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Varmt välkomna till Släktmötet på Öland den 3-5 augusti 2007

Vi ser fram emot ett Släktmöte där alla släktgrenar och olika generationer är representerade - ett
släktmöte med många tidigare och nya deltagare. Programmet är fullmatat och ger oss möjlighet att
träffas och lära känna varandra under mycket trevliga former. I år finns dessutom extra program för
de ”något yngre” - om ni själva vill. Tag kontakt med Johanna så kan hon berätta mer!
Vi samlas till musik och mingel på fredag kväll som en trevlig upptakt på helgen. Därefter ger vi oss
ut på spaning i natten på Alvaret. På lördag förmiddag ges möjlighet till egna aktiviteter - som kan
samordnas på fredag kväll för de personer som så önskar. Bland annat finns möjlighet till en Linnévandring. På eftermiddagen är det dags för det beslutande (vartannantårs-)släktmötet och på kvällen
är det festmiddag i Drabantsalen på Borgholms slott! På söndagen är det en gemensam guidad tur
med buss. Hoppas att ni alla tycker att det här låter välkomnande och trevligt!
På sidorna 3-4 kan ni läsa mer om mötet, var ni kan bo och vad som finns att göra i anslutning till
vistelsen på Öland. Där framgår hur ni anmäler er och vad det kostar. Se även www.lalander.org
Varmt välkomna önskar styrelsen genom Planeringsgruppen för Öland 2007 - Lars och Barbro
Gummesson Sandreda, Braås, Nils Lalander & Maria Wiell Öland, Philip Lalander Växjö samt
Marie och Johanna Sundqvist Kalmar och Öland.

ORD från
ORDföranden…
Min önskan om en vision för föreningen - vad vi vill, hur vi vill att föreningen skall utvecklas för att
vi som medlemmar skall trivas - den finns kvar. Det är många som visat - i ord och handling - hur de
vill att vi skall verka. Stort varmt tack för allt som ni har visat hittills!
Jag föreslår att vi diskuterar vad vi vill med föreningen när vi träffas på Öland. Är det någon som inte
tänker komma - jag är realist så jag vågar inte tro/hoppas på att få träffa er alla - så ber jag att du hör
av dig innan mötet, eller skicka med tankar och synpunkter med någon som kommer till mötet.
En punkt att förbereda - förutom de frågor som finns med i detta utskick - är var nästa Släktmöte skall
hållas. Som ni ser av det spännande programmet så blir det nya programpunkter och självklart nya
utflyktsmål, när en ny grupp bjuder in oss.
En annan fundering är om vi skall kombinera de större mötena (som vi arrangerar vartannat år) med
minimöten - åren däremellan. Det kan medföra att olika medlemmar får nära till mötet, och att andra
får se nya delar av Sverige.
Vill här framföra mitt tack till Planeringsgruppen för deras arbete - Stort, varmt TACK!
Väl mött på Öland - Birgitta

Föreningen Lalandersläktens nyhetsbrev några rader har till ändamål att
- öka intresset för släktföreningen och stärka sammanhållningen inom föreningen
- främja aktiviteter inom släktföreningen och stimulera intresset för släktens historia,
kunskap om släktforskning samt sprida kännedom om olika släktmedlemmars liv och
gärning
- underlätta styrelsens kontakt med släktmedlemmarna men också vara ett öppet forum
för medlemmarna i förenings- och släktangelägenheter
Ansvarig utgivare: Birgitta Nordenman, Kremlevägen 6, 756 46 Uppsala. Tel: 018 - 30 09 42,
070 - 315 21 00, Fax: 018 - 30 04 42, e-mail: bin@magnolia.se
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Välkommen till Släktmöte med Lalandersläkten 3 - 5 augusti 2007
3 augusti
19.00
Välkomstträff med musikprogram och mingel på Rydbergsgården, Algutsrum (4 km norr
om brofästet, väg 136)
22.00

Möte med fladdermöss och andra nattlevande djur. Intresserade inbjuds till en 2timmars nattexkursion på Ölands Stora Alvar för att ta del av Mörkrets Mystik, mitt i
Världsarvet. Guide är entymolog Dave Karlsson, platschef för forskningsstationen. Det
kostar 100 kr/person. Anmälan görs i förväg på samma sätt som till släktmötet i övrigt.

4 augusti
Förmiddagen fri för egna aktiviteter (se förslag nedan)
09.30

En Linnévandring med docent Eje Rosén, som är biolog och etnolog, arrangeras för den
som inte gör någon egen utfärd. Eje berättar om Linnés besök på Öland för 266 år sedan
och gör jämförelser mellan då och nu inom fauna, kultur, näringar och socialt liv, framförallt på södra Öland med Stora Alvaret som utgångspunkt. Tre timmar tar vandring och
bussresa och det hela kostar 125 kr/person. Anmälan görs i förväg på samma sätt som till
släktmötet i övrigt.

15.00

Eftermiddagskaffe och därefter Släktmöte i Rydbergsgården, Algutsrum

20.00

Festmiddag i Drabantsalen på Borgholms slott.
Kostnad: 250 kr/person. Då ingår 3-rätters middag samt måltidsdryck och kaffe.

5 augusti
10.00
Gemensam utfärd med buss till bland annat en av de vackra öländska hamnarna. Lunch
på färsk fisk, tillagad på öländskt vis. Besök vid den speciella miljön med väderkvarnar i
rad, linbastu m.m. Guide medföljer. Kostnad: 125 kr/person.
Vi behöver anmälan till lördagens årsmöte och festmiddag samt söndagens utfärd - liksom för
nattexkursionen och/eller Linnévandringen - senast den 10 juli via e-post: maria.wiell@telia.com
eller telefon 0708-17 27 28.

Förslag på utfärder:
• Glasriket med Kosta/Boda och Orrefors, ca 5 mil från Kalmar.
• Kalmar centrum med slottet från 1200-talet och Domkyrkan.
• Södra Öland med Ottenby fågelstation och i närheten Eketorps borg, en återuppbyggd
fornborg med miljöer från fyra olika tidsepoker alltifrån stenåldern och framåt. Ca 5 mil söder
om brofästet.
• Himmelsbergs hembygdsmuseum med en typisk, restaurerad öländsk radby och miljöer från
det gamla bondesamhället. Ca 2,5 mil från brofästet.
• Solliden - Ölands kungliga slott med en fantastisk park och ett utställningsområde, ca 3 km
söder om Borgholm.
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Mycket mer finns att se på Öland,
Ölands Turistinformation kan hjälpa till, 0485-56 06 00 eller www.olandsturist.se
Hos Ölands Turist kan du också boka boende. Några förslag från oss:
• Hotell Skansen i Färjestaden, rum i olika prisklasser, 0485-305 30. Här finns spa-möjligheter.
Man har också en av landets största whiskeysamlingar. www.stefan-noren.se/skansen
• Bo Pensionat, 10 km söder om brofästet i den vackra byn Vickleby där pensionatet ligger
granne med Carl Malmstens kända skola Capellagården. Telefon 0485-360 01 eller
www.bopensionat.nu
• Strand Hotel i Borgholm, i hamnen i Borgholm med fantastisk utsikt över Kalmarsund och ett
av Ölands största nöjesutbud. Telefon 0485-888 88 eller www.strandborgholm.se
• Äpplerums lantgård, stugor. Telefon 0485-56 31 39 eller www.applerumslantgard.se
• En rad campingplatser med stuguthyrning finns runt om på Öland.
• I Kalmar finns hotell och vandrarhem i olika prisklasser. Vid brofästet på fastlandssidan ligger
bland annat Hotell Brofästet, 0480-42 70 00 eller www.sodexhokonferens.se/Brofastet
Johanna Sundqvist håller i särskilda aktiviteter för er som är ”något yngre”. Kontakta henne via epost: johanna_sundqvist@hotmail.com
Välkomna, allesammans!

Kallelse till Släktmöte i Föreningen Lalandersläkten den 4 augusti 2007 kl. 15
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av justeringspersoner
6. Behörig kallelse av mötet
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning
8. Föredragning av revisorernas berättelse för 2005 och 2006
9. Styrelsens ansvarsfrihet
10. Föreningens ekonomi inklusive olika förslag på upprustning
- Stugorna i Huså
- Föreningens tidning några rader
11. Fastställande av årsavgift för kommande år
12. Föreningens hemsida
13. Val av ordförande och vice ordförande
14. Val av kassör och sekreterare
15. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
16. Val av revisor jämte suppleant
17. Val av stugfogdar, uthyrningsansvarig, redaktör samt webadministratör
18. Val av ansvarig för USA-kontakter
19. Val av valberedning
20. Nästa Släktmöte
21. Övriga frågor
22. Mötets avslutning
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Verksamhetsberättelse för Föreningen Lalandersläkten
Berättelsen behandlar verksamheten från och med Släktmötet i Huså 6 augusti 2005 till och med den 31 mars
2007.

Släktföreningsmötet 2005
Släktföreningsmötet hölls i Huså den 5-7 augusti 2005 där alla släktgrenar var representerade utom Gertrudoch Mårtengrenarna. Styrelsen fick tre nya ledamöter samt en ledamot med ny funktion. Efter Släktmötet
samlades alla i och omkring föreningens stugor för trevlig samvaro. Samvaron fortsatte på kvällen då middag
hölls i Huså herrgård. Dagen efter anordnades en uppskattad utflykt till Fröå. Mötet finns utförligare beskrivet
i några rader #19 2006.
Styrelsens arbete
Styrelsen har valt att på olika sätt ta till vara på det stora engagemang som finns på olika håll bland
föreningens medlemmar. Det har gett mycket positiva resultat både när det gäller arbetshelgen i Huså våren
2006, olika hyresgästers bidrag till upprustning och löpande göromål i stugorna och på tomten i Huså,
ekonomiska bidrag till föreningen samt planeringen inför Släktmötet på Öland 2007.
Styrelsen har inte inrättat något arbetsutskott utan hela styrelsen får information och är delaktiga i olika beslut.
Ordföranden sammanfattar arbetet i Styrelsebrev som sänds ut till hela styrelsen - ordinarie och suppleanter.
Under verksamhetstiden har nio styrelsebrev distribuerats.
Beslutsfrågor har hanterats så att beslutsunderlag och förslag till beslut har distribuerats och de olika
ledamöterna har därefter återkommit med sina svar. Besluten presenteras därefter i kommande Styrelsebrev
och på föreningens hemsida.
Styrelsen har träffats en gång, på ett styrelsemöte hos ordföranden i Uppsala den 14 januari 2006. Då hade
styrelsen den stora glädjen att Sven Lalander deltog som adjungerad och delade med sig av sina erfarenheter
och sin klokskap. Mötet ägde rum av främst två orsaker. Det var dels för att den nya styrelsen skulle få
möjlighet att träffas och lära känna varandra, men framför allt för att behandla skrivelser som kommit till olika
styrelsemedlemmar från en medlem. Ingen skrivelse hade inkommit till styrelsen, men alla ansåg att det var
angeläget att träffas och prata med personen om de olika synpunkter som framförts. Innan styrelsemötet valde
han dock att lämna föreningen. Styrelsen beslutade ändå att behandla ärendet och samtliga framförde att de
hade uppskattat om han deltagit.
Föreningens funktionärer
Ingen vice ordförande valdes vid Släktmötet 2005, styrelsen har därefter utsett Jan Leijd som sin vice
ordförande. Inger Mellberg har utsetts som ansvarig för uthyrningen. Under året har Stig Dahleman, en av
föreningens stugfogdar, valt att lämna föreningen och därmed sitt uppdrag. Ett officiellt tack till stugfogden
och hans hustru är framfört i några rader # 20 2006. Stugorna och tomten i Huså sköts av Sonja Forss, den
andra stugfogden, och en grupp bestående av Carina Forss, Per Olof Löding och Lennart Forss.
På Släktmötet 2005 valdes ingen redaktör för några rader, men den förre redaktören, Birgitta Nordenman, har
fortsatt att hålla i utgivningen, fram till och med # 21 2006. Arbetet med att finna en ny redaktör måste få hög
prioritet. Ett nummer av några rader har utkommit under verksamhetstiden under 2005 och två nummer under
2006.
Daniel Lalander har fortsatt sitt arbete med att sköta föreningens hemsida och han är också ägare till domänen
www.lalander.org.
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Medlemmar
Under 2006 hade föreningen 203 betalande ”medlemsfamiljer” i form av enskilda medlemmar och
familjemedlemmar.
Hittills i år har 173 ”medlemsfamiljer” betalat medlemsavgift. Avgifter inkommer efter hand och påminnelse
skickas ut tillsammans med nästa föreningsutskick. Föreningen har fått några nya medlemmar och några
nygamla, det vill säga de som gjort uppehåll av olika anledningar och nu har återkommit. Ni är alla varmt
välkomna!
Pelle och Gullan Lalanders privata kvarlåtenskap
Efter generöst tillmötesgående av Näringsidkarna i Östersund fick föreningen under 2003 överta det i Pelle och
Gullans kvarlåtenskaper som hade personlig karaktär. Vid Släktmötet 2005 fanns detta i Huså och Släktmötet
beslutade att den nya styrelsen skulle ansvara för det som fanns kvar efter Släktmötet. Detta har skett i samråd
med Jacob-grenens förtroendekvinna Birgit Nyström, då styrelsen ansett att den grenens medlemmar i första
hand borde få tillgång till de fotografier och annat som fanns. Jan Leijd hade innan Släktmötet valt ut och
scannat in de fotografier som han bedömt har värde för föreningen. Ett porträtt av Hanna Lalander finns i Huså
herrgård. Ett collage av fotografier som rörde en mannekänguppvisning på Jamtli, arrangerad av Lalanders
damekipering, är deponerad till Jamtli. De medlemmar som funnit föremål, som haft värde för dem, har som
tack bidragit med pengar till föreningen. Fördelningen av dessa föremål till Jacobgrenens medlemmar anses
härmed avslutad.
Några ytterligare tavlor och olika föremål finns i Fogdegården och de medlemmar (oberoende av släktgren)
som av olika anledningar väljer att stödja föreningen ekonomiskt har möjlighet att välja bland dessa föremål.
Bidrag till föreningen
Föreningen har framför allt under 2007 fått generösa ekonomiska bidrag av olika medlemmar. I samband med
Sven Lalanders och Jenny Perssons bortgång har dessutom pengar skänkts till föreningen av olika medlemmar
för att hedra deras minne.
Huså - stugor och tomt
Under våren 2006 anordnades en förlängd arbetshelg då ett flertal medlemmar och deras nära anhöriga
arbetade med storstädning av stugorna och tomten. Detta finns närmare redovisat i några rader # 21 2006.
Avverkning, röjnings- och förbättringsarbeten samt allmän skötsel har skett även vid andra tillfällen.
Fogdegårdens TV är ansluten till det digitala nätet.
Stugorna kan numera hyras per dygn och detta har varit uppskattat av våra hyresgäster. Under 2006 uppgick
hyresintäkterna till 17 350 kr.
Vattenförsörjningen har till största delen fungerat ”som vanligt”, det vill säga med en pump som behöver
specialbehandling. Under sommaren 2006 uppstod olika avbrott i vattenförsörjningen, men detta kunde lösas
med hjälp av Åre Vatten & Värme, stugskötargruppen, händig hyresgäst samt välvillig grävmaskinsföretagare.
Styrelsen har beslutat att ansluta Fogdegårdens vattenförsörjning till Huså VA-förenings system. Detta arbete
beräknas kunna göras under våren 2007. När den installationen är gjord kommer en översyn att göras av
hyrorna till en mer marknadsanpassad nivå. Förutom att ansluta vattnet finns stora renoveringsbehov. En
genomgång kommer att göras under våren och sommaren och presenteras på Släktmötet 2007.
Ekonomi
Bokslut för 2005 och 2006 presenteras separat.
Hösten 2005 ansökte föreningen om Bygdemedel från Allmänna fonden för upprustning i Huså. Ansökan
avslogs.
Släktboken
Försäljning av böcker sker kontinuerligt, under 2006 har ett 20-tal böcker sålts. Ändringar och tillägg i
släktregistret, det som boken bygger på, uppdateras kontinuerligt.
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Uppsala den 10 april 2007
Birgitta Nordenman, ordförande

Jan Leijd, vice ordförande och kassör

Inger Mellberg, Sekreterare

Per-Åke Kristiansson, Anders-grenen

Staffan Wiklander, Gertrud-grenen

Olof Tottmar, Helena-grenen

Birgit Nyström, Jacob-grenen

Karl-Axel Arvidsson, Mårten-grenen

Carin Löf Larsson, Nils-grenen

Carina Forss, Olof-grenen

Resultat och balansräkning 2005-2006
RESULTATRÄKNING

2006-12-31

2005-12-31

Intäkter
Hyror
Medlemsavgifter
Donationer
Försäljning
Summa

17 350,00
24 210,00
1 800,00
1 122,00
44 482,00

16 600,00
28 680,00
0
1 174,00
46 454,00

Kostnader
Allm adm
Tidning
Fastighet
Avskrivn släktbok
Summa

1 618,00
5 476,00
25 669,40
1 062,00
33 825,40

5 729,50
17 845,50
28 991,00
984,00
53 550,00

Rörelseresultat
Ränteintäkter
Årets resultat

10 656,40
844,27
11 500,87

-7 096,00
5 637,61
-1 458,39

Tillgångar
Kassa
Postgiro
Bank och värdepapper
Boklager
Fastighet
Summa

1 500,80
19 024,39
113 667,92
19 459,43
47 000,00
200 652,54

814,80
7 991,79
112 823,65
20 521,43
47 000,00
189 151,67

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa skulder och eget kapital

189 151,67
11 500,87
200 652,54

190 610,06
-1 438,59
189 151,67

BALANSRÄKNING

Älvsjö 2007-01-24
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Föreningens stugor i Huså
Föreningens stugor i Huså, och de tre tomter som föreningen äger där, är en kär plats för många att
besöka - och njuta av. Många kommer tillbaka år från år, och det är glädjande att se att nygamla
medlemmar hittat tillbaka. Våra stugvärdar och stuguthyrare arbetar för att allt fler skall hitta dit - och
trivas och må gott. De stora satsningarna sedan förra Släktmötet har varit de arbeten som gjorts på
tomten, men också stor genomgång av framför allt Fogdegården - som presenterats tidigare.
Det största problemet har varit vattenförsörjningen, som orsakat våra hyresgäster och våra stugvärdar
olika ”extra hanteringar”. Som framgår av Verksamhetsberättelsen kommer föreningen att ansluta
Fogdegården till Huså VA-förenings nät. De ordnar med anslutningarna fram till tomtgräns, något
som de lovat skall vara klart i slutet av maj. I dagsläget är det inte klart med vem som gör anslutningen in till Fogdegården, samt demonterar pump och saltfilter som nu finns i duschrummet.
I detta skede kommer inte Fogdegårdens avlopp att anslutas till det allmänna nätet. Styrelsens
bedömning bygger på att pengar behövs för andra förbättringar och att det nuvarande systemet med
egen avloppsbrunn och slamtömning fungerar. Rören kommer att dras fram till huset så att det enkelt
skall gå att ansluta när föreningen så beslutar, men det behövs då en pumpanläggning för att föra upp
avloppet till marknivå.
Önskemål på förbättringar som inkommit från våra hyresgäster är bland annat våningssängar och ny
duschblandare. Dessutom kvarstår ommålningar av husen och fönstren, byte av ett fönster, översyn
av hängrännor och stuprör samt diverse annat smått och gott. Detta har inte gjorts av olika anledningar. Främst för att det var mer röjningsarbete som behövde göras under arbetshelgen än någon
kunnat ana, på liknande sätt för andra arbetslag under åren. Men vi har också avvaktat med tanke på
andra viktiga investeringar. Grunden måste åtgärdas, de uppallningar som finns idag är mycket
temporära lösningar. Jag upptäckte även i höstas (när jag kröp under huset) att det finns oroväckande
stora sprickor i de porösa plattor som utgör bottenskiktet i Fogdegården. Där måste hela huset täckas
med ”väder- och vindtåligt” material. Vi har släktingar som ser undersöker detta i vår för förslag på
Släkmötet. Det praktiska - med målning och byte av fönster och hängrännor - ser jag fram emot med
tillförsikt. Många praktiska familjer har visat - och anmält - sitt intresse. De står färdiga för utryckning med hammare och övriga verktyg - och framför allt ett glatt humör.

Några ord om några rader
Det här numret av några rader är ett nummer som handlar om Släktmötet - och inget annat. Jag vill
att ni skall få så mycket information som möjligt innan mötet, ha möjlighet att fundera över de olika
frågorna och diskutera med era nära och kära - så att vi kan få bra diskussioner. Men det är också för
att tydliggöra att föreningen saknar en redaktör. Inget val gjordes på förra Släktmötet och jag har
”uppehållit” funktionen, men så skall det inte vara. Jag ser fram emot en bra lösning på hur några
rader skall produceras i fortsättningen - att ett bra team tar över och jobbar med tidningen. Min
uppfattning är att den är en viktig del i föreningens verksamhet, och att den är uppskattad. Den
fungerar även som en ”historiebeskrivning” av föreningens verksamhet, därför försöker jag vara
övertydlig ibland när jag skriver - allt för framtida läsare.
I det förra numret utlovades den avslutande delen av Sven Lalanders berättelse - den får vänta till
nästa nummer av ett ”riktigt” nummer av några rader.
Birgitta Nordenman, ordförande
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Val av Förtroendepersoner
Två av föreningens förtroendepersoner, Birgit Nyström Jacob-grenen och Karl-Axel Arvidsson
Mårten-grenen, har sagt att de vill bli avbytta. Birgit anser att hon kan göra det med ålderns rätt och
Karl-Axel på grund av bostadsortens ”belägenhet”.
Det känns mest naturligt att ni som ingår i de respektive släktgrenarna funderar över vilka som kan
vara deras efterträdare och sedan kontaktar valberedningen. Detsamma gäller för val av alla oss andra
funktionärer.
Det valdes ingen valberedning på förra Släktmötet, de tidigare ledamöterna som arbetar vidare är:
Jan-Erik Lalander Matrosvägen 8, 133 33 Saltsjöbaden.
Tel: 08 - 717 16 60. E-mail: janeriklalander@telia.com
Deisy Andersson Hedåsvägen 6, 821 30 Bollnäs. Tel: 0278 - 178 76
Carl-Arne Nyström Måttgränd 114, 906 24 Umeå. Tel: 090 - 18 05 51
E-mail: carl-arne.nystrom@educ.umu.se

Val av ansvarig för USA-kontakter
I föreningens stadgar § 17 står: ”För kontakt mellan föreningens styrelse och medlemmarna i USA
utses en eller flera representanter för föreningen, bosatta i USA.”
Harald Pearson som bor i Texas är vald som vår kontaktperson i USA. E-mail: hpearson@rgv.rr.com.
Debra Dodd som bor i Washington State (E-mail: djdodd@cablespeed.com) är en annan kontaktperson som Jan-Erik Lalander och hans familj har nära kontakt med. Jan-Erik har förhandsinformerat
oss om att vi får besök av vänner från USA till Släktmötet. Mycket trevligt.
Sven Lalander har varit föreningens kontaktperson med USA - och andra länder. Nu behöver vi en
eller flera ny(a) kontaktperson(er) för att säkerställa att vi kan sköta om dem.
Den service vi erbjuder i dagsläget är att ha en viss information på hemsidan, detta kan utvecklas där finns förbättringspotential. Det förutsätter dock att de blir betalande medlemmar, då bör det bli
möjligt att hitta en lösning på hur vi skall hålla kontakt. Förhoppningsvis vill de också vara med och
diskutera Huså och vår investering i framtiden där. När jag läser gästboksanteckningar från deras
tidigare besök inser jag hur mycket de uppskattar föreningens rötter - att vandra i våra förfäders
fotspår.

Gruvsmeden Jacob Mårtensson Lalander. Anor och ättlingar under 500 år
Köp, läs och inspireras, Släktboken ger många aha-upplevelser! Den är därför en uppskattad present!
Vi som har den vet att den ofta ”kommer till användning”, att det ofta blir tillfällen att slå upp i den.
Varje bok som du köper ger dessutom ett direkt tillskott till vår föreningskassa.
När det är Släktmöte måste man ha en bok att botanisera i - vem är vem, och vilken gren… mm.
Ring Jan Leijd på tel: 08 - 99 44 12 eller maila - E-mail: fam.leijd@telia.com - så får du besked om
hur du enklast kan köpa boken! Om du kan spara dig till Släktmötet, så tar Janne säkert med några
exemplar - ring och förboka.
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Hemsidan - www.lalander.org
Hemsidan sköts med den äran av Daniel Lalander - där kommer att finnas uppdaterad informationen
om Släktmötet 2007. Håll utkik!

Medlemsavgift i Släktföreningen
Avgiften är 100 kr för enskild medlem, 150 kr för familj. Avgiften för yngre medlemmar, det vill
säga för dig som ännu inte fyllt 25 år, är 30 kr. Vi hoppas naturligtvis att även ni som flyttar hemifrån
vill bli medlemmar - och att alla medlemmar försöker värva nya!
På adressetiketten finnas en bokstav som visar status för var och en när det gäller inbetalning av
medlemsavgiften. P betyder att du betalat för 2007, O betyder att du betalat enbart för 2006.
Tack alla ni som betalat in ett extra bidrag till föreningen!
Avgiften betalas in på föreningens postgirokonto 16 63 36 - 8.

Tillfälle att besöka ännu ett Världsarv - Södra Ölands odlingslandskap
Världsarvsområdet Södra Ölands odlingslandskap är ett område som har utvecklats genom samspelet
mellan människans arbete och de givna naturliga förhållandena. Området är unikt från såväl historisk,
arkeologisk, biologisk, geografisk som etnologisk synpunkt. Det omfattar drygt 5 6000 hektar och
innehåller åkerjord, betade marker, byar, fornborgar och vattenområden. Det bär på många spår från
olika tidsåldrar, sida vid sida med en levande jordbruksbygd.
För att ett område ska bli världsarv måste det uppfylla vissa kriterier. De kriterier som gör södra
Öland till världsarv är att här finns en unik kulturell tradition som fortfarande existerar i markanvändning, markindelning, ortnamn, bebyggelse och biologisk mångfald. Odlingslandskapet är ett enastående exempel på ett landskap som illustrerar viktiga stadier i människans historia. Den ännu existerande medeltida markindelningen visar på ett unikt sätt hur naturförutsättningarna tidigt befäst den
odlingsbara jordens utsträckning. De rikliga spåren från järnåldern ger en enastående förståelse för en
relikt kultur och ett landskapsutnyttjande som inte är avläsbart någon annanstans.

Carl von Linné 300 år
Den 23 maj är det 300 år sedan Carl Linnœus, senare adlad von Linné, föddes. Det firas runt om i vårt
avlånga land. Linné gjorde olika resor i Sverige - till Lappland, Dalarna, Västergötland, Öland och
Gotland samt Skåne. Vi får möjlighet att följa i hans fotspår och höra om något av allt han upplevde
när han besökte ön. Carl Linnæus öländska resa företogs 1741 "på höga överhetens befallning" som
ett led i hans uppdrag att kartlägga kultur och naturliv i de svenska provinserna. Syftet var att påvisa
dittills outnyttjade naturtillgångar. Men trots att Linné svor sig fri från litterära ambitioner, har hans
redogörelser fått en framstående plats i svensk litteratur.
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Adresslista - Föreningen Lalandersläktens funktionärer
Ordförande
Birgitta Nordenman - Redaktör
Kremlevägen 6, 756 46 Uppsala
Tel/fax: 018 - 30 09 42
Mobil: 070-315 21 00
E-mail: bin@magnolia.se

Vice ordförande, kassör
Jan Leijd
Vårgårdavägen 6, 125 51 Älvsjö
Tel: 08 - 99 44 12
E-mail: fam.leijd@telia.com

Sekreterare
Inger Mellberg
Björnösund 496, 761 92 Norrtälje
Tel: 0176 - 23 90 22
Fax: 0176 - 20 78 10
E-mail: inger_mellberg@spray.se

Webadministratör
Daniel Lalander
Lingvägen 165, 123 59 Farsta
Tel: 08 - 647 73 13
E-mail: daniel@lalander.com

Förtroendekvinnor/-män för släktgrenarna
Anders-grenen
Per-Åke Kristiansson
Björnänge 1393, 830 13 Åre
Tel: 0647 - 321 20
E-mail: perake_kristiansson@hotmail.com

Jacob-grenen
Birgit Nyström
Samuel Permansgatan 33 A, 831 42 Östersund
Tel: 063 - 51 91 14
Mobil: 070 - 548 06 42
E-mail: lisa.nystrom@jll.se

Helena-grenen
Olof Tottmar
Lökgatan 1, 754 47 Uppsala
Tel: 018 - 25 19 29
E-mail: olof.tottmar@ebc.uu.se

Gertrud-grenen
Staffan Wiklander
Berggården 20, 791 94 Falun
Tel: 023 - 44 141
E-mail: staffan4@algonet.se

Mårten-grenen
Karl-Axel Arvidsson
Giggatan 7, 212 42 Malmö
Tel: 040 - 49 64 11
E-mail: karl-axel.arvidsson@malmo.se

Nils-grenen
Carin Löf Larsson
Medvindsgatan 33, 603 85 Norrköping
Tel: 011 - 31 84 24
E-mail: clof@tele2.se

Olof-grenen
Carina Forss Huså 1600, 830 05 Järpen. Tel/fax: 0647 - 422 54. E-mail: carinaforss@bredband.net
Suppleanter
Daniel Lalander Lingvägen 165, 123 59 Farsta. Tel: 08 - 647 73 13. E-mail: daniel@lalander.com
Kerstin Leijd Tidbeck, Bläcksvampsv. 45, 141 60 Huddinge. Tel: 08-746 63 25. E-mail:
tidbeck@telia.com
Ulla Rapp, Rappvägen 5, 790 21 Bjursås. Tel: 023-503 62. E-mail: ulla.rapp@telia.com
Lars Renström Karl XI gata 17 A, 7 tr, 220 20 Lund. Tel: 070-5756238. E-mail:
lars.renstrom@alfalaval.com
Revisor/revisorssuppleant
Jan Lundberg Laduvägen 8, 181 41 Lidingö. Tel: 08 - 765 23 93 (ordinarie)
Christina Sturk Svartbäckens by 412, 136 59 Haninge. Tel: 08 - 777 40 47 (suppleant)
Stugfogde
Sonja Forss Bygatan 39 Huså, 830 05 Järpen. Tel: 0647 - 422 05. E-mail: carinaforss@bredband.net
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Vi ses på Öland!
På fredag kväll den 3 augusti träffas vi - allteftersom vi anländer till ön - på Rydbergsgården i
Algutsrum. Där får vi njuta av musik medan vi återupplivar ”gamla bekantskaper” och upptäcker nya.
Det blir en skön start på helgens släktträff.
På lördag är det fritt fram för egna initiativ, egna utflykter fram till kl. 15, då vi träffas vid
kaffebordet innan det är dags för det beslutande ”officiella” Släktmötet. Majoriteten av de frågor som
vi skall behandla finns beskrivna i detta nummer. Om det är något mer vi skall ta upp, kontaktar du
styrelsen ”som vanligt”.
Kvällens evenemang blir en av höjdpunkterna - då blir det Festmiddag på Borgholms slott kl. 20.
Dagen därpå kommer en annan - då blir det gemensam guidad bussrundtur på ön med start kl. 10 och
beräknad återkomst kl. 14.
Förutom dessa programpunkter har vi möjlighet att välja på ”Möte med fladdermöss och andra
nattlevande djur” (se: http://www.ekoforsk.uu.se/program) och Linnévandring - båda låter som något
man bara inte kan missa. Dessutom finns ”allt annat” på Öland, och i Kalmar och dess omnejd. Men
några kanske väljer att stanna längre på Öland, när ni ändå är på denna underbara ö. Kom bara ihåg
att anmäla er i tid - och att boka boende, för vi lär inte bli de enda på ön vid den här ljuvliga tiden på
året.

I juni år 1741 utforskade Carl Linneaus Öland under en nästan månadslång resa. Han var utsänd av
dåtida riksdagen för att leta efter naturtillgångar och för att kartlägga flora, fauna och befolkningens
levnadsmönster. Hans utförliga dagbok vittnar om att Öland satte oförglömliga och kärleksfulla spår i
hans minne. Nu har vi fått möjlighet att göra detsamma - och vi har dessutom fått programmet ordnat
för oss. Vilka förmåner man har när man tillhör föreningen Lalandersläkten…..

Varmt välkomna!
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