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Program för verksamhetsåret 2012 
 

Exakta datum och tider kan inte ännu anges för alla aktiviteter. Efter hand som 
planeringen blir klar kommer vi att uppdatera programmet och annonsera på webbplatsen 
http://www.rosocken.se. De medlemmar som begärt information med vanlig post skall 
naturligtvis också få det.  

Söndag 6 maj Besök och skyltuppsättning på Gårdstensberget 

Vid gränsen mot Skederid ligger ett av Rös märkvärdigaste fornminnen, 
fornborgen på Gårdstensberget. Vi har tagit reda på vad som går att veta om 
fornborgen och arrangerar nu en allmän utflykt för att sätta upp en 
informationsskylt och visa alla vilket enormt byggnadsverk som ligger där 
uppe på berget. Terrängen på Gårdstensberget är ganska dramatisk och 
klädd med tät och risig skog, så tänk på oömma kläder och något stadigt på 
fötterna. Tag gärna med kaffe och smörgås. Söndagen den 6 maj kl. 12 blir 
det av 

Det är ont om parkeringsplatser i närheten av berget – därför kräver vi 
förhandsanmälan så att vi kan arrangera samkörning. Maila 
info@rosocken.se eller ring Björn på telefon 0175-623 35 om Du vill vara 
med! 

Söndag 10 juni  Resa med veteranbuss och museijärnväg 

Vi arrangerar en resa med veteranbuss till Upsala-Lenna Jernväg och åker 
med Lennakatten Faringe - Marielund t o r. Stig Jandrén berättar om 
järnvägens historia och museiföreningens verksamhet. Bussen avgår 08.00 
från Rö kyrka och sätter av deltagarna ca 14.00 på samma plats. Priset för 
denna aktivitet blir 200 kr per deltagare, kaffe och smörgås ingår. Barn under 
2 år (som inte behöver egen plats eller kaffe och smörgås) får följa med 
gratis. Föranmälan till info@rosocken eller Björn på tfn 0175-623 35 krävs. 
Deltagarantalet är begränsat, medlemmar har företräde, annars gäller "först 
till kvarnen".  

Söndag 15 juli Kulturpromenad till torpställen på Näs ägor 

Vi tar en promenad till Vretarna, Västanbro, Sunnanbro och Ekelund och 
tittar på vad som finns kvar av dessa torp. Ann Britt och Björn Bergström 
berättar om torpen och deras öden. Samling på Lövsta kl. 12.00. Promenaden 
är ca 6 km, mestadels på slät mark, och tar cirka 2 timmar. Kaffe på Lövsta 
efter promenaden. 

Söndag 2 september Näs' byggnadshistoria 

Från början var Näs en by med två gårdar. Under 1600-talet ombildades byn 
till säteri, men togs tillbaka av kronan 1683 och gjordes till rusthåll under 
Roslags kompani av Livregementet till häst. Elisabeth Rudbäck och Jan 
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Hanberg guidar oss runt och berättar om Näs' byggnadshistoria. Föreningen 
bjuder på kaffe och kaffebröd. Samling på Näs’ gårdsplan kl. 10.00. 
Föranmälan till info@rosocken eller Björn på tfn 0175-623 35 krävs. 
Deltagarantalet är begränsat, medlemmar har företräde, annars gäller "först 
till kvarnen".  

September – november  Rös moderna historia 

Under hösten planerar vi att ordna en studiecirkel om Rös moderna historia. 
Med hjälp av bland annat stadsarkivets samlingar skall vi söka svar på några 
frågor kring vad som hände i Rö på 1900-talet, t ex när vi fick elektricitet, 
post och telefon. Ett annat område som kan vara intressant är att se vad som 
finns bevarat från den tiden när Rö var en egen kommun; vilka var de 
förtroendevalda, och vilka frågor var viktiga vid kommunalnämndens 
sammanträden. Sammantaget är det här ett stort forskningsområde, så vi 
kommer att få begränsa ambitionerna – kanske blir det fler studiecirklar 
inom samma område. Mer information följer efter sommaren.  

Oktober Skyltuppsättning vid torpställen på Beatebergs ägor 

Under vintern har vi forskat fram information om några av de många 
övergivna torpställena på Beatebergs ägor och förberett informationsskyltar 
om dem. I början av oktober tänkte vi sätta upp dessa skyltar och behöver då 
få med några intresserade som kan hjälpa oss med det. Ann Britt och Björn 
Bergström berättar om torpens historia och dem som bodde där.  

Oktober – november Släktforskningskurs 

Om vi får minst fem anmälningar kommer vi att arrangera en ny 
släktforskningskurs under oktober och november. Just i dag fattas tre!  
Kursen riktar sig i första hand till nybörjare och fokuserar på hur man 
släktforskar med hjälp av dator och Internet. Kursen omfattar 8 
dubbellektioner på kvällstid i S:t Olofsgården. Under kursen får Du hjälp att 
komma igång med Din egen forskning och har fri tillgång till lärarna för att 
fråga dem till råds. Lärare blir liksom förra året Björn och Ann Britt 
Bergström. Avgiften är 975 kr per deltagare men därtill kommer kostnaden 
för program, abonnemang på arkivtjänster och referenslitteratur om 
sammanlagt ca 1500 kr, men dem behöver Du i alla fall om Du vill släktforska. 
Du behöver också ha tillgång till en dator, gärna bärbar, och Internet. 
Deltagarantalet är begränsat, medlemmar har företräde, annars gäller "först 
till kvarnen".  

Söndag 2 december (preliminärt) Julavslutning 

Första advent klockan 15.00 samlas vi i S:t Olofsgården för att dricka glögg, 
äta pepparkakor och umgås. Det blir också ett lättsammare föredrag eller 
något annat att lyssna på. Den här begivenheten är bara öppen för 
medlemmar, men det är ju både lätt och billigt att bli medlem, eller hur? Vi 
är tacksamma om ni anmäler er i förväg så vi kan räkna ut hur mycket glögg 
och annat vi behöver köpa. 


