
 

 

PRESENTATION AV STYRELSEMEDLEMMAR 2018-2019 

Författade av respektive ledamot 

 

Claes Erlandsson 

Jag har varit invald i Upplands hembygdsförbund och fornminnesföreningens styrelse sedan 

2012 (?). Mitt ansvarsområde i styrelsen är hembygdsförsäkringen och dess förlängda arm ut 

till lokalföreningarna. Jag är även med i gruppen som tittar över möjligheten med 

privatsponsring som en inkomstkälla till föreningen.  

Jag är ordförande i Harbo hbf sedan år 2007, i vilken jag varit medlem i sedan 1977 då jag 

flyttade till Harbo. I mitt yrkesverksamma liv har jag varit verksam som mjölkbonde i Harbo 

och jag har drivit ett inredningsföretag med inriktning mot offentlig miljö. Jag är även 

politiskt engagerad och sitter med i Region Uppsalas fullmäktige, kulturnämnd, den 

regionala utvecklingsnämnden och Upplandsmuseets styrelse. 

 

 

Eva Wikström 

Jag har varit med i styrelsen sedan 2009. Mina ansvarsområden är etniska minoriteter, barn 

och ungdom, kontakt med föreningar. Jag bor i Huddunge i Heby kommun och är ordförande 

i Huddunge hembygdsförening.  

Jag är också engagerad i kyrkan som förtroendevald och jag sjunger i kyrkokören. Har varit 

lärare men är nu pensionär. Intresserad av kultur, natur, historia och musik. 

 

 

Marie Andersson 

2010 invaldes jag i styrelsen och efter ett par år som förste vice valdes jag till ordinarie 

ordförande 2014. Har inom styrelsen idag ett särskilt ansvar för frågor kring digitalt stöd, vår 

kommunikationsplan, Facebook-sida och hemsidan för årsboken Uppland samt sist men inte 

minst den kulturminnesmärkta hembygdsgård vi äger i Kvek.  

Jag har arbetat med utveckling av standardprogramvara inom IT-industrin i mer än 30 år, 

framför allt som chef eller ledare men även som projektledare och teknisk skribent. Bor på 

en skogsgård i sydvästra Uppland, närmare bestämt i Tillinge mellan Enköping och Västerås. 

Är sedan 2006 vice ordförande i Tillinge hembygdsförening. Har, utöver engagemanget för 

kulturarvet och dess tillgänglighet generellt, ett stort intresse för hembygdsforskning och då 

särskilt gamla domböcker och kartor. Sitter i Upplandsmuseets styrelse som ordinarie 

ledamot och representerar där Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, så som 

en av dess två huvudmän/stiftare.  

 

 

 

 



Göran Ulväng 

Jag har varit aktiv i hembygdsrörelsen sedan barnsben, då jag byggde upp ett gårdsmuseum 

och började forska om min hembygds historia, och detta intresse för det uppländska 

kulturarvet har med åren vuxit sig starkare. Jag arbetar som forskare och lärare vid Uppsala 

universitet med fokus på 1700–1800-talens landskap, jordbruk, materiella kultur och 

konsumtion. På min fritid är jag släkt- och hembygdsforskare, driver en hemsida om svenska 

herrgårdar, håller föredrag samt vårdar landskap och bebyggelse på de två gårdar jag är 

delägare i.  Jag är aktiv i två hembygdsföreningar, Hagby och Lagunda, samt i Föreningen 

Gamla Bion i Örsundsbro, som vårdar en 1920-talsbiograf. I styrelsen är jag aktiv i seminariet 

Uppland i forskningen samt Kvekgården.   

 

 

Bent Syse 

Sekreterare i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Utöver sekreterarrollen 

svarar jag också för Meddelanden, hemsidan, utflykter samt är redaktör för årsboken 

Uppland, men också annat smått och gott. Är sedan mycket lång tid tillbaka medlem i Risinge 

hembygdsförening, men också Storvreta-Ärentuna kultur- och hembygdsförening. Är 

utbildad arkeolog, arbetet drygt 20 år på Riksantikvarieämbetet och är sedan 2017 chef för 

Upplandsmuseet. 

 

 

Anders Blomqvist 

Jag är skattmästare sedan 2013 med ansvar för föreningens och de samförvaltade 

stiftelsernas ekonomi. Jag bor i Valsätra och är uppväxt i Årsta, Uppsala. Jag arbetar som 

administrativ chef på Upplandsmuseet sedan 2011 och är disputerad i historia med ett 

intresse för minoritets- och lokalhistoria. 

 

 
Britt-Marie Strand 

Ledamot sedan 2010, 2:e vice ordförande från 2017 med ansvar för kontakt med andra,  

främst närliggande föreningar, för erfarenhetsutbyte/samarbete. Bor i Skutskär, 

”hemmaförening” Älvkarleby hembygdsförening med marknadsföringsansvar,  

medlem i Hållnäs hembygdsförening p.g.a. släktskap på mödernet. Återvände till 

hemkommunen 1999 efter totalt 30 år i Tyskland och Stockholm. 

Medförfattare till lokalhistorisk litteratur och medskapare av historiska promenader.  

Arbetat som sekreterare och kultursekreterare. Släktforskare. 

Kyrkvärd, kyrkoråds- och kyrkofullmäktigeledamot, kyrkoguide. 
 

 

Eva Wrede 
Sitter med i styrelsen sedan våren 2017. Inom styrelsen är jag involverad i arbetet med 
temat ”Berätta mer”, att utveckla Kvekgården och att hitta samverkansformer mellan 
hembygdsföreningarna i länet.  Är aktiv i Villberga Hembygdsförening och har också kontakt 
med flera andra hembygdsföreningar i länet. 
Arbetar med kulturturism, guidar på flera ställen i Uppland, håller föredrag, har 
bussreseledaruppdrag mm. Har under många år arbetat i vallonbruksområdet med visnings- 
och utställningsverksamhet. Uppdrag i Leader Mälardalen som fördelar medel till 
samverkansprojekt på landsbygden. 
Har mycket stort intresse av att bevara och levandegöra vårt kulturarv, både det fysiska och 
det immateriella. 



 

Solveig Brundin Eriksson 

Har varit med i styrelsen sedan 2018.  

 

 

Kerstin Forss 

Var med och startade ”stadsdelsföreningen” Wardsaetra & Gutasund hembygdsförening 

1998, efter att ha bott i området i15 år. Blev efter något år föreningen ordförande och kom 

på så vis in i hembygdsrörelsen. Har suttit i styrelsen för Upplands fornminnesförening och 

hembygdsförbund sedan årsstämman 2002(?). 

Har under åren ordnat föreläsningar och utbildningskvällar och ansvarar nu för kontakt med 

de enskilda medlemmarnas ombud vid träffar ca 2 gånger per år.  

Har i yrkeslivet arbetat inom folkbildningen och därefter varit egenföretagare i 

resebranschen under ca 15 år. Aktiv inom olika delar av föreningslivet sedan 1980-talet.   

 

 


