msk smör 

½ gul lök, finhackad 

½ tsk salt 

 

Lag 

½ dl rökt kaviar 

2 dl matlagningsgrädde 

2 msk hackad dill eller 

gräslök 

 

Sätt ugnen på 225 gr. 

Skölj strömmingen o ta bort ryggfenan. Smörj en ugnssäker form och strö 

finhackad lök i botten. Rulla ihop strömmingen med skinnsidan utåt och lägg 

dem i formen. Salta. 

Rör ihop lagen och slå den över strömmingen. Grädda mitt i ugnen ca 20 

minuter. 

 

Variation; istället för kaviar ta ½ dl hackad ansjovisfilé i lagen. 

Källa: Bonniers kokbok. 

Baksidan 
Om någon annan medlem har traditionella eller lokala recept som ni vill dela med er 

av, tveka inte att kontakta redaktionen. 



BOTKYRKA-SALEM 

HEMSLÖJDSFÖRENING 

c/o O. Laurell 

Blåbärsstigen 44 

144 37 Rönninge 

Besök oss på Torpet i Nedre Söderby 

Adress: Söderby gårds väg 120 
 

Buss 708 från Tumba-Hallunda-Rönninge 

Hållplats Söderby gårds väg 

Hemsida 

www.botkyrka-salem-hemslojd.se 

Facebook 

facebook.com/botkyrkasalemhemslojd 


