
Ansök om medlemskap - Entry #10

E-postadress

Anders.siberg@live.com

Namn

Anders Siberg

Födelsenamn (Om annat än nuvarande efternamn)

Empty

Född (år månad dag)

1946-12-13

Födelseort (Ort i Bohuslän eller annorstädes)

London/England

Motivering till ansökan, gällande anknytning/intresse för Bohuslän.

Innehar sommarställe/gård Tryggö Ö i Sotenäs som varirt ifamiljen sedan 1939. På ön finns Bohusläns största
röse som är från bronsåldern. Enligt sägnen begravdes här kung Tryggve, Olav Trygvassons far. På ön betar
idag får på ängarna.
Min far var med och drev kullagertrafiken från Brofjorden till England under kriget. Han var då bosatt i England.
Jag är uppvuxen i Göteborg där jag och tog studenten.

Namn och telefonnumer på referens för styrkande av motivering (frivillig uppgift)

Carina Wallmark

Den sökandes yrke/titel

Civ. ing

Adress

Morabergsvägen 39

Postnummer

13333

Postort

Saltsjöbaden

Sommaradress (frivillig)

Tryggö

Sommaradress postnummer

mailto:Anders.siberg@live.com


456 92

Sommaradress postort

Hunnebostrand

Foto, typ passfoto

FB_IMG_1629057749902.jpg

Behandling av personuppgifter

Jag godkänner behandling av personuppgifter

Bohusläns Gille i Stockholm

https://bohusgillet.se/wp-content/uploads/wpforms/912-1b4ac852af3d34e4b8cef6ffa6689f17/FB_IMG_1629057749902-9bbcd5bb7826b4f0f98c157a9df5c529.jpg
https://bohusgillet.se/


Anders Siberg dec 2022 

 

 

 



Ansök om medlemskap - Entry #13

E-postadress

ann.l.norlin@gmail.com

Namn

Ann Norlin

Födelsenamn (Om annat än nuvarande efternamn)

Lindholm

Telefonnummer

0708378264

Född (år månad dag)

19371102

Födelseort (Ort i Bohuslän eller annorstädes)

Göteborg

Motivering till ansökan, gällande anknytning/intresse för Bohuslän.

Även om jag är född i Göteborg så flyttade min familj tidigt till
Forshälla prästgård utanför Uddevalla.Hela min ungdom där och student i Uddevalla.

Namn och telefonnumer på referens för styrkande av motivering (frivillig uppgift)

Gunilla Sjömar

Den sökandes yrke/titel

Gymnastikdirektör/pensionär

Adress

Getvägen 16

Postnummer

18754

Postort

Täby

Sommaradress (frivillig)

Empty

Sommaradress postnummer

mailto:ann.l.norlin@gmail.com


Empty

Sommaradress postort

Empty

Foto, typ passfoto

IMG_20210906_131933.jpg

Behandling av personuppgifter

Jag godkänner behandling av personuppgifter

Bohusläns Gille i Stockholm

https://bohusgillet.se/wp-content/uploads/wpforms/912-1b4ac852af3d34e4b8cef6ffa6689f17/IMG_20210906_131933-605f671f87bc309d784241b8e2b78448.jpg
https://bohusgillet.se/


 

1 (1) 

Ann Norlin 

 



Ansök om medlemskap - Entry #18

E-postadress

birgitta.simonsson@telia.com

Namn

Birgitta Simonsson

Födelsenamn (Om annat än nuvarande efternamn)

Ruist

Telefonnummer

0705260462

Född (år månad dag)

19580128

Födelseort (Ort i Bohuslän eller annorstädes)

Bromma

Motivering till ansökan, gällande anknytning/intresse för Bohuslän.

Min farmor är född i Strömstad och hennes pappa på Älgö (Tjärnö socken). Många släktingar finns kvar på
Rossö/Älgö.
Har tillbringar varje sommar i mitt 65-åriga liv på Rossö, först som "badgäst", inhyrd hos ortsbefolkningen, -
som senare visade sig vara släktingar - sedan 1980 i eget sommarhus.
Min pappa har släktforskat och kartlagt hela den Bohuslänska släkten, med anor såväl i sjöfarten som i Tanums
gästgiveri.

Namn och telefonnumer på referens för styrkande av motivering (frivillig uppgift)

Empty

Den sökandes yrke/titel

F d förskolechef

Adress

Störgränd 4

Postnummer

16355

Postort

Spånga

Sommaradress (frivillig)

mailto:birgitta.simonsson@telia.com


Kockholmsvägen 32

Sommaradress postnummer

45295

Sommaradress postort

Strömstad

Sommaradress telefonnummer

Empty

Foto, typ passfoto

Empty

Behandling av personuppgifter

Jag godkänner behandling av personuppgifter

Bohusläns Gille i Stockholm

https://bohusgillet.se/


Birgitta Simonsson februari 2023 

 

 



Ansök om medlemskap - Entry #16

E-postadress

Britt.m.Gustafsson@gmail.com

Namn

Britt Gustafsson

Födelsenamn (Om annat än nuvarande efternamn)

Empty

Telefonnummer

0702310046

Född (år månad dag)

19530521

Födelseort (Ort i Bohuslän eller annorstädes)

Trollhättan

Motivering till ansökan, gällande anknytning/intresse för Bohuslän.

Bor nästan halva året i Grundsund där vi har ett hus.

Namn och telefonnumer på referens för styrkande av motivering (frivillig uppgift)

Ole Moe

Den sökandes yrke/titel

Professor

Adress

Bergsgatan 16

Postnummer

11223

Postort

Stockholm

Sommaradress (frivillig)

Vigernavägen 6

Sommaradress postnummer

45179

mailto:Britt.m.Gustafsson@gmail.com


Sommaradress postort

Grundsund

Foto, typ passfoto

Empty

Behandling av personuppgifter

Jag godkänner behandling av personuppgifter

Bohusläns Gille i Stockholm

https://bohusgillet.se/


Kristina Engstrand nov 2022 

 



 



Kristina Engstrand dec 2022 

 



                                   

            Medlemsansökan 
 Till styrelsen för Bohusläns Gille i Stockholm 
 

Undertecknad ansöker om medlemskap i Bohusläns Gille i Stockholm. 
Ansökan skall sändas till Gillets sekreterare. 

 
Efternamn:  Berglin             Födelsenamn: 
                    (Om annat än efternamnet) 
Förnamn: Lennart   
 
Född: 1948-02-20                        Födelseort: Göteborg 
                   år            månad           dag                        (Ort i Bohuslän eller annorstädes) 
 

Motivering till ansökan, gällande anknytning/intresse för Bohuslän.  
Kan även skrivas på sidan 2. (Obligatorisk uppgift) 

Tillbringade barndomens somrar på Hönö och Grötö 1948 till 1956 i Göteborgs norra 
skärgard i Bohuslän . Därefter sommarvistelse på Köpstadsö i Gbgs södra skärgard från 1956 
där jag nu delar ett nytt sommarhus med min brorThomas Berglin. Vi har stark 
släktanknytning med Fjällbacka sedan 1920 talet via familjerna Westgren och Kjellander. Jag 
arbetade 1980 till 1983 på Uddevalla lasarett. 

 

Namn och telefonnummer på referens för styrkande av motivering (frivillig uppgift):  

Thomas Berglin  tel 076 - 796 111  

…………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Den sökandes yrke/titel: Leg. läkare 

 

Adress:  Seglarvägen 12                
Postnr: 133 33 Postort: Saltsjöbaden 
………………………………………………….. 
 
Sommaradress (frivillig uppgift): 

Adress: Hermansbroväg 9   Postnr:   430 8     Postort: Köpstadsö
               

Telefon: ……070-748 28 82 

…………………..………...      …………………………………………..     ………………………………………. 
                     mobil                                            bostad                                sommarbostad 



e-postadress: lennart.berglin@icloud.com… 

……………………………………………………………………………………………………………….….. 
            (e-postadressen användes för information från Gillet och tas in i vår matrikel) 

Ort och datum: …Saltsjöbaden 21 dec 2022 
……………………………………………………. Foto, typ passfoto, skickas med ansökan. 

(Gärna per mejl till sekreteraren) 
Namnteckning: ……………………………………………………… 

Ett medlemskap innebär att uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med regler för registrering av 
personuppgifter. Se Gillets hemsida 

 

   

MEDLEMSANSÖKAN forts.  SIDAN 2 

 

 

 

 

 

Gillets stadgar § 2, Medlemskap 

Medlemskap i Gillet beviljas av styrelsen. Förutom personer härstammande 
från Bohuslän kan även annan person med omvittnat intresse för Bohuslän 
beviljas medlemskap. Om medlem flyttar utanför Stockholmsområdet kan 
medlemskapet ändå bestå. 

 

Motivering till ansökan, fortsättning från sidan 1: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Namnteckning: ………………………………………………………………. 

Lennart Berglin 



Lennart Berglin 2022-12-21 

 

 



                                   

            Medlemsansökan 
 Till styrelsen för Bohusläns Gille i Stockholm 
 

Undertecknad ansöker om medlemskap i Bohusläns Gille i Stockholm. 
Ansökan skall sändas till Gillets sekreterare. 

 
Efternamn: ……Bergman…………………………………………..           Födelsenamn: Hathorn 
……………………………………… 
                    (Om annat än efternamnet) 
Förnamn: …Louise……………………………………………….   
 
Född: …1955 05 01…………………………………………….                      Födelseort: Edinburgh  
 
………………………………………….   
                   år            månad           dag                        (Ort i Bohuslän eller annorstädes) 
 

Motivering till ansökan, gällande anknytning/intresse för Bohuslän.  
Kan även skrivas på sidan 2. (Obligatorisk uppgift) 

…I och med svärföräldrar som hade fritidshus i Vrångebäck, vid åbyfjorden började jag som 
ung vuxen att tillbringa många somrar i Bohuslän, där även barnen senare kom att vistas 
mycket sommartid under sin uppväxt. Pa senare år har västkustvistelserna omlokaliserats 
till Köpstadsö. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Namn och telefonnummer på referens för styrkande av motivering (frivillig uppgift):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Den sökandes yrke/titel: Leg läkare 

………………………………………………………………………………………………… 

Adress: östra Finnbodavägen 11 
C…………………………………………………………………………………………………..                        
Postnr:  …13172………………………... Postort: Nacka 
……………………………………………………….. 
 
Sommaradress (frivillig uppgift): 

Adress: ……Hermans Brovag 9…………………………………………….  Postnr: .430 81……………   
Postort: ……Köpstadsö……………………………...   
          



Telefon: …0703092086……………………..…………      …………………………………………..     
………………………………………. 

                     mobil                                            bostad                                
sommarbostad 

e-postadress: hathorn.louise@gmail.com 

………………………………………………………………………………………………………………….….. 
            (e-postadressen användes för information från Gillet och tas in i vår matrikel) 

Ort och datum: ……Nacka 21-12-2022…………………………………………………. Foto, typ 
passfoto, skickas med ansökan. (Gärna per 
mejl till sekreteraren) 

Namnteckning: ……………………………………………………… 

Ett medlemskap innebär att uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med regler för registrering av 
personuppgifter. Se Gillets hemsida 

 

   

MEDLEMSANSÖKAN forts.  SIDAN 2 

 

 

 

 

 

Gillets stadgar § 2, Medlemskap 

Medlemskap i Gillet beviljas av styrelsen. Förutom personer härstammande 
från Bohuslän kan även annan person med omvittnat intresse för Bohuslän 
beviljas medlemskap. Om medlem flyttar utanför Stockholmsområdet kan 
medlemskapet ändå bestå. 

 

Motivering till ansökan, fortsättning från sidan 1: 

 

 

 

 

 

 

mailto:hathorn.louise@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

Namnteckning: ………………………………………………………………. 

 



Louise Bergman 2022-12-22  

 

 



Ansök om medlemskap - Entry #19

E-postadress

Margareta.aspen@gmail.com

Namn

Margareta Aspén

Födelsenamn (Om annat än nuvarande efternamn)

Lane

Telefonnummer

0705954170

Född (år månad dag)

19410503

Födelseort (Ort i Bohuslän eller annorstädes)

Göteborg

Motivering till ansökan, gällande anknytning/intresse för Bohuslän.

Sommarboende sedan fyra generationer på Marstrand och husägare på Marstrand sedan 40 år.

Namn och telefonnumer på referens för styrkande av motivering (frivillig uppgift)

Empty

Den sökandes yrke/titel

Sjukgymnast

Adress

Myrvägen 9

Postnummer

18142

Postort

Lidingö

Sommaradress (frivillig)

Lotsgatan 3

Sommaradress postnummer

44267

mailto:Margareta.aspen@gmail.com


Sommaradress postort

Marstrand

Sommaradress telefonnummer

Empty

Foto, typ passfoto

IMG_8780.HEIC

Behandling av personuppgifter

Jag godkänner behandling av personuppgifter

Bohusläns Gille i Stockholm

https://bohusgillet.se/wp-content/uploads/wpforms/912-1b4ac852af3d34e4b8cef6ffa6689f17/IMG_8780-dcf4ff8e5dc3280842625df009f999f9.heic
https://bohusgillet.se/


Margareta Aspén febr. 2023 

  

 

 



Ansök om medlemskap - Entry #14

E-postadress

gillberg.wallner@gmail.com

Namn

Marianne Gillberg Wallner

Födelsenamn (Om annat än nuvarande efternamn)

Gillberg

Telefonnummer

070-7575777

Född (år månad dag)

19471129

Födelseort (Ort i Bohuslän eller annorstädes)

Vänersborg

Motivering till ansökan, gällande anknytning/intresse för Bohuslän.

Sommarboende på Lahälla utanför Brastad sedan 1948. Fastigheter i släkten sedan tidigt 40-tal. Äldre
familjeband till Käringön.
Permanent bosatt på Lahälla mellan 2017-2021.
Fd styrelsemedlem i föreningen Lahälla Knottfabrik. Initiativtagare till föreningen Granitkusten (bygger på ett 3-
årigt regionalt projekt för utveckling av granitrelaterade besöksmål lett av Sotenäs kommun) med 15
medlemmar i Strömstad, Tanums, Munkedals, Sotenäs och Lysekils kommuner. Vice ordförande i föreningen.
Initiativtagare och projektledare för Granitpusslet, Granitens historia under 100 år i Bohuslän samt Boken om
Lahälla: graniten, samhället och fabriken

Namn och telefonnumer på referens för styrkande av motivering (frivillig uppgift)

Per Ekstedt

Den sökandes yrke/titel

Fd VD assistent, projektanställd, administratör

Adress

Nockeby Backe 8B

Postnummer

168 43

Postort

mailto:gillberg.wallner@gmail.com


Bromma

Sommaradress (frivillig)

Empty

Sommaradress postnummer

Empty

Sommaradress postort

Empty

Foto, typ passfoto

A67FAC5C-6B37-43AC-AAAE-59E9A082D58D.jpeg

Behandling av personuppgifter

Jag godkänner behandling av personuppgifter

Bohusläns Gille i Stockholm

https://bohusgillet.se/wp-content/uploads/wpforms/912-1b4ac852af3d34e4b8cef6ffa6689f17/A67FAC5C-6B37-43AC-AAAE-59E9A082D58D-3db9ec4fb143685fd47c2f92a0021eeb.jpeg
https://bohusgillet.se/


 

1 (1) 

Marianne Gillberg Wallner 

 

 



Ansök om medlemskap - Entry #11

E-postadress

marie-louise.siberg@outlook.com

Namn

Marie-Louise Siberg

Födelsenamn (Om annat än nuvarande efternamn)

Englund

Född (år månad dag)

19471026

Födelseort (Ort i Bohuslän eller annorstädes)

Östersund Jämtland

Motivering till ansökan, gällande anknytning/intresse för Bohuslän.

Gift med Anders Siberg från Göteborg. Sedan 1987 tillbringar vi delar av våra somrar på Tryggö i Sotenäs
kommun. Anders har tagit över ön och gården efter sina föräldrar som köpte den 1939. Hela vår familj älskar
Tryggö.

Namn och telefonnumer på referens för styrkande av motivering (frivillig uppgift)

Carina Wallmark

Den sökandes yrke/titel

Fil kand, pensionär.

Adress

Morabergsvögen 39

Postnummer

13333

Postort

Saltsjöbaden

Sommaradress (frivillig)

Tryggö, 456 92 Hunnebostrand

Sommaradress postnummer

456 92

Sommaradress postort

mailto:marie-louise.siberg@outlook.com


Hunnebostrand

Foto, typ passfoto

20211213_195555.jpg

Behandling av personuppgifter

Jag godkänner behandling av personuppgifter

Bohusläns Gille i Stockholm

https://bohusgillet.se/wp-content/uploads/wpforms/912-1b4ac852af3d34e4b8cef6ffa6689f17/20211213_195555-0d377f141db1d72ad968e46dcbf23476.jpg
https://bohusgillet.se/


 

1 (1) 

Marie-Louise Siberg 

 



Ansök om medlemskap - Entry #15

E-postadress

ronny.c.norberg@gmail.com

Namn

Ronny Norberg

Födelsenamn (Om annat än nuvarande efternamn)

Empty

Telefonnummer

0733-339560

Född (år månad dag)

19541120

Födelseort (Ort i Bohuslän eller annorstädes)

Munkedal

Motivering till ansökan, gällande anknytning/intresse för Bohuslän.

Är född i Bohuslän och har kvar mitt föräldrahem i Jörlanda , som jag besöker regelbundet .

Namn och telefonnumer på referens för styrkande av motivering (frivillig uppgift)

Empty

Den sökandes yrke/titel

Pensionär som jobbar när andan faller på

Adress

Tackjärnsvägen 12

Postnummer

16868

Postort

Bromma

Sommaradress (frivillig)

Orionvägen 6

Sommaradress postnummer

44465

mailto:ronny.c.norberg@gmail.com


Sommaradress postort

Jörlanda

Foto, typ passfoto

Empty

Behandling av personuppgifter

Jag godkänner behandling av personuppgifter

Bohusläns Gille i Stockholm

https://bohusgillet.se/


Ronny Norberg jan 2023 

 

 



Ansök om medlemskap - Entry #12

E-postadress

sven.thomas.andersson@gmail.com

Namn

Thomas Andersson

Födelsenamn (Om annat än nuvarande efternamn)

Empty

Född (år månad dag)

1960-05-19

Födelseort (Ort i Bohuslän eller annorstädes)

Norrköping

Motivering till ansökan, gällande anknytning/intresse för Bohuslän.

Har sommarboende i Grönemad (Grebbestad) sedan över 30 år tillsammans med min fru Ann-Sofie (nybliven
medlem), och tillbringar så mycket tid vi kan där.
Efter det trevliga höstmötet vill också jag bli medlem.

Namn och telefonnumer på referens för styrkande av motivering (frivillig uppgift)

Aina Barnevik

Den sökandes yrke/titel

Senior rådgivare

Adress

Melodislingan 14

Postnummer

11551

Postort

Stockholm

Sommaradress (frivillig)

Myrstigen 4

Sommaradress postnummer

45795

Sommaradress postort

mailto:sven.thomas.andersson@gmail.com


Grebbestad

Foto, typ passfoto

1B70486B-E7B4-4C95-8E60-C9BEC7118CAE.jpeg

Behandling av personuppgifter

Jag godkänner behandling av personuppgifter

Bohusläns Gille i Stockholm

https://bohusgillet.se/wp-content/uploads/wpforms/912-1b4ac852af3d34e4b8cef6ffa6689f17/1B70486B-E7B4-4C95-8E60-C9BEC7118CAE-d4905dc75572bb8a12c125752c8d0e21.jpeg
https://bohusgillet.se/


Thomas Andersson dec 2022 

 

 



Ansök om medlemskap - Entry #17

E-postadress

ulrika@florens.nu

Namn

ulrika florén

Födelsenamn (Om annat än nuvarande efternamn)

florén

Telefonnummer

0705507743

Född (år månad dag)

19490111

Födelseort (Ort i Bohuslän eller annorstädes)

stockholm

Motivering till ansökan, gällande anknytning/intresse för Bohuslän.

Sommarhus på Marstrand i hela mitt liv, Är nu femte generationen som tillbringar somrarna på Marstrand.

Namn och telefonnumer på referens för styrkande av motivering (frivillig uppgift)

Lotta Scheja 0733421567

Den sökandes yrke/titel

fd lärare

Adress

värtavägen 6

Postnummer

11524

Postort

Stockholm

Sommaradress (frivillig)

Lotsgatan 3

Sommaradress postnummer

44267

mailto:ulrika@florens.nu


Sommaradress postort

Marstrand

Foto, typ passfoto

Empty

Behandling av personuppgifter

Jag godkänner behandling av personuppgifter

Bohusläns Gille i Stockholm

https://bohusgillet.se/


Ulrika Florén jan 2023 
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