ÅRSMÖTE I HUSBY SKOLA!
Den 21 mars klockan 17.00
Se sista sidan!
Nr 1. Februari 2015. Årgång 22

OMSLAGSBILDEN:
Fotogruppen tar en fikapaus i sitt arbete i Husby skola.
Från vänster Göran Källgården, Rune Thyni, Gunilla Naglitsch och gruppledaren
Giselher Naglitsch. I bakgrunden Yngve Östman.
Foto: Bo Klang

Nytt år, ny Tidlösa och nytt årsmöte
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UTKOMMER: 4 gånger per år.
TRYCK: PP-Tryck, Märsta
REDAKTION:
Ulf Berndtson, ansvarig utgivare
Agneta Nilsson tel: 591 432 13
Marés Lendway
Bo Klang
Manus mottages med tacksamhet.
Vi förbehåller oss rätten att i samarbete med författaren redigera det
insända materialet.
E-post: marstahembygd@gmail.com

Du läser nu den femte utgåvan av Tidlösan som den nya redaktionen har gjort.
Som vanligt innehåller det första numret för året föreningens årsredovisning.
I år håller vi årsmöte lördagen den 21 mars. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar, utdelning av diplom, musikunderhållning samt att Gunilla & Giselher
Naglitsch berättar om tillkomsten av sin bok om Steninge som även finns att
köpa på Hembygdsgården. På sista sidan hittar du det praktiska kring årsmötet.

En dam och en tax

9

Hänt i Husby skola

10

Rån på frakten

11

Våra arbetsgrupper

12

Årsredovisning 2014

14

För drygt ett år sedan var Karin Hagelroth på besök. Hon berättade om Sophia
och hennes levnadsöde. Ett öde som många kvinnor fick uppleva, erfarenheter
som säkerligen också kvinnor härifrån delar. Karin har skickat oss sitt manus
som vi har lovat att publicera och det gör vi nu.
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Nu till något helt annat. Hur ser framtiden ut för hembygdsrörelsen?
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På lång sikt ser den inte bra ut. Eftersom flertalet av våra medlemmar är födda
på 1950-talet eller tidigare. Det är viktigt för oss att värva nya medlemmar,
gärna yngre som vill lära sig mer om hembygdshistoria och som även vill jobba
praktiskt i vår rörelse. Vi behöver också komma in på skolans område för att
där kunna vara behjälpliga med faktakunskap som uppfyller kravet i läroplanen.
Även vårt länsförbund arbetar med frågan och hade samlat till ett seminarium
under rubriken "Kultur i ögonhöjd".

BLI MEDLEM I VÅR FÖRENING
Medlemskapet berättigar till deltagande i alla evenemang, även de som inte
är öppna för allmänheten, och du får Tidlösan i din brevlåda fyra gånger om
året. Avgiften är 120 kronor om året och gäller för hela familjen.
Enklaste sättet att bli medlem är att sätta in avgiften på vårt Plusgiro med
angivande av namn och adress. Skriv gärna Ny medlem som referens.

Bo Klang

För mer information gå till föreningens hemsida:www.hembygd.se/husbyarlinghundra
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Flickan från Glanshammar
landsstrykerska och spinnhushjon

S

ophia fick nog aldrig en riktig
chans här i livet. Hon verkade
redan tidigt i sitt liv ha lärt sig
att leva dag för dag. Hon föddes år
1825 på Estaslätten utanför Glanshammar. Hon var näst yngsta barn till
den före detta soldaten Henrik Häll
och hans hustru Brita Stina Wedholm.
Barndomen präglades av sjukdom i
familjen. När Sophia var sex år avled
hennes far och när hon var åtta år
avled hennes mor. Socken såg till att
lilla Sophia fick kläder uppsydda åt sig.
Sedan placerades familjens två yngsta
barn Sophia och Johan på fattigstugan.
Där fick de bo tillsammans med ett
tiotal åldringar.

”endast de oundgängligaste plagg”
beslutade socken att inte betala ut en
halv tunna säd till Husings, som de ännu
inte hade fått.
Blev det något rättsligt efterspel av
detta? Ja, det blev det. Det var makarna Husing som var missnöjda med
att de inte fått den sista halva tunnan
säd. De hade minsann inte åtagit att
hålla Sophia med kläder, tyckte de,
och överklagade socknens beslut till
Konungens befallningshavanden. Det
var det som senare skulle bli länsstyrelserna. Makarna Husing fick rätt
och socknen betalade ut säden.
Sophia bodde sedan hos en bonde i
Glanshammar till dess hon var 14 år.
Under några somrar tjänstgjorde hon
som vallhjon i Lillkyrka. Den sista
sommaren rymde hon från det arbetet
och började nu driva omkring både i
hemsocken men på andra ställen.
Kanske drog hon sig till sin tio år äldre
syster Anna Lotta, som bodde i Köping. Anna Lotta levde litet i samhällets
utkant med sin man Janne Eriksson.
Han var matros och tidigare dömd för
stöld.

Utackorderad
När barnen hade bott i fattigstugan i
ett år tyckte sockennämnden att de
borde flyttas till någon där de skulle
kunna lära sig något ”till nytta för sig
själva och andra”, som de uttryckte
det. Soldaten Husings hustru åtog sig
att vårda och föda Sophia mot en ersättning om två tunnor säd ur sockenmagasinet per år. Efter ett år kom det
fram till socken-nämnden att Sophia
hade misshand-lats och vanvårdats
hos makarna Husing så allvarligt att
hon måste flyttas därifrån omedelbart.
Eftersom hon haft kläder när hon
lämnades till Husings men nu hade

Tjänstehjonsstadgan
Som en arbetsrättslig grundstadga
fungerade tjänstehjons- och legostadgan.
Den sista legostadgan utfärdades år
1833. Varje arbetsför person, som inte
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Sommartinget i Märsta år 1846
Knut Olivecrona (1817-1905) hette en
man från Värmland som så småningom blev både professor i juridik i Uppsala och senare justitieråd i Högsta
domstolen. Han skrev dagbok i hela
sitt liv. Dessa dagböcker har för några
år tryckts och givits ut i en bok. Han
berättade där bland annat följande. År
1846 höll han på att skriva ett vetenskapligt arbete i Uppsala men ville
gärna få lite praktisk erfarenhet från
juristlivet. Han fick då tillfälle att hålla
ett sommarting i Märsta. Det gjorde
han den 17 juni 1846, som hölls i gästgiveriet. Först höll man gudstjänst i
tingssalen, sedan utlystes tinget och
tingsfrid påbjöds. En mängd ärenden
behandlades t.ex. en stöld av elva
kakor bröd, bouppteckningsärenden,
arvsärenden.
Efter tinget i Märsta åkte Knut till
Varberg och sedan hem till Värmland.

försörjde sig på annat sätt, var skyldig
att ta tjänst. Tjänstehjonen städslades
mellan Larsmäss och Mickelsmäss
(10 aug – 30 sept) för ett år. Den som
inte hade arbete saknade laga försvar.
Han eller hon var ”försvarslös” och
skulle behandlas som lösdrivare och
kunde dömas till allmänt arbete.
Tjänstefolk städslades ibland på folkmarknader. Den tidigast kända folkmarknaden fanns i Sigtuna. Den är känd
från redan 1720. Men den kanske mest
kända folkmarknaden var den i Västerås.
Pigmarknaden, kallades den för.
I Örebro förekom också folkmarknader.
Borgarna där klagade på oseden att
på Larsmässodagen strömmade tjänstefolk
in till staden mer av självsvåld än för
att skaffa ny årstjänst.
Blev landsstrykerska
Hösten 1844 städslades Sophia som
piga hos en torpare i Hampforsen utanför Arboga. Men innan städsloåret
gått till ända, på sommaren 1845, rymde Sophia ur tjänsten. Hon var nu 19 år
och försvarslös. Hon saknade hem,
arbete och försörjning. På den här tiden gällde också krav på att ha inrikes
pass för att resa inom landet. Passtvånget upphörde först år 1860.
Sophia började nu ”stryka omkring”
på landsvägar och hos bekanta. Hon
uppehöll sig i Glanshammar, Arboga
och Västerås. Flera gånger häktades
hon i Västerås och sändes på fångkärra till
Örebro slottshäkte. Flera gånger fick
hon lösdriveripass för att bege sig till
den socken där hon senast varit skriven
för att skaffa sig ”laga försvar”.

Knut Olivecrona hjälpte kvinna vid
vägkanten.
Foto: Riksarkivet
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Hjälpte kvinnan vid vägkanten
När Knut Olivecrona efter Värmlandsbesöket skulle tillbaka till Uppsala,
passerade han Ramsberg i Bergslagen.
Han åkte gästgiveriskjuts med en skjutsbonde. Då plötsligt hörde han någon
ropa från vägkanten ”Hjälp mig, herre,
för Jesu skull, jag förgås”. Där invid
vägkanten satt en ung, illa klädd kvinna.
Hon hade nyss fött ett barn invid vägkanten. Hon kunde inte ta sig därifrån
själv. Olivecrona och skjutsbonden
hjälpte kvinnan till en gumma i en närbelägen torpstuga. Den unga kvinnan
sade att hon inte hade något hem, inte
hade någon man och att hon var på
väg till en av grannsocknarna.
(Olivecrona, Knut, Hågkomster
samlade från en lång lefnad, utgivna
av Carl Frängsmyr, 2008, s. 86 f.).
I Ramsberg finns en plats i Hökaberget,
som kallas ”kjortelhålet”, där en blodig underkjol – enligt folksägnen – hittades i mitten av 1800-talet. Enligt
sägnen skulle den ha lämnats av en
kvinna som fött ett barn vid torpet
”Berget”. Platsen Berget stämmer
väl överens med Olivecronas berättelse om var någonstans som han
hjälpte den okända kvinnan. Om något
upphittat barn förtäljer dock inte sägnen.
Var det Sophia som Knut Olivecrona hjälpte? Mycket tyder på det.
Om det var Sophia, måste hon ha varit i
yttersta nöd. Hon var på rymmen från
tjänsten i Arboga och kunde inte gå till
en myndighetsperson, som ju en präst
var på den här tiden. Samtidigt måste
hon ju få barnet döpt, annars skulle ju
barnet inte få del av saligheten enligt

den tidens sätt att se på saken.
När Sophia långt senare hamnade på
spinnhus och skulle uppge vem som
var hennes närmaste anhörig, uppgav
hon svågern Janne Eriksson. Jag har
kunnat konstatera att Sophias syster
och svåger i Köping, Anna Lotta och
Janne, två dagar efter födseln vid
landsvägen, gick iväg till Jannes hemförsamling Björskog, och lät döpa ett
barn. Varför gjorde de det? Varför
döpte de inte sitt barn – om det var
deras – i Köping där de bodde?
I Jannes hemförsamling fanns en
präst som hette Sandström. Han drack
för mycket, fick inte någon ny tjänst
trots att han sökte, hade rättlig tvist
med en kyrkoherde, lånade pengar ur
fattigkassan. Ja, med andra ord kanske en präst som inte var så noga och
som inte ställde så många frågor.
Möjligen var det så att Anna Lotta
och Janne hjälpte Sophia i hennes nöd
och såg till att barnet blev döpt.
Glanshammar år 1850
I mars 1850 födde Sophia i alla fall en
dotter. Lilla Maria Sophia föddes under Sophias tillfälliga vistelse i Glanshammar.
Rättegång och straff
Såklart att Sophia åkte fast för detta.
Hon ställdes inför Glanshammars
häradsrätt den 12 juni 1850. Jag föreställer mig att det var fullt av folk i
Gästgiveriet i Glanshammar, där tinget
hölls. Flera personer påstod att Sophia
tagit saker. Därför sköts förhandlingen
upp och Sophia skickades till slottshäktet i Örebro. Med sig hade hon nu
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sin tre månader gamla dotter Maria.
Nu blev frestelsen för stor för Sophia.
Den 29 juni 1850 hölls en ny förNär Hedda Lotta gick ut på natten tog
handling i Glanshammar. Hon dömdes
Sophia en del – 30 riksdaler banco –
för stölderna hos Carl Gustaf Larsson
av pengarna i bunten och en guldring.
och Anna Lena Carlsdotter för första
Efter det reste Sophia till Arboga
resan stöld. Hela tingsstugan var nog
med soldaten Meijer. De fick skjuts av
full med folk även den här gången för
Lars Janssons måg, Lars Fredric Runenligt domen intygades det allmänt att
din. För pengarna köpte hon skor, en
Sophia var helt medellös. Ett böteshalsduk, ett lintyg, kaffe och socker.
straff omvandlades därför till kroppsHon betalade också för sin dotter, som
straff – 17 dagars fängelse vid vatten
hon lämnade hos en kvinna medan hon
och bröd. Dessutom skulle hon under
åkte till Arboga. Resten gick åt till
en söndag undergå uppenbar kyrkoförtäring under Arbogaresan.
plikt i Ringkarleby kyrka. Hon skickaNär Sophia skulle avtjäna fängelsedes in till Örebro slottshäkte tillsamstraffet placerades Maria hos fostermans med sin lilla dotter.
familj i Björka by i Glanshammar.
Efter det att Sophia genomlidit fängEn dag i april 1850 kom Sophia till
Anna Lena Carlsdotter i Tidesta i Glans- elsestraffet och utstått skamstraffet i
hammar och bad att få stanna där några Ringkarleby kyrka släpptes hon fri.
Men hon hade ingenstans att ta vägen.
dagar. När hon gått därifrån upptäckte
Anna Lena att hon saknade en rosig
bomullshalsduk. Hon skyndade efter
Sophia och frågade efter halsduken
men Sophia nekade till att hon skulle
ha tagit den och tyckte att Anna Lena
skulle gå hem och leta bättre efter den.
Först när Anna Lena ville se om Sophia
stoppat den på sig, tog Sophia fram
halsduken ur barmen.
En månad senare kom Sophia till
Carl Gustaf Larsson och hans hustru
Hedda Lotta Larsdotter i Husby utan- Ringkarleby kyrka
Foto: Okänd
för Glanshammar. Sophia frågade om
Norra korrektionsinrättningen –
hon kunde få husrum över natten och
spinnhuset – i Stockholm
det fick hon. Hon fick ligga på golvet.
Sophia hann bara vara fri i en månad
På natten kom ett bud med en summa
innan hon dömdes för sin försvarslöspengar till Carl Gustaf Larsson, som
denne skulle ha. Carl Gustaf var borta het till två års allmänt arbete på spinnhus.
Det avtjänade hon i Stockholm på
men Hedda Lotta lade pengarna, utan
Norra korrektionsinrättningen.
att räkna dessa, i en olåst byrålåda.
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Fängelset hade plats för ca 300 kvinnliga fångar. De flesta var arbetsfångar
som var försvarslösa. Vid den tid när
Sophia kom dit hölls arbetsfångar och
straffångar skilda åt. Kvinnorna var
helt vitklädda. De ägnade dagarna åt
arbete under tystnad. Det rådde stränga
regler. Den som bröt mot dessa kunde
straffas med att låsas in i cell. Det här
var Sveriges sista logementfängelse
där de intagna förvarades i stora sovsalar. Ett ögonvittne har berättat om
den märkliga upplevelsen att se ett
stort antal kvinnor sitta och arbeta
under tystnad.

Den här gången överklagade hon
beslutet och bad om anstånd en liten
tid för att skaffa sig laga försvar, men
Kunglig Maj:t fastställde utslaget. I
mars 1853 skickades Sophia till Göteborgs spinnhus. Där härjade tidvis kolera.
Ett halvår senare, den 24 september
1853, avled Sophia av kolera på Spinnhuset i Göteborg. Hon blev knappt
28 år gammal.
Dottern Maria
Sophias lilla dotter Maria blev kvar
hos fosterföräldrarna i Björka så länge de levde. Maria blev 83 år gammal.
Karin Björk är en kvinna som jag kom
i kontakt med genom att helt enkelt
knacka på i en gård i byn Björka, där
Maria varit fosterbarn, och fråga om
någon äldre person kände till henne.
Karin berättade för mig att innan
Maria avled gav hon en liten porslinsko till
Karin. ”Den här ska du ha Karin lilla”,
hade Maria sagt till henne. 60 år senare
gav Karin Björk den lilla porslinsfiguren
till mig. Eftersom jag också heter

På fri fot en liten tid...
Efter två år släpptes Sophia ut från
spinnhuset i Stockholm och fick pass
till Glanshammar. Men vad skulle hon
göra där? Hon begav sig till Västerås,
häktades, skickades till Örebro. Hon
fick respass till Glanshammar men
kort härefter togs hon in i häkte i
Köping och skickades till Örebro. Hon
dömdes nu igen till två års allmänt arbete.

Spinnhuset
i Göteborg.
Foto: Okänd

Karin i förnamn, kunde jag för mitt
inre höra Marias röst säga till mig
”Den här ska du ha Karin lilla”. Och i
min fantasi kände jag historiens vingslag från hennes stackars mamma Sophia.

då inte alls kände till Sophias sorgliga
öde, blev domare till yrket och i sin
ungdom av en slump hamnade just i
Örebro och i Västerås och därmed
kom att häkta och döma på samma
orter där Sophia 140 år tidigare blivit
häktad och dömd.

Vad hände sedan?
Avslutningsvis vill jag knyta ihop berättelsen med att nämna att livet
slumpade sig så, att Sophia Hälls
dotterdotters dotterdotters dotter, som

Karin Hagelroth

En dam och en tax

E

n dam kom hem från sin dotter i
Tyskland, med sin tax. I tullen
redogjorde Charlie för henne att reglerna för hundar som varit i Tyskland
innebar fyra månaders karantän innan de fick komma tillbaka in i
Sverige. Kostnaden kunde bli uppåt
10.000 kronor.
Damen deklarerade att hon under
inga omständigheter kunde skiljas från
sin tax! ”Då får ni sätta in mig också”,
sa hon mycket bestämt.
Monica jobbade också den kvällen.
Nu var goda råd dyra!
Monica kände till en verksamhet i
Vallentuna, som hette Löthagen och
som tog hand om hundar för karantän.
De kom till Arlanda och hämtade
hund och matte. Taxen fick stanna
mot löfte till matte att hon skulle få
komma och hälsa på så ofta hon ville.

Foto: U-B Norgren
Vanligtvis avlivades djur i denna
situation, om ingen kunde betala för
karantän. Ibland när det rörde sig om
vilda djur tillfrågades Skansen och
andra djurparker om de var intresserade och kunde ge djuret ett nytt
hem.

Berättat av ”Charlie” Carlsson och
Monica Karlsson för Gun Eriksson

Det blev en solskenshistoria med gott slut.
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Hänt i Husby skola
Den 15 februari hade vi bildvisning i
Husby skola. Det blev folkligt, festligt
och fullsatt när Jan-Peter Alm visade
egna bilder under rubriken Mitt Märsta
från 1950-talet och även nytagna bilder.
Först och främst
handlade det om
hans uppväxt på
Södergatan som då
var en gata med
villor och grönskande
trädgårdar. I den södra delen byggdes
på 1950/1960-talen flerfamiljshus; tre
våningar på ena sidan och höghus på
andra sidan. På Södergatan 5 hade
bland annat Lars Nilsson ett snabbköp
och i 4:an, mittemot, öppnade Biké,
där bland annat Jan-Peter sålde kläder.
Vi fick se hur Södergatan förändrats
genom att villorna löstes in och sedermera revs och att det byggdes flerfamiljshus och en vårdcentral.

De hus som finns kvar från 1940-talet
och tidigare är Sätunakyrkan och fastigheten som sedan blev kommunhus.
Det skulle vara intressant om någon/
några som har bilder på villorna på
Södergatan och känner till de personer som bodde där skulle vilja berätta/
skriva om det. Tidlösan hjälper gärna
till med skrivandet.
Till Jan-Peters stora glädje fanns i
publiken en person som han lekte med
som barn, som han inte sett på ca 55
år. Efter bildvisningen serverades kaffe med dopp och lotteri. Vi öppnade
dörren till vår inredda skolsal som en
del mindes väl från skoltiden. Föreningen har fått skrivböcker från den
tiden och bland dem hittade en besökare sin bok som hon hade skänkt.

Nu har en del av publiken kommit och fler lär det bli.
Numera finns en förening som heter
”Södergatans vänner” som till den 23
maj planerar en folkfest längs gatan
med bilkortege och flera andra aktiviteter.

Foto: Bo Klang

Nya medlemmar:
Vi hälsar följande personer välkomna
som medlemmar: Kerstin Oscarsson,
Britt Nilsson, Karin Holmberg samtliga Märsta samt Anders Dagsberg,
Mariestad.

950 personer bodde i Märsta år 1950.
År 2010 var siffran 24 068.
Källor: SCB och UNT 8/2 2015.

Rån på frakten

Stora salen är
uppdukad och
klar och väntar
på att gästerna
skall komma.
Foto: Bo Klang
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På kvällarna kom ofta kontanter från Köpenhamn. Returer gick tillbaka
regelbundet. En gång hände det att en förman iakttog en kille klädd i arbetsoverall uppe på loftet i packhuset där pengar låstes in i ett värderum. Han skrek
åt killen att genast komma ner. Ner kom han, i ett huj och sprejade pepparsprej i
ögonen på förmannen som då skrek ännu högre och fick andra jobbarkompisars
uppmärksam-het. Det stod en bil och väntade på bytet. Den hade tagit sig in
genom att de klippt sönder och rullat upp stäng-selnätet för att kunna komma in
och ha en snabb flyktväg ut. Genom för-mannens rådighet hade rånförsöket
avstyrts!!
Berättat av Monica Karlsson för Gun Eriksson
11

Våra arbetsgrupper

D

en 13 januari föll det sig så att bägge våra arbetsgrupper var i Husby skola,
den ena på förmiddagen och den andra på kvällen. Tidlösan passade då på
att besöka och se vad de höll på med.
Fotogruppen har hitintills skannat ett antal tusen bilder. Nu återstår det tuffa
arbetet med att katalogisera dem och gruppen räknar med att det kan ta "väldigt
lång tid". Arbetet består i att göra bilderna sökbara i vårt fotoregister. Det som
skall skrivas in i formuläret är bildens nummer. Vad bilden föreställer. Vilket år/
årtionde bilden är tagen och vem som har fotograferat. Den tekniska utrustningen
består av två bildkanoner och en dator.
Arlandagruppen samlar folk som har jobbat eller som fortfarande är i tjänst på
Arlanda flygplats. Gruppens samlas i Husby skola ungefär varannan månad
under gemytliga former och pratar minnen från de år de arbetade där. Det har
resulterat i ett antal artiklar i Tidlösan under 2014. Vill man dela med sig av sina
minnen finns det två sätt. Det första är att skriva ner minnena och skicka dem
till Arlandagruppen eller så kommer Stefan Westling, Gun Eriksson och Agneta
Nilsson och intervjuar. Har du fotografier är de också välkomna.

Här använder fotogruppen skolan väggdörrar för bildvisning. När de arbetar vänder
man fotografen ryggen.

Fr. h: Gunilla Naglitsch, Giselher Naglitsch, Rune Thyni, Göran Källgården och
Yngve Östman

F

otogruppen jobbar på varannan
tisdag mellan 08.30 – 12.00 ca.
Dagarna som återstår under våren är
10/3, 24/3, 7/4 samt 21/4.
Fr.v: Agneta Nilsson, Stefan Westling, Bo Karlsson, Monica Karlsson, Uno Scott och
Peder Andersson.
Foto: Bo Klang
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A

rlandagruppen träffas nästa gång
den 16 mars klockan 18.30.

Lokalen är som alltid, Husby skola och du är välkommen.
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Verksamhetsberättelse
för Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförening år 2014
Styrelse och funktionärer
Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 bestått av följande personer:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleanter

Ulf Berndtson
Peder Andersson
Bente Åkesson
Bo Klang
Marés Lendway och Agneta Nilsson
Margareta Klang och Yngve Östman

Funktionärer har varit
Skolfogde
Marés Lendway
Stugfogde
Torsten Nordén
Tidlösan
Ulf Berndtson, Agneta Nilsson, Marés Lendway, Bo Klang
Hemsidan
Bo Klang
Facebook
Marés Lendway
Revisorer
Björn Stenutz och Karl-Erik Sturebrant
Revisorssuppleant Assar Gylfe
Valberedning
Gun Eriksson, Lars Bryntesson, Anders Lässman (samk)
Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten inklusive det konstituerade mötet.

Medlemmar
sammanhang har föreningen visat
bilder ur sitt arkiv och berättat om
bygdens historia både i Husby skola
och blivit inbjudna av andra föreningar.
Skolklasser har besökt skolmuseet.

Föreningen hade vid verksamhetsårets slut
539 medlemmar, varav 8 nytillkomna.
Gentemot föregående år är det en
nettominskning med 17 medlemmar.
Medlemsavgiften har varit 120 kr per
hushåll, av vilket 20 kr går till Stockholms läns hembygdsförbund.

Arlandagruppen
Arlandagruppen är inne på sitt tredje år.
Gruppen har under 2014 bestått av 12
personer som träffats sex gånger i
Husby skola. Vi har tagit oss an arbetet
med att dokumentera Arlanda-

Aktiviteter
Husby skola, museum och Täppavallen.
Visningar av Husby skola har ägt rum
vid olika tillfällen. Även i andra
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anknutna händelser och bidra till att
berättelserna presenteras som artiklar
i Tidlösan. Den trogne läsaren har
under de senaste åren sett exempel
på detta. Fler artiklar ligger redo för
publicering och andra har påbörjats.
Många har velat träffas, minnas och
vi har fått tillgång till privata bilder och
urklipp som komplement till det material
som föreningen innehar. Fler personer
som vill dela minnen och ta en fika är
välkomna. Gruppens möten som annonseras i Tidlösan hålls ihop av Gun
Eriksson.

Edvinsson för. Dansade gjorde
Danslyckan. Därtill var det den sedvanliga försäljningen av kaffe, korv
våfflor, lotter med mera. Medarrangör
var Musik för alla.

Valborgsmässoafton

Vi började den 14 januari och slutade
den 2 december. Däremellan träffades vi
varannan vecka under säsong. Det
blev 14 träffar med minst 5 deltagare
varje gång. Eftersom vi i snitt höll på i
3,5 timmar så blir det minst 250 arbetstimmar. Därtill kommer hemarbete
med skanning och utredning – gissningsvis 100 timmar. Över 3 000 bilder från
senaste UNT-leveransen är nu digitaliserade. Av dessa är ca 2 250 katalogiserade. I princip är det allmänna bildmaterialet skannat. Återstår ett oräknat
antal person-/porträttbilder, kanske
något 1000-tal.

Fotoarkivet/Fotogruppen
Föreningen har fått UNT:s gamla fotoarkiv. Detta håller på att digitaliseras och
katalogiserats genom ett arbete av två
fotogrupper. Digitaliseringen är färdig,
men katalogiseringen beräknas ta flera år.

Rapport från fotogruppen

Vårens ankomst firades traditionsenligt
vid Husby skola. Talet till våren hölls
av Karl Forsström. Sången framfördes
av Sångfåglarna.

Trivselträffar/medlemsmöten
16 februari: Joel Karlsson sjöng visor
16 mars: Årsmöte
26 april: Städdag på Hembygdsgården
28 september: Karin Hagelroth berättade
om ”Flickan från Glanshammar som
blev landsstrykare och spinnhushjon”.
12 oktober: Allsång med Trio me´ Bumba.
Medarrangör var Musik för alla.
16 november: Bo Klang visade bilder
om Märstas historia och utveckling.
29 november: Lilla julafton i Församlingshemmet.

Tidlösan/Hemsidan/Facebook
Under året kom fyra nummer av
föreningens tidskrift ut. Den nya
redaktionskommittén består av:
Ulf Berndtson ansvarig utgivare,
Agneta Nilsson, Bo Klang och Marés
Lendway. Angående hemsida har vi avslutat den gamla sidan, men den finns
kvar till maj 2017. Numera finns vi på

Hembygdens dag
Mycket välbesökt dagsom traditionsenligt började med bra väder och
friluftsgudstjänst. Musiken stod Per
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Diplom

ny adress under Hembygdsförbundets
hemsida som vi håller på och bygga
upp. Marés Lendway har sett till att
föreningen har en Facebooksida.

Föreningens diplom för 2014 har inte
delats ut.

Resultaträkning 1 januari – 31 december
Intäkter
Arrangemang
Medlemsavgifter
Försäljning och uthyrning
Bidrag och gåvor
Räntor
Övrigt
Summa intäkter

2014
42 574,00
64 800,00
2 670,00
6 830,00
393,95
243,00
117 510,95

2013
47 179,00
63 800,00
1 185,00
9 740,00
1 474,03
678,00
124 056,63

Kostnader
Arrangemang
Avgift Hembygdsförbund m.m.
Tidlösan, medlemsinformation
Administration, porto m.m.
Förbrukningsmaterial
Underhåll, skola och Täppavallen
Försäkringar och hyra
Styrelse och fogde, arvode
Övrigt
Investeringar
Summa kostnader

42 020,02
11 220,00
22 083,00
12 754,50
7 163,50
16 000,00
2 720,00
9 950,00
8 875,00
9 967,00
142 753,02

41 550,53
11 260,00
28 622,50
10 331,00
5 813,00
2 600,00
2 555,00
9 341,00
7 395,55
30 422,00
149 890,58

Årets resultat
Summa kostnader och resultat

-25 242,07
117 510,95

-25 833,95
124 056,63

Inköp

Tillgångar
Kassa
Plusgiro
Bank
Summa tillgångar

2014
10 421,00
1 655,00
173 422,21
185 498,21

2013
13 915,00
4 872,00
191 953,28
210 740,28

En bildprojektor även kallad ”bildkanon”
har under året införskaffats. En som
är mindre och lättare. Samt att föreningen har köpt en kartong med nya
Steningeboken.

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

210 740,28
-25 242,07
185 498,21

236 574,23
-25 833,95
210 740,28

Gåvor och bidrag

Hembygdsgården

Verksamhetsbidrag från Sigtuna kommun
är i kronor räknat det största. Under
året har det kommunala bidraget minskat
med ca 40 %. Gåvor har influtit i
samband med dödsfall samt gåvor
från medlemmar.

Sigtuna kommun ansvarar för det yttre
underhållet av skolhuset. Föreningens
eget underhållsarbete inomhus och på
Täppavallen var under det gångna året
begränsat. Anticimex har sanerat några
av våra röda byggnader mot träskadeinsekter. En vårdplan har upprättas för
Täppavallen sedan tidigare av Stockholms läns museum. Arbetet vid hembygdsgården har i år mest bestått av
gräsklippning samt ogräsbekämpning.
Under sommaren rödfärgades rustkammarboden samt södra gaveln på
spannmålsboden. Knutbrädorna på
rustkammarboden blev också ommålade.
Under hösten röjdes en hel del sly
som växt in över gärdesgården.

Ekonomi
För information om föreningens ekonomi
hänvisas till resultat och balansräkningen.
Utöver de tillgångar som är upptagna i
balansräkningen äger föreningen två
tomter utan bokfört värde, nämligen
Husby 6:8, Täppavallen invid Husby
Skola, samt Arenberga 2:1, tomten där
Karolinermonumentet är placerat

Skolmuseum
Föreningen har iordningställt ett skolmuseum i gamla sammanträdesrummet.

Balansräkning 31 december

Skrivelser
Inga skrivelser har under verksamhetsåret
skickats.
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DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2015

Märsta den 12/1 2015

Förslag

Revisionsberättelse
Efter granskning av Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförenings räkenskaper
och förvaltning för verksamhetsåret 2014 får vi, av årsmötet valda revisorer, härmed
avge följande revisionsberättelse.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Inkomster och utgifter är vederbörligen verifierade och räkenskaperna är rätt och
ordentligt förda.
Då vid revisionen någon anledning till anmärkning inte framkommit får vi tillstyrka:
att årsmötet fastställer balansräkningen med en omslutning på 185 498:21 kronor
och resultaträkning med ett underskott på 25 242:07 kronor samt
att styrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för det gångna året.
Märsta den 24 Januari 2015

FOTNOTER
Det kommunala bidraget uppgår till 5000 kronor. I Tidlösan medlemsinfo ingår tryck av
Tidlösan, nummer 4 var på 24 sidor mot ordinarie 20 sidor. I administration ingår
bankkostnader och porto för Tidlösan. I övrigt på kostnadssidan ingår inköp av varor
och material, kontorsmaterial, gåva i samband med dödsfall, tidskrifter. Övrigt på
intäktssidan är avslutande av telefonabonnemang. Föreningen har också uppdaterat sitt
kuvertförråd. Föreningens ”röda” byggnader är försäkrade i Hembygdsförsäkringen
genom Sveriges Hembygdsförbund. Skolhuset är för-säkrat genom fastighetsägarens
försorg. Räntan på vårt konto har under året sjunkit eftersom låneräntan i landet är låg.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Val av två justerare, tillika rösträknare
Fastställande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Ersättning/arvoden till styrelsen
Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
(Enligt stadgarna minst 5 ordinarie och 2 suppleanter)
Val av styrelseledamöter
Kassör på 2 år
Övriga ledamöter på 2 år
Suppleanter på 1 år
Val av 2 revisorer jämte en ersättare på 1 år
Val av ombud till Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte
Val av 3 ledamöter till valberedningen samt sammankallande
Fastställande av medlemsavgift för 2015
Verksamhetsplan och budget för 2015
Behandling av eventuella motioner
Övriga frågor
Avslutning
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
med Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening

i Husby skola
lördag 21 mars

Mötesförhandlingarna börjar kl. 17.00

Lena Franzén & Torsten Englund
Efter mötet serveras enklare förtäring
Förtäringen kostar 70 Kr
Anmälan till förtäringen är bindande
meddelas senast tisdagen den 17 mars till
Margareta Klang tel. 591 224 32 eller 070-215 39 50

KALENDARIUM
25 april: Städdag vid Husby skola med start klockan 09.00
30 april: Valborgsfirande vid Husby skola. Mer om detta i nästa Tidlösa
16 augusti: Hembygdens dag
11 oktober: Allsång i Husby i Husby skola kl. 15.00
29 november: Lilla Julafton
Trivselträffar: Mitten av september och ev. november.
Styrelsen sammanträder i regel första måndagen i månaden.
Ett önskemål är att ha Öppet hus/eftermiddagsfika i skolan med start efter
midsommar under juli månad, lördag alt. söndag. Finns villiga händer och
intresse? Hör av dig till styrelsen!
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