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 Föreningen Auktoriserade Norrtäljeguider 

Årsredovisning 

2013 

Tredje verksamhetsåret 

 

Styrelse 

Sedan årsmötet 2013 har styrelsen bestått av Eva Ekeroth, ordförande, samt Anders 

Djerf, sekreterare, Lars-Gunnar Wallin, kassör, Ingela Jansson och Sonia Rasmussen, 

ledamöter. 

Styrelsesuppleant har varit Eivor Larsson.    

Revisor 

Revisor har varit Hans Stergel. 

Valberedning 

Valberedningen har bestått av Anette Hallsenius och Gunilla Lindgren. 

Medlemsantal 

Föreningen hade vid senaste årsskiftet 9 betalande medlemmar.  

Sammanträden 

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. 

Föreningsmöten 

Årets fortbildning gick till Rådmansö där Eva Ekeroth och Sonia Rasmussen var värdar. 

Vi startade i Kapellskärs hamn där hamnchefen Rikard Sahl visade oss runt och vi bland 

annat fick se ett antal båtar angöra och lämna hamnen uppifrån hamnbyggnadens tak. 

Därefter gick vi tvärs över vägen till hembygdsgården Sladdstycket som vi förevisades 

av Lasse Bergman, sekreterare i hembygdsföreningen. Vid Sladdstycket mötte oss också 

Gunnar Lodin som är tillsynsman för naturreservatet Riddersholm, där 

hembygdsgården ligger. Han tog oss på en vandring och visade växter och natur. 
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Lunch intogs på restaurang Kapellskäret i hamnen. Efter lunch bar det av till Räfsnäs där vi 

blev förevisade Sjöräddningens största båt, Stenhammar, av chefen, Rasmus Karlsson. Sista 

utflyktsmålet var Rådmansö kyrka som kyrkvaktmästare Alexandra Österman kunde berätta 

mycket om. Dagen avslutades med fika och möte på Rådmansö bageri. 

Medlemsinformation 

För att hålla medlemmarna informerade om vad som händer i föreningen produceras ett 

nyhetsbrev. Guidenytt har utkommit med 3 nummer under 2013.   

Hemsidan 

Hemsidan är den viktigaste kanalen för att marknadsföra föreningen och de enskilda 

guiderna. Målsättningen är att uppdatera den med en ny krönika eller annan 

information minst en gång per månad. 

Övrig marknadsföring 

Anette Hallsenius har lämnat foldern på andra kommuners turistbyråer.  

Anders Djerf var utställare på Skärgårdsmässan på Djurgården i Stockholm i maj. Där anordnade 

han en tipspromenad om Norrtälje och informerade om guiderna.  

I slutet av juli erbjöds guiderna att guida Mikael Blum på en stadsrundtur. Syftet var att knyta 

närmare kontakt och visa honom vad vi kan så att han ska kunna skicka kunder han inte kan ta 

hand om till oss. Anders Djerf, Lars-Gunnar Wallin och Eva Ekeroth deltog i guidningen som blev 

mycket trevlig. 

Visit Roslagen 

Anders Djerf representerade föreningen vid bolagsstämman den 9 april.  

Anders Djerf har också deltagit i Visit Roslagens arrangemang om Värdskap i Skärgården. 

Sedan den 1 september driver Visit Roslagen turistbyrån i Norrtälje. 

Övriga aktiviteter 

Ingela har varit i kontakt med Björn Ahlsen för att undersöka möjligheten att få bidrag till att 

anordna en guidad busstur. Beskedet från kommunen var att föreningen inte är 

bidragsberättigad på grund av att den inte är öppen för alla. 

Slutord 

Föreningens tredje verksamhetsår är till ända. Under året har flera guider än tidigare 

fått uppdrag, även om de fortfarande inte är så många. Uppdragen har kommit både via 

hemsidan, turistbyrån och foldern. En slutsats av det är att det är viktigt att fortsätta att 

använda flera kanaler. 
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Anders Djerf har arrangerat öppna stadsvandringar på olika teman som han fått hjälp av 

Turistbyrån att marknadsföra. Dessutom har de marknadsförts på föreningens hemsida, 

med affischering och i Norrtelje Tidnings kalendarium. Hans vandringar har också blivit 

omskrivna i tidningen. I samband med det har också föreningen fått god publicitet.  

Fortbildningsdagen hade god uppslutning även i år vilket är glädjande och uppmuntrar 

till fortsättning. Dagarna ger träning för arrangören, fortbildning för deltagarna och en 

trevlig dag och inspiration för alla.  

 

  

Eva Ekeroth  Ingela Jansson Sonia Rasmussen 

 

 

 Anders Djerf  Lars-Gunnar Wallin  


