
Mars månad och egentligen vore det dags att kalla till årsstämma, 
men vi i styrelsen tog ett försiktigt beslut under Coronapandemins

sista dagar och beslöt att vi håller vår årsstämma i september, 
och då i kombination med vårt försenade 50-års jubileum!

Kära hembygdsvän och 
hembygdsföreningsmedlem!

Medlemsbrev mars 2022

Trots vår inställda årsstämma försöker vi hålla tempo! Och, så här dags på året är det dags 
att betala in årsavgiften och beställa ett exemplar av Björklinge förr och nu 2022. 

Årsavgiften för 2022 är 150 kr/person. Det går bra att betala in till vårt plusgiro 36 19 31 - 9 
eller via swish 123 051 8621. Betala gärna in årsavgiften före 30 april.

Björklinge förr och nu 2022 kostar 120 kr. För medlemmar levereras ett exemplar portofritt, 
inom såväl som utanför Björklinge. För beställning av flera exemplar utgår portoavgift för 
boende utanför Björklinge närområde.

Årsprogram 2022

30 april Valborgsmässofirande kl 19:00 på Kyrkvreten.
6 juni Sveriges Nationaldag firas med fanor, körsång och högtidstal. Flaggan hissas 

kl 18:00 vid församlingshemmet, därefter följer vi fanborgen till kyrkan.
26 juni Söndagsöppet i museet, kl. 12 - 15
31 juli Söndagsöppet i museet, kl. 12 - 15
28 aug Björklingedagen med program, aktiviteter och verksamheter från bygden.
18 sep Försenad årsstämma och jubileumsfest.
nov Julmarknad vid museet.

Ytterligare programpunkter under året förväntas, kanske en kyrkstigsvandring eller den 
efterlängde promenaden längs med Sandbrovägen. Tillsammans med Björklingebygdens
släktforskarförening har vi en Sandbrovägsvandring under planering. Sandbrovägen hör till 
en av de äldre vägarna i Björklinge och längs med vandringen får vi höra om vem som bott 
var, vad dessa människor arbetat med och hur de har levt. 
Inför Björkligendagen, årsstämman och jubileumsfesten återkommer vi med mer 
information och fram till dess kommer vi att uppdatera programmet via hemsidan och 
föreningsnytt UNT.



Föreningens hemsida uppdateras löpande och är ofta värd ett besök, nya 
foton och filmer, evenemang och aktiviteter eller en ny gammal bit 
lokalhistoria från bygden och dess människor. www.hembygd.se/bjorklinge

Med vårliga hälsningar /Styrelsen

Björklinge hembygdsförening har fyllt 50-år men vad hände med kalaset?

Vår nuvarande hembygdsförening bildades 1971, det år då Björklinge kommun upphörde och blev 
införlivat i Uppsala kommun. Det gamla kommunvapnet blev hembygdsföreningens logga. 
Utan att lyckas försökte vi under förra året få till ett datum, med Jacke och utan Corona. 

Nu har vi åter engagerat vår favorit artist, Jacke Sjödin, beställt lunchmaten och bokat Björkvallen, 

18 september ska jubileumskalaset gå av stapeln. 
Vi inleder med den försenade årsstämman och fortsätter med lite minnen, bilder, framtids-

inspiration och förhoppningsvis en eller annan överraskning. 
Dagen avslutas med den välrimmande Jacke Sjödin.

Björklinge förr och nu 2022, årgång 46

När redaktionsgruppen påbörjade arbetet med årets Björklinge förr och nu tog vi avstamp i den 
för äldre björklingebor välbekanta bilden av Sop-Stickan med pipan i munnen, häst och vagn 
fylld med soptunnor. 
Vi har försökt vara någorlunda grundliga och beskriver renhållningen, sophanteringen och 
avloppsreningen, från förr till nu. Därtill har vi gjort djupdykningar i väghållningen, Marielunds 
café och Evighetsjohanssons liv samt djupgrävningar både på Målar-Pelles tomt och i 
prästgårdsparken. Människor och minnen  från Anders Falks begynnande, och avslutade 
idrottskarriär, Maltes motorcyklar, Björklingesonen som bygger stora arenor, två entreprenörer 
som  eller utvecklar Röde Orm och Björklinge centrum och pressklipp från 50-talet.
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