Verksamhetsberättelse 2019
Roslagens Sparbanks stiftelser för
Näringsliv & Kultur
Forskning & Utbildning
Utveckling av Häveröbygden
Ungdomsboende

E

n sparbank har inga enskilda ägare
eller vinstintressen. Därför kan
en del av den årliga vinsten – sedan
2001 nästan 130 miljoner kronor - gå
tillbaka till det lokala samhället som
stöd till aktiviteter, kultur, projekt och
organisationer.

Roslagens Sparbank har sedan 1859
påverkat och drivit utvecklingen i
Roslagen genom att vara en Sparbank.
Samhällsansvaret tas genom att tillhandahålla kapital och erbjuda ett brett
sortiment av finansiella produkter och
tjänster åt sparbankens kunder. Men
också genom att medverka till hållbar
ekonomisk tillväxt och ekologisk och
social utveckling i Norrtälje kommun.
Ansvaret för detta ligger idag främst
hos sparbankens stiftelser:
• Roslagens Sparbanks Stiftelse för
Forskning och Utbildning ska bidra
till förbättrade studiemöjligheter,
ge möjligheter till högre utbildning,
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samt stimulera intresset för forskning
och utbildning.
• Roslagens Sparbanks Stiftelse för
Näringsliv och Kultur ska arbeta
för ett ökat företagande, utveckling
av näringslivets förutsättningar samt
utveckling av kulturen i samhället.
• Roslagens Sparbanks Stiftelse för
Ungdomsboende äger och förvaltar 30
lägenheter i Norrtälje, öppna för i första
hand bankens kunder mellan 18 och 29
år.
• Roslagens Sparbanks Stiftelse för
Utveckling av Häveröbygden ska arbeta för Häveröbygdens fortsatta utveckling
som ett modernt samhälle, präglat av
konstruktivt samarbete genom att bidra
till att skapa nya arbetstillfällen och öka
trivsel och trygghet i Häveröbygden.

S

tiftelserna är fristående juridiska
personer under Länsstyrelsens

kontroll men stiftelsernas styrelser utses
av Roslagens Sparbanks huvudmän.
Tillsammans verkar stiftelserna och
Roslagens Sparbank tillsammans för ett
attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt
– bankens vision – och de 17 globala
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Detta
sker genom att bland annat uppmuntra
och stödja lokalt engagemang; bidrag
och annat stöd inom kultur, idrott,
näringsliv, utbildning och forskning
samt stipendier; initiativ och samarbeten; samt gynna människor, företag och
organisationer i Roslagen.
Arbetet samordnas i det Presidium,
där stiftelsernas respektive ordförande
samt ordförande och VD i Roslagens
Sparbank ingår.
Detta är den första samlade verksamhetsberättelsen för de fyra stiftelserna som tagits fram.

Roslagens Sparbanks
Stiftelse för Näringsliv & Kultur
Roslagens Företagsgala arrangerades i
början av november månad. Roslagens
Sparbanks Stiftelser bidrog inte bara
med ett startkapital till arrangörerna utan
delade också ut utmärkelsen
”Årets Hederspris”. 2019 fick Katarina
Holmberg ta emot utmärkelsen på
10 000 kr.

Roslagens Företagsgala arrangerades i november 2019.

Körstipendium 2019

Den 16 maj arrangerade Stiftelsen för
Näringsliv och Kultur ”Körslaget i Roslagen”, som ägde rum i Rodenkyrkans lokaler i Norrtälje. Tre körer från Roslagen,
Norrtälje Gospel, Hallstaviks Kammarkör
samt Nova Gospel bjöds in att tävla i
Körslaget.
En jury med representanter från
Roslagens kulturliv fanns med på plats
denna kväll och utsåg vinnarkören som
Vinnarkören, Norrtälje Gospel.

blev Norrtälje Gospel, under ledning
av Johanna Young. Vinnarkören fick ett
stipendium på 15 000 kr. Hallstaviks
Kammarkör och Nova Gospel fick var sitt
stipendium på 5 000 kr.

Stipendium till ungdomsledare

Stipendiet infördes av Roslagens Sparbank vid Sparbankens 125 årsjubileum år
1984 och sedan starten har det nu delats

NyföretagarCentrum Roslagen

Roslagens Sparbanks Stiftelser stöttar
NyföretagarCentrum Roslagen som
erbjuder kostnadsfri rådgivning till de
som önskar starta ett eget företag.
Erfarna rådgivare ger tips och råd när
det gäller affärsidéer, frågor kring budget
och marknadsföring samt företagande i
allmänhet.
Stödet uppgick till 75 000 kr.

Stipendier Ungdomsledare. Utdelning på Idrottsgalan den 7 februari 2020.

ut 185 stipendier till ungdomsledare på
totalt 925 000 kronor.
Valet av stipendiater genomfördes i
samarbete med Norrtelje Tidning.
2019 års stipendium delades ut till:
– Anna Åkerlund, Estuna IF, 10 000 kr
– Isak Bäckman, Rimbo TK, 10 000 kr
– Niclas Gustavsson,
Roslagsbro IF, 10 000 kr
– Kari Hauta, Rånäs 4H, 10 000 kr

Integrationsprojekt:
En plats för alla

Hur gör vi Roslagen till En plats för alla?
Under 2016 initierade Flygfyren i Norrtälje ett projekt i samarbete med Roslagens Sparbanks Stiftelser - ett projekt
som döptes till ”En plats för alla”.
Syftet är att skapa en plattform för
samhället vi lever i samt att förebygga
utanförskap.
Målet är att inspirera så många som
möjligt till att vara med och skapa ett
bättre och starkare Roslagen i framtiden.
Sedan starten av projektet har flera
seminarier arrangerats med intressanta
talare som till exempel Pär Johansson,
Glada Hudik, komikern och skådespelerskan Nour El-Refai som berättade om
utanförskapet hon själv upplevt under
sin uppväxt, Jonas Berg, ICA-handlare
i Södertälje, som berättade om de stora
möjligheterna som finns med en lyckad
integration samt Johan ”Plexus” Oldenmark som inspirerade och berättade om
sin ”resa”.
Flera av kommunens skolor har deltagit
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Roslagens Företagsgala,
Årets Hederspris
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i projektet ”Barn föds inte med fördomar”
som initierades av Pär Johansson, Glada
Hudik-teatern, och som tidigare också
har arrangerats i flertalet kommuner i
Sverige. Under 2019 har en workshop
arrangerats med målet att samla ännu fler
lokala krafter för att tillsammans bidra till
ett Roslagen – En plats för alla.

Norrtälje Naturcentrum

Norrtälje Naturcentrum har under en
treårsperiod fått ett verksamhetsstöd på
totalt 225 000 kr med syftet att upprätthålla och fortsätta med de insatser som
görs för att skapa ett långsiktigt arbete
med hållbarhet.
Norrtälje Naturcentrum arbetar idag
med tre huvudområden bestående av:
– Utomhuspedagogik
– Mötesplats Färsna gård
– Naturvård

Företagarträff, "Så blir du
en framgångsrik företagare"

En kväll i september fylldes samlingssalen på Roslagens Sparbank då Roslagens
Sparbanks Stiftelser bjöd in till en Företagarträff i samarbete med Företagarna
Roslagen.
Kvällen bjöd bland annat på en mycket
uppskattad föreläsning med Företagarnas
VD Günther Mårder med efterföljande
panelsamtal om lokalt företagande.

Workshop. En plats för alla.

som till exempel en förening, ett projekt
eller en eldsjäl som gör Roslagen till
en bättre plats att leva på.
Under en femårsperiod avsätts totalt
en miljon kronor för att skapa nytta i
Roslagen, därav namnet Roslagsmiljonen.

STIFTELSEUTDELNINGAR
SOMMAR 2019:
RFSL - Roslagen Pride

RFSL Roslagen bildades 2012 och
arrangerar årligen många olika evenemang. I augusti arrangerades Roslagens
Pride som har blivit en stor folkfest.
Roslagens Sparbanks Stiftelser gav ett
bidrag på 20 000 kr för arrangemang av
Roslagen Pride.

Rimbo Folk

Alla bankens medarbetare får föreslå
10 000 kronor vardera som delas ut
månadsvis från Roslagens Sparbanks Stiftelser. Bidraget kan gå till lokalt ändamål

För fjärde gången arrangerades spelmansstämman på Tolvmansgården i Liesta av
föreningen Rimbo Folk tillsammans med
flera andra lokala aktörer.
Spelmansstämman bjöd på ett späckat
program där den gemensamma nämnaren
var folkmusik – både gammal och ny.

Günther Mårder.

Stiftelseutdelning Camp Roslagen.

Roslagsmiljonen
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Roslagens Sparbanks Stiftelser gav ett
bidrag på 30 000 kr för arrangemang av
årets Spelmansstämma.

Roslagens Vokalensemble

Roslagens Vokalensemble är en väletablerad och ofta anlitad kör. Roslagens
Sparbanks Stiftelser gav ett bidrag på
20 000 kr som gick till körens verksamhet under 2019.

BKV Norrtälje - Camp Roslagen

I juni arrangerades den nionde upplagan
av Camp Roslagen som erbjuder barn
i åldern 6-12 år en vecka med många
roliga idrotter och andra aktiviteter!
Roslagens Sparbanks Stiftelser gav ett
bidrag på 65 000 kr till årets Camp
Roslagen.
Sedan starten hösten 2001 och fram
till och med december månad 2019 har
Stiftelsen för Näringsliv & Kultur betalat
ut projekt- och aktivitetsbidrag på närmare 47 miljoner kronor.
Stiftelsen har även arbetat med egna
projekt som ingår i ovan nämnda belopp.

Utdelningar och bidrag
Stiftelsen för Näringsliv & Kultur
Social Hållbarhet
Ungdomsledarstipendium

Marianne Bjarneskans.....................................................10 000
Tomas Zetterqvist............................................................10 000
Liselotte Isaksson............................................................10 000

Bygdegårdar och Hembygdsföreningar

Kultur

Kullsta Friluftsteater/Monad...........................................10 000
Sven Fredriksson.............................................................15 000
Ellinor Videfors...............................................................15 000
Lars-Gunnar Wiklund....................................................18 000
Körslaget.........................................................................81 921
Norrtälje Musikkår..........................................................50 000
Kullehusteatern................................................................60 000
Kullsta Friluftsteater/Monad...........................................50 000
Folkmusikgruppen Lite av varje......................................15 000
Norrtälje Folkdansförening.............................................18 000
Föreningen Björkö Teater................................................30 000
Väddö Musiksällskap/Caminus.........................................5 000
Annika Svärd...................................................................16 000
Skebobruks kulturförening..............................................40 000
Söderöras kulturförening.................................................10 000
Dagny Pada.....................................................................12 000
Sättralunds kulturförening...............................................20 000
Roslagens Dragspelsklubb...............................................15 000
Stephanie Lippert............................................................15 000
Jörgen Toresson & Nils Göran Holstein.........................15 000
Roslagens Vokalensemble................................................20 000
Rimbo Folk.....................................................................30 000
Stiftelsen Storholmen......................................................50 000
Teater MO......................................................................20 000
Rimbo Ungdoms Teaterförening.....................................20 000
Cafe Chocolate................................................................20 000
Visgruppen KIMM.........................................................15 000
Michael Blum..................................................................15 000
Röda Korset Norrtälje.....................................................15 000
Norrtälje Manskör...........................................................15 000
Cilla Hector.....................................................................15 000
Jazzmusikens Vänner.......................................................30 000
Riksteaterföreningen i Roslagen......................................30 000
Ola Pettersson.................................................................15 000

Roslagen Pride.

Idrott

Årlig avgift för namnsättning av
Sparbankshallen i Rimbo...............................................108 230
Idrottsgalan 2019.............................................................82 420
BKV Norrtälje - Camp Roslagen....................................65 000
Rådmansö SK..................................................................18 000
Hallsta IK........................................................................25 000
Roslagen SOL.................................................................10 000
Friluftsfrämjandet Rimbo................................................20 000
Löparklubben Roslagen...................................................20 000
Riala Gymnastik & Idrottsförening................................25 000
Hallsta IK......................................................................100 000
Estuna IF.........................................................................20 000
Blidö IF...........................................................................20 000
Norrtälje Roddförening...................................................10 000
Roslagens Golfklubb.......................................................10 000
Roslagsbro IF..................................................................20 000
Roslagens Kanotsällskap..................................................10 000
Grisslehamns Gymnastikförening...................................26 000
Väddö IF.......................................................................200 000
Norrtälje Bangolfklubb....................................................15 000
Norrtälje gymnastikförening......................................... 400 000
Häverödals SK...............................................................350 000
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Bergshamra Bygdegårdsförening.....................................50 000
Estuna Bygdegårdsförening.............................................10 000
Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening..........15 000
Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening..........22 000
Singö Bygdegårdsförening...............................................40 000
Björkö-Arholma hembygdsförening................................20 000
Länna Bygdegårdsförening..............................................50 000
Sättraby bygdegårdsförening...........................................20 000
Väddö hembygds & Fornminnesförening........................10 000
Folketshus Herräng.........................................................25 000

Rimbo Folk.
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Roslagsmiljonen

Norrtälje Gymnastikförening TG2.................................10 000
Lohärads Hembygdsförening..........................................10 000
NIK team 05.....................................................................5 000
NIK team 08.....................................................................5 000
Rimbo HK......................................................................10 000
IBK Roslagsalliansen.......................................................10 000
BKV F04-05....................................................................10 000
HK Roslagen...................................................................10 000
Roslagsblomman.............................................................10 000
HSK Skidor.....................................................................10 000
Roslagsbro IF P11-12.....................................................10 000
Norrtälje Brottarklubb.....................................................10 000
Roslagsmiljö Extraliv.......................................................10 000
Norrtälje gymnastikförening...........................................10 000
Plexus Vänner..................................................................10 000
Studio Rabalder...............................................................10 000
Rimbo IF Ungdomssektion.............................................10 000
Lilla Vilthuset..................................................................10 000
Estuna IF.........................................................................10 000

Övrigt

Gåva elever Naturdagar.....................................................8 995
Penningby Slott...............................................................25 000
Roslagsblomman.............................................................40 000
FUB................................................................................14 000
Vätö Rödakors.................................................................11 600
Christer Bergström..........................................................15 000
Bertil Carlqvists Stiftelse.................................................30 000
Sjöräddningssällskapet................................................... 300 000
RFSL Roslagen...............................................................20 000
Rimbo Köpmannaförening..............................................10 000
Norrtälje Handikapporganisationer.................................15 000
Nördhäng Norrtälje.........................................................10 000
Roslagens Sjöfågelförening..............................................16 000
Närtuna Skytteförening...................................................30 000
Jan Åhman......................................................................10 000
Trästa Friförsamling........................................................25 000
Naturvårdscentrum Årsprojekt........................................75 000

Ekonomisk Hållbarhet

NyföretagarCentrum.......................................................75 000
Roslagens Företagsgala....................................................20 000
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Roslagens Sparbanks Stiftelse
för Forskning & Utbildning
Roslagens Sparbanks Stiftelser har sedan
år 2003 delat ut stipendier till studieresor
till en skolklass eller grupp av elever tillhörande en skola inom Norrtälje kommun. Studieresan skall vara utvecklande
för undervisningen och komplettera den
ordinarie skolverksamheten.
I december 2019 delades tio stycken
stipendier ut på totalt 212 000 kronor.
Jordens Skola:
Stipendium för en studieresa till
Tom Tits i Södertälje för årskurs 3-6.
Förskolan Vildnissarna:
Stipendium för en studieresa till
Tom Tits i Södertälje.
Rodengymnasiet Sam/Flex:
Stipendium för en studieresa till England.
Freinetskolan Mimer:
Stipendium för en skolresa till Syddjurs
Friskole i Danmark för årskurs 5.
Hallsta Skola:
Stipendium för en studieresa till
Auschwitz i Polen för årskurs nio.
Länna skola:
Stipendium för en studieresa till
Auschwitz i Polen för årskurs nio.
Svanberga skola 9A:
Stipendium för en studieresa till
Auschwitz i Polen för årskurs nio.
Svanberga skola 9B:
Stipendium för en studieresa till
Auschwitz i Polen för årskurs nio.
Gottsta skola:
Stipendium för ett studiebesök till
Vikingabyn för årskurs tre.
Långsjöskolan:
Stipendium för ett studiebesök på
Naturhistoriska museet i Stockholm
för årskurs sex.

Stiftelseutdelning Skolresor.

Stipendium för Utlandsstudier

Stiftelsen för Forskning och Utbildning vill stimulera till högre utbildning
för ungdomar från Norrtälje kommun.
Genom ett stipendium kan Stiftelsen ge
ungdomar ökade möjligheter att studera
utomlands vid högskola, universitet eller
forskningsinstitut.
Inför hösten 2019 utdelades 9 stycken
stipendier, som bidrag till terminsavgiften.
Sammanlagt 255 000 kronor.
Följande personer fick stipendium
år 2019:
Johan Kruse – studier vid universitetet i
Gent, Belgien.
Anaïs Wilson – dansutbildning i Köpenhamn.
Hampus Filipsson - Bachelor mot
Business Administration & Management
i USA.
Carin Eriksson - Internationell business
i entreprenörskap & socialt företagande i
Sydney, Australien.
Victor Molitor – studier vid Florida
Atlantic University i USA
Ronja Emilsson – studier vid Swiss Hotel Managament School i Schweiz.
Carl Westerlund – matematikstudier vid
Oxfords universitet i Storbritannien.
Cornelia Eriksson Burman – dansstudier
i London.
Fabian Fransson – utbytesstudent i USA.

Premier vid skolavslutningen

Vid skolavslutningen i juni 2019 delade
Stiftelsen för Forskning och Utbildning
ut en premie på 500 kr till en elev i varje
avgångsklass i grundskolan och en premie
på 1 000 kr till en elev i varje avgångsklass på gymnasiet. Eleverna fick även

ett diplom. Premien delades ut till elever
som haft en positiv utveckling under sin
skoltid samt varit en god kamrat och uppnått bra studieresultat utifrån sina egna
förutsättningar.
Totalt delades 65 stycken premier ut.
Sedan 2003 har 1 192 stycken elever belönats för sitt skolarbete och kamratskap.

Subventionerade studiebesök
för skolklasser

Stiftelsen för Forskning och Utbildning
har sedan ett antal år tillbaka subventionerat skolklassers besök vid några av
kommunens besöksmål/museum. Genom
detta kan vi bidra till att information om
natur- och miljöfrågor samt att vårt historiska arv upplevs på ett positivt sätt.
Bidraget till studiebesöken från skolan
innebär även ett bidrag till besöksmålen/
museernas verksamhet.
Under år 2019 har stiftelsen bidragit med
drygt 200 000 kronor till dessa aktiviteter.

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet har funnits i Sverige
i över 30 år och Roslagens Sparbank och
Roslagens Sparbanks Stiftelser är en stolt
sponsor till Ung Företagsamhet i Roslagen.
Ung Företagsamhet innebär att eleverna får möjlighet att driva ett eget företag
under gymnasietidens sista år. Under
UF-året arrangerar Roslagens Sparbanks
Stiftelse dels en Julmässa, där UF-företagen får vara med och ställa ut och
visa sina företag och produkter, dels en
UF-final under vårterminen då eleverna
får presentera och summera sitt UF-år.
Under hösten 2019 arrangerade Rosla-

Stiftelseutdelning utlandsstudier.
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Stipendier till studieresor
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gens Sparbanks Stiftelse för Forskning
& Utbildning tillsammans med Rodengymnasiet Draknästet UF där UFeleverna fick presentera sina affärsidéer
inför en jury.
Medlemmarna i det UF-företag som
vann Årets UF-företag på UF-finalen i maj fick som pris från Roslagens
Sparbanks Stiftelse för Forskning &
Utbildning delta på Emax Entreprenörskapsdagar i Göteborg i juni 2019.Emax
Sverige samlar årligen Sveriges elit av
unga entreprenörer i åldern 18-20 år som
under fyra dagar bland annat får massor
av inspiration, ny kunskap samt ett helt
nytt nätverk.
Stödet till Ung Företagsamhet uppgick
till drygt 190 000 kr.

Vinnare UF-final.

Egen Sommar

Roslagens Sparbanks Stiftelser stöttar
sedan många år projektet Egen Sommar
som är ett utbildningsprojekt där ungRoslagens Sparbanks Stiftelser arrangera- domar i åldern 15-19 år får prova på att
de i mitten av maj ett seminarium i sam- vara egna företagare under sommarlovet.
arbete med Campus Roslagen med temat: Det innebär att de får möjlighet att tjäna
egna pengar, skapa värdefulla kontakter
”Livet som utlandsstudent”. Två tidigare
i näringslivet samt utveckla sina entreutlandsstipendiater som har fått ta emot
prenöriella förmågor. Det handlar om att
stipendier från Stiftelsen för Forskning
& Utbildning för utlandsstudier var med våga, att ta sig an nya utmaningar samt
att öva sig i att ta kontakt. Ungdomarna
och föreläste för gymnasieungdomar om
får under två introduktionsveckor lära sig
hur det är att studera utomlands.
allt de behöver veta inför sitt ”sommarföretagande” samt hur viktigt det är med
nätverk och kontakter.
Stödet uppgick till 10 500 kr.

Föreläsning med
utlandsstipendiater

Inntreprenörskap,
gymnasieprojekt om
innovation &
entreprenörskap

Projektet initierades av Norrtälje kommun och har som syfte att elever som
går andra året på ekonomi, fordon samt
teknikprogrammet på Rodengymnasiet i
Norrtälje får upptäcka hur nya kunskaper
kan kopplas ihop med praktisk användning. Eleverna får under ett läsår träffa
entreprenörer och innovatörer samt knyta
kontakter med framtida arbetsgivare.
Projektet avslutas i maj 2020 med en
studieresa till Silicon Valley i USA.
Roslagens Sparbanks Stiftelse för Forskning & Utbildning ger ett bidrag som går
till resekostnaderna för studieresan till
USA. Under höstterminen 2019 har eleverna fått ta del av totalt fem föreläsningar
med teman som till exempel: Att arbeta
på Google, Framtidens fordon, Digital
innovation & kommunikation,
Global teknikexport & innovation.
Stödet uppgick till 154 000 kr.
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Roslagsmiljonen

Alla bankens medarbetare får föreslå
10 000 kronor vardera som delas ut
månadsvis från Roslagens Sparbanks Stiftelser. Bidraget kan gå till lokalt ändamål
som till exempel en förening, ett projekt
eller en eldsjäl som gör Roslagen till
en bättre plats att leva på.
Under en femårsperiod avsätts totalt
en miljon kronor för att skapa nytta i
Roslagen, därav namnet Roslagsmiljonen.

NyföretagarCentrum Roslagen

Roslagens Sparbanks Stiftelser stöttar
NyföretagarCentrum Roslagen som
erbjuder kostnadsfri rådgivning till de
som önskar starta ett eget företag. Erfarna
rådgivare ger tips och råd när det gäller
affärsidéer, frågor kring budget och marknadsföring samt företagande i allmänhet.
Stödet uppgick till 75 000 kr.

Inspiration Ålands Hav

Hur skapar vi tillsammans en hållbar
utveckling på lokal nivå?
Under hösten arrangerades ett heldagsseminarium om de möjligheter, hot och
utmaningar som delas av Roslagen, Åland
och Åbolands skärgård som ger en ökad
anledning att både underlätta och öka
samarbete och samverkan.
Inspiration Ålands Hav arrangerades
av Föreningen Norden i samarbete med
Roslagens Sparbank, Roslagens Sparbanks
Stiftelser och Norrtälje kommun.Stödet
uppgick till 52 000 kr.

Integrationsprojekt:
Idrott Utan Gränser

I oktober 2015 invigdes projektet Idrott
utan gränser i Norrtälje av Sveriges
prinspar, H.K.H. Prins Carl Philip och
H.K.H. Prinsessan Sofia.
Idrott utan gränser använder idrott som
verktyg genom att, i samarbete med lokala
idrottsföreningar, introducera fritidsaktiviteter i skolan. Idrott utan gränser finns
nu, med stöttning av Roslagens Sparbanks
Stiftelser, i Norrtälje kommun. De första
skolorna som fick vara med och prova
konceptet var Lommarskolan och Grindskolan i Norrtälje.
Under 2019 har totalt 15 olika skolor
varit med och tagit del av Idrott utan
gränsers verksamhet i Roslagen. Exempel
på idrotter som eleverna får vara med och
prova på: tennis, handboll, dans, CrossFit,
funktionell träning, cirkus och gymnastik.
Målet med Idrott utan gränser (IUG) är
att stärka barnens självkänsla och självförtroende och därmed få dem att se större
möjligheter för framtiden. IUG:s ledare

finns på plats på idrottslektionerna och
raster samt anordnar aktiviteter efter skoltid, på kvällar och lov. På så sätt får barn
och ungdomar prova på olika idrotter och
lockas till meningsfulla fritidsaktiviteter.
Att IUG kan starta ett samarbete med
Norrtälje kommuns skolor har möjliggjorts via en unik konstellation bestående
av Roslagens Sparbanks Stiftelser, ICA
Flygfyren och Norrtälje kommun.
Stödet uppgick till 200 000 kr.

Norrtälje Naturcentrum

Norrtälje Naturcentrum har under en
treårsperiod fått ett verksamhetsstöd på
totalt 225 000 kr med syftet att upprätthålla och fortsätta med de insatser som
görs för att skapa ett långsiktigt arbete
med hållbarhet.
Norrtälje Naturcentrum arbetar idag
med tre huvudområden bestående av:
– Utomhuspedagogik
– Mötesplats Färsna gård
– Naturvård

Egen sommar.

Sedan starten hösten 2001 och fram
till och med december månad 2019 har
Stiftelsen för Forskning & Utbildning
betalat ut projekt- och aktivitetsbidrag på

drygt 40 miljoner kronor.
Stiftelsen har även arbetat med egna
projekt som ingår i ovan nämnda belopp.

Utdelningar och bidrag
Stiftelsen för Forskning och Utbildning
Social Hållbarhet
Subvention för skolklasser på studiebesök

Campus Roslagen..........................................................150 000
Norrtälje Naturvårdsstiftelse...........................................72 000
Pythagoras.......................................................................53 000
Penningby slott................................................................15 000
Gåva elever Naturdagar.....................................................8 994
Erkenlaboratoriet............................................................71 000

Skolan

Idrott utan gränser.........................................................200 000
Erkenlaboratoriet............................................................20 000
Ungdomshuset Verket.....................................................15 000
Teater MO......................................................................15 000
Rådmansö skola - projektet Skärgårdsliv.........................17 000
Norrtälje MMA - skolföreläsningar................................40 000
Roslagens Schackförbund - Schackfyran.........................50 000
Projekt Entreprenörskap & Innovation
Rodengymnasiet............................................................ 154 000
Johan Kruse.....................................................................20 000
Anais Wilson...................................................................25 000
Hampus Filipsson...........................................................25 000
Carin Eriksson................................................................50 000

Victor Molitor.................................................................25 000
Ronja Emilsson...............................................................25 000
Karl Westerlund..............................................................50 000
Cornelia Eriksson Burman..............................................10 000
Fabian Fransson...............................................................25 000
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Stipendium
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Premier vid skolavslutning Grundskola och Gymnasium..........................................42 103

Stipendium skolresa

Långsjöskolan....................................................................4 000
Rodengymnasiet..............................................................25 000
Gottsta skola...................................................................10 000
Freinetskolan Mimer.......................................................20 000
Svanberga skola...............................................................48 000
Länna skola.....................................................................18 000
Hallsta skola....................................................................60 000
Vildnissarna.......................................................................7 000
Jordens skola....................................................................20 000

Övrigt

Norrtälje FN-förening.......................................................5 000
Föreningen Norden...........................................................9 000

Frida Zahlander...............................................................10 000
Roslagens Demensförening.............................................15 000
Båt & Byggnadsvård........................................................20 000
Trygg i Norrtälje............................................................200 000
Industrihuset i Roslagen..................................................25 000
Rimbo HK......................................................................30 000
HK Roslagen...................................................................75 000
Hallstaviks Ryttarförening...............................................75 000
SeniorNet Roslagen.........................................................69 135
Föreningen Norden.........................................................52 000
Norrtälje Kommun Projektet YAM.................................20 000
IOGT..............................................................................10 000
Elina Segall.....................................................................25 000
Roslagsbro Schackklubb..................................................15 000
Friluftsfrämjandet i Norrtälje............................................5 000
Rimbo Bridgeklubb.........................................................20 000

Ekologisk Hållbarhet

Campus Roslagen - Retroutprojekt.................................70 000
Campus Roslagen - Akvaponiprojekt............................200 000
Naturvårdscentrum Årsprojekt........................................75 000

Ekonomisk Hållbarhet

Nyföretagarcentrum........................................................75 000
Ung Företagsamhet....................................................... 166 104
EMAX för UF-elever......................................................25 000
Egen sommar..................................................................10 521

Vinnare UF Draknästet.

Utbetalda stipendier
och bidrag (kr)
Stiftelsen för
Näringsliv och Kultur
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SUMMA:
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15 000
584 500
582 000
647 500
570 000
731 750
1 098 667
2 311 293
1 867 143
4 964 001
3 920 250
2 759 838
3 631 546
3 713 293
4 279 025
3 535 780
3 993 707
3 836 815
3 657 986
46 700 094

Utbetalda stipendier
och bidrag (kr)
Stiftelsen för Forskning
och Utbildning
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SUMMA:

268 000
3 420 500
1 156 620
1 392 161
1 181 404
730 955
1 171 993
3 846 756
2 238 916
1 559 432
1 982 362
2 876 203
3 517 752
2 692 780
4 923 223
2 150 821
2 807 466
2 329 053
2 731 857
40 215 397

Totalt
antal
ansökningar/år:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SUMMA:

32
33
57
80
81
85
87
110
115
95
172
143
182
180
182
195
184
232
215
2 460

Totalt antal beviljade
bidrag för Stiftelserna
Näringsliv & Kultur och
Forskning & Utbildning:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SUMMA:

17
18
30
33
39
39
49
57
59
58
75
83
82
92
106
113
122
131
114
1 317

Roslagens Sparbanks Stiftelse
för utveckling av Häveröbygden

Framtidsdagen. Charlotte Lindberg, VD Roslagens Sparbank.

Arrangerade event

Framtidsdagen 15 februari
I samarbete med Arbetsförmedlingen,
Pappers avd 68, Nyföretagarcentrum och
Arbetshälsa. 300 besökare, 29 utställare.
Nytt för i år var att vi arrangerade ett
seminarium med två föreläsare, Johan
Abrahamsson – VD Hallsta Pappersbruk
och Charlotte Lindberg – VD Roslagens
Sparbank. Temat för seminariet var Företag i förändring. Mycket lyckat,
ca 20 besökare.
Konferens Jämställdhet och
trygghet på arbetsplatsen 7 mars
Den 7 mars arrangerade vi tillsammans
med TiNK en halvdagskonferens på
temat Jämställdhet och trygghet på
arbetsplatsen. Bra diskussioner och intressant och nyttig kunskap. Konferensen
genomfördes i Hallstaviks Folkets Hus
och ett tiotal personer deltog.

Valborgsfirande i Häverödal
För andra året deltar vi som medarrangör av valborgsfirandet tillsammans
med HSK (Häverödals SportKlubb)
och Brandmännens kamratförening.
Ett traditionellt firande som funnits i
Häverödal sedan 30-talet, med vårtalare,
körsång och musik. Kvällens avslutning
var en eldshow av Act of Emotion som
var mycket uppskattad av både barn och
äldre. Häveröstiftelsen står för planering
samt bekostar scenartister och marknadsföring.

artister samt NANO. Karolina Losell var
konferencier. Det nyrenoverade centrumtorget fungerade mycket bra och rymmer
fler utställare så det finns plats att växa.
Många besökare, uppskattningsvis ca
2500. Tyvärr började det regna vid 12.30
och då försvann många besökare. Vi har
fått massor av positiva kommentarer från
både utställare och besökare och alla tycker att det varit en toppendag. Utställarna
kommer gärna tillbaka nästa år.
Skördemarknaden är en populär del av
Hallstaviksdagen och genomförs i samarbete med Roslagens Sparbank och

Konferens Jämställdhet och trygghet på arbetsplatsen.

Hallstaviksdagen 7 september
Rekord i antal utställare, 58 st. Antal
företag som vill vara med ökar och i år
var det 27 föreningar/övriga organisationer och 31 företag inkl författarna.
Ett fullspäckat scenprogram med lokala

konceptet Matkassen. Nio matproducenter deltog. Alla är jättenöjda och säljer
mycket bra på Hallstaviksdagen.
Nyheten käpphästtävling var mycket
lyckad och många barn deltog i olika
hoppklasser. Tävlingen arrangerades av

t
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yftet med Häveröstiftelsen är att utveckla Häveröbygden. Vi strävar efter
fler arbetstillfällen, större total köpkraft,
större underlag för social service, bättre utbildningsnivå, mera trivsel, större
trygghet och att Häveröbygden blir mer
attraktivt för företag och för människor
med höga krav på boende och arbete.
Våra lokaler finns på Gottstavägen 10 B.
Stiftelsen äger (100 %) HäveröInvest
med dotterbolagen Himmelsbacken och
Roslagen Education som driver Carl
Wahren gymnasiet och även SFI-utbildning i Folkets Hus.

Vimmel på Hallstaviksdagen den 7 september.
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Hallstaviks Ryttarförening i samarbete
med Roslagens Sparbank.
Syftet med Hallstaviksdagen är att visa
upp allt vi har lokalt, föreningar, företag
och organisationer, alla människor som
engagerar sig. Och göra Hallstaviks- och
Häveröborna stolta över sin egen bygd.
Därför fyller vi centrumtorget med endast
lokala utställare. Det är ett led i vårt arbete att förändra attityden att ”här finns
ingenting” till ”här finns ju massor!”. Att
skapa framtidstro för bygden.
Öppet möte, Inspiration Hallstavik 20
november i Folkets Hus Hallstavik
Ett möte där allmänheten bjuds in till
information och diskussion. Huvudtemat
för kvällen var infrastruktur (vägar) i
Hallstavik och Häveröbygden. I en paneldebatt med rikspolitiker och företagare
från området diskuterades hur vi kan
komma vidare i frågan för att få till stånd
en upprustning av vägnätet till Hallstavik. Även bostadsfrågan följdes upp från
föregående möte. Roslagens Sparbanks
stiftelser delade ut bidrag.

Projekt

Engelsk park vid Skeboån
Projektet går ut på att skapa en fin park
intill Skeboån, längs gång- och cykelvägen mellan centrum och dammluckorna
vid Skäret. Vi har i maj 2019 skrivit på
ett arrendeavtal med markägaren Holmen
för marken på östra sidan om Skeboån
(Hallstasidan) från kraftledningarna vid
pumpstationen till dammluckorna vid
bron. Även den lilla halvön norr om dammluckorna ingår.

Öppet möte, Inspiration.
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Mera vimmel på Hallstaviksdagen den 7 september.

Vi vill göra en trevlig park med grillplats och gångstigar där alla åldrar kan
ta en paus, ha picknick och njuta av
kvällssolen vid Skeboåns vattenspegel. I
den engelska parken tar man vara på det
naturen har på platsen och vårdar det. En
engelsk park innehåller ofta konst i någon
form och det vill vi även att vår park ska
innehålla. Vi har kontaktat Häveröbygdens konstförening för att få hjälp och råd
hur vi ska få in konst i parken.
Vi kommer att göra parken i etapper då
det är ett stort område med varierat underlag. Marken närmast kraftledningen är
väldigt sank på sina ställen så där får vi se
vad som går att göra till en rimlig kostnad.
Vi börjar i andra änden, vid dammluckorna. Under 2019 har vi gjort i ordning de
första 200 metrarna (cirka). Efter utvärdering planerar vi för etapp 2.

Projektet är mycket populärt bland
allmänheten och vi får många positiva
kommentarer.
Gång- och cykelväg Sättra
Vägen mellan Hallstavik och Sättra är
hårt trafikerad av tunga transporter. Samtidigt trafikeras den av cyklister som ska
till skola och arbete. Sträckan ingår även
i en populär promenad- och cykelrunda.
Häveröstiftelsen har stöttat en privatperson som driver projektet att få till en
gång- och cykelväg. En ansökan om anläggningsbidrag för gång- och cykelvägar
på landsbygden är inskickad till Norrtälje
kommun.
Trygghet och trivsel i Hallstavik
Ett av Häveröstiftelsens mål är ökad
trygghet och trivsel. Tillsammans med
Trygg i Norrtälje Kommun (TiNK)
sammankallar vi till möten ca 4 ggr per år
där företagare, kommun, polis, skola och
andra intressenter träffas och diskuterar
läget och informerar varandra vad som är
på gång i våra respektive organisationer.
Dessa möten leder sedan till åtgärder som
t ex översyn av belysning, trygghetsvandringar, uppsnyggning av allmänna miljöer.
Herrängs Kulturcirkel
En grupp pensionärer som brinner för
Herrängs kulturhistoria. De gör vandringar där de berättar om livet i Herräng då
gruvindustrin och fiskenäringen blomstrade och visar upp miljöer som finns
bevarade.
De har också genomfört utställningar
och vill nu öka verksamheten och bilda ett

Integrationsprojekt Föräldrar i fokus
Ett projekt inom TiNK (Trygg i Norrtälje
Kommun) som kommer att löpa under
två år. Integrationsprojekt som riktar sig
till nyanlända kvinnor med barn i Hallstaviksområdet. Syftet är att skapa trygghet i
att vara förälder i Sverige, att ge information om hur det svenska samhället fungerar och skapa gemenskap och kontakter i
samhället. Carita deltar i styrgruppen för
projektet.
Infoskärm
Häveröstiftelsen erbjuder gratis annonsering för evenemang i Häveröområdet i vår
informationsskärm.
Engelska parken, Skeboån.

projekt. Restaurering av en krutkällare är
också något som står på att-göra listan.
Roslagsappen
Häveröområdet i Roslagsappen lanserades i maj. Målgrupp är besökare i området men även bofasta har nytta av appen.
I appen finns information om evenemang, företag och handlare, allmän
service, badplatser, sportaktiviteter,
hjärtstartare mm.
Roslagsappen finns att ladda ner från
Appstore och Google Play Store

Bidrag

• I samarbete med Skärsta skola testar
vi rörelse under lektionstid. Vi har köpt
in en motionscykel till skolan som är
anpassad för detta.

• Vi har stöttat Hallstaviks Fotoklubb för
ett fotoföredrag med Mats Andersson.
• Vi har givit ett bidrag till Trettondagsfesten som arrangerades av Folkets Hus i
Hallstavik.

Landsbygdsforum 3 december
Häveröstiftelsen representerades på
Landsbygdsforum i Norrtälje. Landsbygdsforum planeras ske en gång per år.

Samverkan

Norrtäljemodellen 2.0
Häveröstiftelsen har varit bollplank och
förmedlat kontakter till projektet som genomförs i Hallstavik. Norrtäljemodellen
2.0 är ett innovationsprojekt som drivs
av Norrtälje kommun, kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
och vårdbolaget Tiohundra. Målet är att
utveckla en mer personcentrerad sjukvård
som utgår från patientens behov. Målgruppen för projektet är de mest sjuka
äldre invånarna i Hallstavik

Roslagsappen.

Roslagens Sparbanks Stiftelse för
Ungdomsboende
Roslagens Sparbanks stiftelse för ungdomsboende är till för dig som ung kund
i banken.
Vi har 30 stycken små lägenheter i
Norrtälje. Som vi hyr ut till dig som har
ett sparande i banken och är mellan 18
och till och med 29 år.
Under 2019 har 10 stycken unga
kunder fått sin första bostad genom oss.
Sedan starten 2008 har vi förmedlat över
150 stycken bostäder.
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Stiftelsen för Näringsliv och Kultur
Verkställande tjänsteman Karolina Losell
karolina.losell@roslagenssparbank.se 0176-771 62
Hemsida: www.roslagenssparbank.se/stiftelser
Orgnr: 802411-1174

Stiftelsen för Forskning och Utbildning
Verkställande tjänsteman Karolina Losell
karolina.losell@roslagenssparbank.se 0176-771 62
Hemsida: www.roslagenssparbank.se/stiftelser
Orgnr: 802411-1182

Karolina Losell, Verkställande tjänsteman
för Roslagens Sparbanks Stiftelser.

Ledamöter, Näringsliv och Kultur

Dag Nordström,
ordförande

Ann Lewerentz,
vice ordförande

Melker Stendahl,
ledamot

Åsa Andersson,
ledamot

Anette Ländin,
ledamot

Jan-Erik Svecke,
ledamot

Katarina Björk,
ledamot

Ledamöter, Forskning och Utbildning

Kurt Pettersson,
ordförande
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Monica Lindroth,
vice ordförande

Erik Karlsson.
ledamot

Stiftelsen för Ungdomsboende
Ordförande Ulf Linderholm
ulf.r.linderholm@gmail.com 070-7541669
Hemsida: www.roslagenssparbank.se/stiftelser/bankens-stiftelser/stiftelsen-ungdomsboendet.html
Orgnr: 802425-5740

Ledamöter, Ungdomsboende

Ulf Linderholm,
ordförande

Leif Lennartsson
ledamot

Bernt Frödin
ledamot

Emma Wicksell
ledamot

Stiftelsen för utveckling av Häveröbygden

Ledamöter, Utveckling av Häveröbygden

Kurt Pettersson,
ordförande

Aleksandar Srndovic
ledamot

Carita Holmberg
Verkställande tjänsteman

Foto omslag: Roslagens Sparbank. Text & Foto: Karolina Losell, Carita Holmberg, Ulf Linderholm. Tryck & Original: Affärstryckeriet, Norrtälje 2020.

Carita Holmberg carita.holmberg@haverostiftelsen.se 070-220 56 29
Aleksandar Srndovic aleksandar.srndovic@holmen.com 076-100 68 78
Mats Eriksson gribbymats@telia.com 070-565 19 31
Hemsida: www.haverostiftelsen.se
Orgnr: 802480-2889

Mats Eriksson
ledamot
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www.roslagenssparbank.se

