
 

 



STYRELSEN 

Ordförande 

Olle Laurell  08-532 552 74 

Kassör 

Bodil Gustafsson 08-711 50 15 

Sekreterare 

Else Eklöf  08-550 670 28 

Ledamöter 

Lena Gustafsson 08-647 96 94 

Ulla Larsson  08-530 351 64 

Siv Laurell  08-532 552 74 

Lars Stattin  08-531 785 98 

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 

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 

Årsavgift 125 kronor 

Bidrag och nya idéer till både 

hemslöjdsbladet och hemsi-

dan mottages tacksamt! Maila 

eller ring. 

redaktionen@botkyrka-

salem-hemslojd.se 

Bilden på framsidan är lånad från Hagelby.se 



Städat och klart! Stängt för säsongen. På nåt sätt känns det 
skönt när en sommar åter har gått och det är dags för lite 
vila. Eller? 

Men vi drar inte vintertäcket över oss med ens. Redan 
veckan efter stängningen hade vi hyrt ut stugan till 
Kulturpedagogerna och dagen efter städningen hade vi ett 
mycket uppskattat föredrag i Villa Skönvik om ”Gamla 
Rönninge” med Bengt Gustafsson som utomordentlig 
ciceron. Ni som inte var med missade något! 

Och när detta skrivs är det full fart på planeringen inför Hågelby. Vi är ju åter på 
plats två helger i år. Hjälp till att sprida det budskapet bland vänner och bekanta. 
Vi gör ju en liten affisch som jag gärna skickar ut i ett mail till er så ni kan skriva ut i 
lämpligt antal. 

Vill du hjälpa till med det så skicka gärna ett mail till ollelaurell@hotmail.com 

Och när planeringen och utställarmötet är klart är det dags för affischering, 
banderoller annonser och annan marknadsföring. På det inköp av lotter, påsar, 
papper och annat förpackningsmateriel. Och mitt i detta skall också detta nummer 
av ”nya” Hemslöjdsbladet iordningsställas och distribueras. 

Helgen efter julmarknaden är det Adventskaffe på Torpet. I år kommer några 
medlemmar att sälja bröd och kakor här eftersom vi inte fick sälja bakat på 
julmarknaden. 

En liten pust blir det innan det är dags för inkassering av medlemsavgifter, 
verksamhetsberättelse, bokslut och allt annat som skall vara klart till årsmötet. 

Jag tror inte vi drar över oss något vintertäcke alls med andra ord. 

Kom nu på Julmarknaden och gärna på adventskaffet också . 

 

Och till sist till er alla: En riktigt GOD JUL 

 

 

Olle 

Ordförandens sida 

mailto:ollelaurell@hotmail.com


Vi finns även på Facebook! Gilla 

gärna vår sida. 

www.facebook.com/botkyrkasalemhemslojd/ 

Nu lanserar vi föreningens nya hemsida! 

Lagom till julmarknaden har 

vår hemsida fått ett ansikts-

lyft! 

Alla gamla texter kommer gås 

igenom och omarbetas. Vissa 

länkar försvinner, men andra 

har tillkommit. 

Synpunkter på utseende och 

innehåll mottages gärna! 

 

redaktionen@botkyrka-salem-

hemslojd.se 

Siv Laurell: 08-532 552 74 

Tanja Wahlgren: 073-756 76 55  

SE HIT ALLA SLÖJDARE! 

Just nu finns de gamla beskrivning-

arna fortfarande kvar under slöj-

darpresentationen. 

* Vill du läggas till i listan över våra 

slöjdare? 

* Vill du uppdatera din presen-

tation, slöjd, bilder eller kontaktin-

formation? 

Kontakta redaktionen! 



Att jobba på Torpet av Gunilla Salo 

Som medlem i föreningen är man väl antaglig-

en mest intresserad av slöjd. B-S hemslöjdsför-

ening är mycket mer än så, det är ett kafé med 

en 1700-talsmiljö som är så väl värd att bevara. 

Det behövs mycket handpåläggning och orga-

nisation från många, om detta lilla uppskattade 

företag ska fungera. Det bakas, tvättas och 

handlas hela tiden. Styrelsens organisation för 

skötsel av torp och kafeteria är jättebra, jag var 

med på genomgången under städdagen. Då 

bestämde jag mig för att pröva kafeterian un-

der ett par dagar i somras. Många bäckar 

små... 

Siv skulle vara min kafeteriakompis, vilket kän-

des betryggande. Jag var faktiskt riktigt påläst, 

för jag gillar att veta vad som gäller vid ett 

uppdrag, och inte bli alltför osäker om det 

kommer mycket folk och plötsligt är skarpt 

läge. Visst är det ideellt arbete, men intrycket 

blir bättre om det hela sköts så professionellt 

som möjligt. De allra flesta gäster vet ju också 

att det är ideellt arbete, och har lite tålamod 

om det fattas något i en burk eller så. Man vet 

att man inte är på Grands Veranda eller Opera-

källaren, ingen kommer dit med attityden att 

man ska klaga på minsta problem. 

Vädret var bra och lagom varmt. Det var inte 

helg, så det väntades inte jätteanstormningar. 

Perfekt helt enkelt! 

Vi hann förbereda. "Mackaproffset" Siv gjorde 

smörgåsar som lades i kylen. Allt annat som 

står i instruktionen gjorde vi också. Jag rekom-

menderar verkligen att man har den med sig, 

går igenom och följer den, det underlättar 

mycket. Om man har den som stomme, så blir 

det ändå en massa detaljer som inte kan besk-

rivas, som hur man gör med flaggan och dylikt. 

Gästerna kom, dagen flöt på, det var helt en-

kelt trevligt. För många är det första besöket, 

och man uppskattar verkligen det hembakta 

och personliga. Andra är återkommande besö-

kare. 

Dag två kom en hälsovårdsinspektör på oan-

mält besök. Som helhet fick vi beröm, hälso-

vårdsinspektören sa att hon brukar få en 

känsla direkt när hon kommer in i en lokal. På 

torpet är väl känslan ganska mycket "helt och 

rent" och strävan efter trivsel. Skönt at vi 

"klarade oss", jag tyckte bara att det var posi-

tivt att få feedback. 

Det är ganska hårt arbete som gäller hela ti-

den. Servera, hämta, fylla på, sköta bord, kolla 

toaletten, sköta kassan, vara lite på tå och ha 

koll. Vi klarade oss med två personer eftersom 

det var vardag, men jag förstår att man behö-

ver vara tre på helgerna. Lite behöver man ju 

äta själv också ibland. Man blir trött i ryggen 

och armarna, det är lika bra att säga som det 

är. Man får turas om lite så att det kan bli små 

pauser också för oss.  

Som helhet tycker jag att det var jättetrevligt, 

jag kände mig nöjd över att ha bidragit till att 

denna oas kunnat ha öppet under de två dagar 

som jag jobbade i somras!  



Höstens aktiviteter i föreningen 

Medlemskväll i Villa Skönvik 

 

Bengt Gustafsson berättade för 

oss hur samhället Rönninge blev 

till och visade bilder. 

Rönninge som samhälle är inte 

mer än 100 år gammalt. Innan 

dess bestod Rönninge av 2 större 

gårdar med en del torp där 

torpare fick bo om de arbetade 

på gårdarna. 

 

När den sista stora ägaren av Uttringe Gård och Rönninge Gård dog hade 

hon testamenterat ut torpen till torparna och övrigt gick på aktion. Det hela 

såldes till ett pris av 85.000:-. Köparen satt ut en annons i Stockholms 

tidning för att sälja tomter som egna hem. Fina tomter med bra 

kommunikationer för Rönninge hade fått egen tågstation. Det var då 

Rönningesom samhälle blev till. 

 

Bengt berättade också att 

Salemstaden kom till på slutet av 60-

talet för att Salem-Rönninge skulle ha 

så många invånare att de kunde 

fortsätta vara en egen kommun. Men 

det blev ända en hopslagning med 

Botkyrka några år. Idag är ju Salem 

återigen en egen kommun. 

 

En trevlig kväll i Hembygdens Villa Skönvik. 



Städdag på torpet en solig söndag 

Vi var 15 stycken som såg till att torpet stängdes för 

säsongen.  

Inne städades det och put-

sades kaffepannor. Ute fick 

tomten en genomgång. 

Gamla syrenstammar sågades ner och kördes 

iväg.  
 

Tack stugvärdarna Kristina och Lars för allt ar-

bete ni har lagt ner på tomten hela sommaren! 

Hantverksdagen 

Den 6e september var det dags för 

den årliga hantverksdagen på 

Torpet. Dock var vädergudarna inte 

på vår sida. Det spöregnade! Men 

sju slöjdare trängde ihop sig i 

drängstugan med en värmande 

brasa. 

De få tappra besökare som vågat 

sig ut i ovädret kunde se 

demonstrationer av frivoliteter, tovad ull, makramé, näverarbeten, broderi 

och tekniker med polymerlera. 



Halm är ett härligt naturmaterial 

att arbeta i. Jag har hållit på i 

över 40 år. Jag har haft kurser på 

många håll för intresserade, från 

6 till 90 år. Det är jätteroligt att 

ha blandade åldrar. 

Halmslöjd finns över hela 

världen, men knappast inte med 

råghalm. Man använder det 

stråmaterial som finns och som 

är formbart. I Sverige är Dalsland 

halmens landskap. 

TEMA SLÖJD 

Vi fortsätter att presentera 

olika slöjdformer.  

Denna gång är det halmslöjd. 

 

Text och bild: Elsie Karsbrink 



Gör en halmstjärna! 

Blötlägg halmen i ca 20 minuter 

Tag 9 grova strån och gör en 

omknytning med lintråd i båda 

ändar. 

Gör 6 likadana buntar, använd 

den första bunten som mall. Var 

noga med att måttet mellan 

omknytningarna blir lika. 

Bind ihop tre buntar till en tri-

angel. Lägg två trianglar på varandra 

och knyt ihop alla ställen som 

korsar varandra. 

Klipp av ändarna som du vill ha 

dem. 

Lägg stjärnan i press under 

natten medan den torkar. 

Knyt på röda band! 

Råghalmen köper jag från Rune 

Öberg i Bäckefors (0530-60470). 

För det mesta tänker man på jul i 

samband med halm. Röd tråd och 

röda band hör julen till. Har arbetet 

ax kvar har det med skörden att 

göra. Snurror, midsommarstång, 

blommor och humlor m.m. kan man 

ha året runt. På påsken knyter man 

på gröna eller gula band. 



Kalendarium 

21-22, 28-29 

november 
Julmarknad på Hågelby 10 - 16 

6 december Adventskaffe på torpet 11 - 16 

20 januari 
Styrelsemöte på Blåbärsstigen 18.00 

Bedömning av slöjd görs på styrelsemötet 

Anslagstavlan 

 

EFTERLYSNING 

Finns det någon som har vitt 

ryagarn som de inte behöver 

och kan tänkas sälja? 

Kontakta Inger  

070 - 550 42 88 

Annonsera här? 

Kontakta redaktionen 

redaktionen@botkyrka-salem-

hemslojd.se 

OBS!

Försäljningen av 

hembakt sker 

på advents-

kaffet i år! 



KLENÄTER 
 

 

3 äggulor 

2 hela ägg 

3 msk socker 

ca 400gr vetemjöl 

6 msk tjock grädde 

3 msk skirat smör 

½ dl brännvin 

 

Till kokning; Flott 

 

Äggulorna röres med sockret ett par minuter. Det smälta, avsvalnade 

smöret, brännvinet, och de uppvispade vitorna och mjölet tillsättes. 

Degen arbetas därefter på bakbordet och kavlas ut till en tunn kaka, 

som sporras i 10 cm långa 3 cm breda remsor med en skåra i mitten. 

Genom denna vändes remsan en gång. De kokas guldgula i het flottyr 

och får rinna av på papper el. linne, beströs med socker. Serveras till 

kaffe o te, även till efterrätt med sylt. 

Nykokta äro de bäst, men kunna även värmas upp i ugn. 

 

Källa: Kajsas kokbok 1943. 

Sista sidan 

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

med er av, tveka inte att kontakta redaktionen. 



B 
Föreningspost 

BOTKYRKA-SALEM 

HEMSLÖJDSFÖRENING 

c/o O. Laurell 

Blåbärsstigen 44 

144 37 Rönninge 

Besök oss på Torpet i Nedre Söderby 

Buss 708 från Tumba-Hallunda-Rönninge 

Hållplats Söderby gårdsväg 
Hemsida 

www.botkyrka-salem-hemslojd.se 


