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Allt var länge sedan

Sannolikt har det med åldern att göra. Detta fenomen att vi allt oftare tar i för
lite när det gäller att uppskatta när olika händelser hände.

Tänk – i två år har vi nu levt med pandemirestriktioner. Många gånger har det
varit tröstlöst. Och allt oftare har man funderat över om denna ”isolering” inte
kan ta slut någon gång. Men vi har ju ändå uthärdat och i stort sett levt efter de
riktlinjer som Tegnell och andra tvingat på oss. Men just när jag sitter vid datorn
denna dag meddelar regeringen att nu är det slut på alla restriktioner. Hurra!
Hoppas bara att vi kan omfamna denna nya frihet så att det inte blir bakslag.

Detta med att dagarna och åren försvinner snabbt märks ofta i vår omgivning.
När jag och min fru Anna-Karin för några år sedan berättade för barnen att vi
skulle sälja huset på Arenbergavägen och flytta till en lägenhet på Södergatan
råkade jag säga nya Södergatan eftersom jag hade min uppväxt på gamla
Södergatan. Sonen Richard var då inte sen att påpeka:

”Husen på Södergatan är faktiskt 25 år gamla, så nya Södergatan kanske inte
är en så relevant beteckning. Och detsamma är det med många skilda
företeelser i vår närhet. Här är några exempel:

 Valsta Centrum är just passerat 50 år sedan invigningen.
 Märsta Gymnastikklubb bildades i juni 1962. Heter numera Sigtuna

Märsta Gymnastikklubb.
 Arlanda flygplats invigdes den 1 april 1962 och kan alltså fira 60 år om

bara några månader.
 Och inte minst är det i maj 70 år sedan Hembygdsföreningen bildades.

Tänk vad man fått uppleva. Det mesta är som sagt länge sedan. Men nu gäller
andra bullar. Nu ser vi framåt mot ett nytt spännande år där v i återigen kan få
träffas som det var förr. Då för länge sedan.

Den 1 april 1962 förklaras Stockholm-Arlanda flygplats officiellt öppnad av
kung Gustav VI Adolf. Att en 15-årig Märstagrabb kunde ta bilden på
kungaparet visar att de säkerhetsanordningar som finns idag inte på långa vägar
var nödvändiga då.
                                                                                      Foto: Jan-Peter Alm
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Stockholm-Arlanda 60 år

Med hänvisning till bilden på
förstasidan och bildtexten på
sidan två kan det vara på

plats med en tillbakablick på flygplatsens
sextio spännande år. Det är som en
saga hur en puckelbanan ändå kunde
bli början till en storflygplats med över
sex miljoner (år 2020) resenärer årligen.
Och där 600 företag med över 17 000
anställa numera har verksamhet.

Men det började redan 1946 då riks-
dagen beslutade att anlägga en stor-
flygplats vid Halmsjön. Det tar sedan
sex år innan arbetena kan starta på
allvar. Och först ytterligare sju år
senare börjar flygplatsen användas
för reguljär trafik.

Redan 1954 gick dock
invigningsflygningen
Bromma-Halmsjön av
stapeln. Premiärpiloten
Georg Lindow sa till
medierna efter
premiärturen
”Inte på något ställe i världen har
jag sett en nybyggd bana så urbota
dumt konstruerad som Halmsjö-
banan” Betongbanan kom att kallas
puckelbanan på grund av sin kork-
skruvsliknande form och användes
mycket sällan. Några år senare
byggdes Halmsjöbanan om och blev
grunden till det som idag är bana 2:s
taxibana.

Banläggning. Året är 1961. Bilden från Hembygdsföreningens arkiv.

Den nya flygplatsen be-
hövde ett internationellt
slagkraftigt namn.
År 1958 utlystes en
namntävling i tidningen
Året Runt, men de för-
slag som kom in ratas
av juryn. Juryn plock-
ade då fram det egna
förslaget Arlanda då
flygplatsen ligger i
Husby-Ärlinghundra
socken som i folkmun
kallades Arland.
Och namnet Arlanda
klubbades av riksdagen.

När det blir dags för
invigning den 1 april
1962 hade flygplatsen

Sverige går med i Schengen-samar-
betet år 2001 och flygplatsen måste
då anpassas till de nya reglerna.

Arlanda ett år efter det officiella öppnandet.
                                                                     Foto: Svante Wendel

Det nya flygtrafikledningstornet tas i
bruk dagen före julafton 2001.
                                       Foto: Hans Kündig

redan varit i bruk i närmare tre år.

För att kunna separera Schengen-
passagerarna från passagerare från
tredje land behövdes stora
ombyggnader av utrikesterminalerna.

Dagen före julafton 2001 började man
använda det nya flygledartornet, 83
meter högt. Gert Wingårdh är mannen
bakom skapelsen. Tornet, en ny pir i
terminal 5 och bana 3 invigdes av
Kronprinsessan Victoria i maj 2002.

År 2009 certifieras Arlanda som den
första flygplatsen i världen på den
högsta nivån i det europeiska pro-
grammet ACA, som graderar flyg-
platsers klimatpåverkan.

Jan-Peter
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Torpet som gömmer sig i skogen

Det är över 150 år sedan det
byggdes. Numera är det fort-
farande i bra skick, åtminstone

om man betraktar det från utsidan.
Men en allt yvigare växtlighet har sett
till att torpet numera är i det närmaste
osynligt där det ligger bara någon
kilometer från Arlanda flygplats.
Det var annat förr i tiden. I perioder
har torpet pulserat av både familjeliv
och föreningsverksamhet.

Torpet Elgestalund är ett gammalt
”undantag”. Arrendatorn på Elgesta,
Anders Lindberg byggde stugan med
tillhörande byggnader innan han
avslutade arrendet 1867. Det fanns då
bostadshus, ladugård, svinstia och
nödiga utrymmen för hö och redskap.

Då för länge sedan låg torpet ensligt i
skogen. Självklart ligger stugan på
samma plats idag, men omgivningen
har verkligen förändrats. Bara någon
kilometer bort bullrar flygplanen och
mellan den täta vegetationen kan man
skymta flygtrafikledartornet på
Arlanda.

Det har bott ett stort antal människor i
torpet genom de drygt 150 åren. Hur
man levde på vintern är en högst be-
rättigad fråga. Det kan inte ha varit
särskilt varmt i stugan på vintern.
Stugan har aldrig varit brädfodrad.
Inte heller har stugan haft någon
isolering på insidan och golvet har inte
heller inte varit isolerat.

Mellan 1947-1989 hade Märsta Metodistförsamling verksamhet vid
Elgestalund. Midsommarfirandet lockade besökare från när och fjärran.
Här dansas det folklekar någon gång på 1980-talet.

Här är några som har förfogat över torpet.

1867 – 1899 **Anders Lindberg, hustru Anna

Stina och hustru Kristina Lovisa

1900-1902 Karl Hugo Ågren med familj

1903-1916 Fredrik Wilhelm Nilsson

1918-1919 Karl Josef Karlsson med familj

1926-1930 Oskar E. Hedberg med familj

1936-1939 Johan Bernhard Teodor Andersson

1947-1989 Märsta Metodistförsamling

1989-2014 Bror Lind

Under åren 1947 – 1989 disponerade
alltså Märsta metodistförsamling
Elgestalund som då fungerade som ett
sommarhem för församlingen.
Här förekom då allahanda verksamhet.
Inte minst blev midsommarfirande
som arrangerades vid torpet kända
och lockade besökare både från

Numera är omgivningarna runt torpet
helt igenväxta. Det är nästan omöjligt
att se torpet från den lilla grusvägen
som slingar sig fram bara några meter
från torpet.  Tidigare var landskapet
öppnare och under 1980-talet kunde
man nästa påstå att läget var idylliskt.

Torpet Elgestalund som det ser ut idag.

närområdet som från grann-
församlingarna. Då var också
marken runt torpet öppen och
torpet var väl synligt från vägen.
Torpet är numera obebott med
fortfarande relativt välbevarat.

Fakta hämtade från Bror
Linds beskrivning som finns
att läsa på själva torpet.

Jan-Peter
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Hembygdsföreningen 70 år

I samband med Hembygdens dag i
augusti kommer de sjuttio åren att

uppmärksammas på olika sätt. Så här
nöjer vi oss med att beskriva själva
starten. Och det gör vi med att citera
redogörelsen som den framställdes i
Tidlösans jubileumsnummer i samband
med firandet av 50 år.

”Föreningen bildades den 24 maj
1952. Den främste initiativtagaren till
bildandet var, av allt att döma, Ivar
Käll, en inflyttad, pensionerad järn-
vägstjänsteman. Ivar Käll var inte
bara initiativtagare. Han var också

den drivande kraften under de tio
första åren. Hans drivkraft styrdes av
dubbla intressen. För det första hade
han ett uppriktigt intresse för historia
och forntiden. För det andra ville han,
som initiativtagare till Karolinermonu-
mentet vid Arenberga, säkra dess
framtida skötsel och vård. En förening
kunde anförtros det uppdraget.

Föreningens konstituerande samman-
träde ägde rum den 21 maj 1952. Då
sammanstrålade sju män i olika åldrar
i Husby skola för att diskutera bild-

Centrala Märsta som det såg ut vid tiden för Hembygdsföreningens bildande.
Blivande kommunhuset i förgrunden, strax bakom Södergatan.
I bakgrunden skymtar Sörlings och till vänster Märsta skola.

andet av en fornminnesförening.

Dessa grundare var: landstingsmannen
J W Eklund, som senare skulle skänka
föreningen en 1700-tals spannmålsbod
från Tomta, förre fjärdingsmannen
Ernst Fagerberg, som på förmånliga
villkor hade medverkat till tomten för
monumentet, lantbrukaren F R Eriks-
son, hemmasonen Ulrik Elgelind,
distriktsombudet Sven Ejdersten,
Arvid Grundberg, legendarisk folkskol-
lärare i Husby och kommunens forn-
minnesombud, samt pensionerade
järnvägstjänstemannen Ivar Käll.

Herrarna beslöt bilda en hembygds-
och fornminnesförening och valde
ledamöter till dess första styrelse.
Nu skulle det gå undan med att få
föreningen i verksamhet.

Redan tre dagar efter föreningens
konstituerande, alltså 24 maj, samman-

trädde den nyvalda styrelsen för att
konstituera sig. Övriga ärenden vara
att besluta vad föreningen skulle heta
och att upprätta ett första utkast till
stadgar. Föreningens första ordför-
ande blev Ivar Käll och dess första
sekreterare fil kand. Arne Bernhardsson.
Ordförandes första uppdrag var att
renskriva mötets funderingar om hur
stadgarna skulle se ut. Förslaget
skulle föreläggas ett kommande
årsmöte. Men redan vid detta första
sammanträde drog man upp riktlin-
jerna för en föreläsning om ortens
fornminnen. Till den skulle man in-
bjuda en kvalificerad extern föreläsare.
Föreläsningen skulle genomföras
under juli eller augusti”.

Den spännande fortsättningen kom-
mer att presenteras i samband med
Hembygdens dag.

Nya medlemmar:
Följande medlemmar hälsas välkomna till vår förening:
Christina Vestvik, Norge, Marlene Kruse-Lundell, Uppsala,
Sven Holdar, Sigtuna, Roine Sördén, Knivsta, Roland Kjellén, Gimo,
Carina Stahl, Anna Maria Johansson, Britt-Marie Nyström, Birgitta Westlin,
Tord Olsson samtliga Märsta

Ivar Käll              Ernst FagerbergArvid Grundberg

Några av grundarna:
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Verksamhetsberättelse
för Husby-Ärlinghundra Märsta

Hembygdsförening år 2021

Styrelse och funktionärer
Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 bestått av följande personer:

Ordförande Jan-Peter Alm
Vice ordförande Peder Andersson
Sekreterare Agneta Nilsson
Kassör Lotta Andersson
Ledamot Tord Samuelsson
Suppleanter Ulf Berndtson

Marianne Frank

Funktionärer:
Husmor Marianne Frank
Stugfogde Vakant
Tidlösan Jan-Peter Alm ansv. utg., Agneta Nilsson,
                             Marés Lendway, Bo Klang och Ulf Berndtson
Hemsida Björn Berglund
Facebook Marés Lendway
Revisorer Björn Stenutz och Göran Nilsson
Revisorssuppleant Ulf Jonasson
Valberedning Bo Klang (sammankallande), Margareta Klang
                            och Inger Jäderberg

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten inklusive ett
konstituerande möte.

År 2020
Inte heller verksamhetsåret 2021 blev
likt något tidigare år i föreningens
historia. Corona-pandemin förhind-
rade offentliga tillställningar under för-
sta halvåret. De restriktioner som in-
fördes i landet fick till resultat att
planerade arrangemang inte kunde
genomföras såsom tänkt. Detta drab-
bade i första hand Valborgsmässo-
firandet och en planerad loppmarknad
med öppet hus i juni. Glädjande nog
lättade Folkhälsomyndigheten på
restriktionerna efter sommaren så att
Hembygdens dag, Musikcafé och
Tjuvstart av julen kunde genomföras
som planerat.

Medlemmar
Föreningen hade vid verksamhetsårets
slut 462 medlemmar. I jämförelse med
föregående år betyder det en ökning
med 15 betalande medlemmar.
Medlemsavgiften har varit 140 kr per
hushåll, av vilken 27 kr går till
Stockholms Läns Hembygdsförbund.

Verksamhet

Årsmöte 7 mars
För första gången i föreningens 70-
åriga historia fick årsmötet genom-
föras utan medlemmar. Årsmötet
genomfördes enligt en mall som
Stockholms Läns Hembygdsförbund
praktiserade vid det uppskjutna
årsmötet i augusti 2020.

Rent praktiskt fick medlemmarna i
förväg medverka genom att i förväg
svara på frågor. Dessa svar behand-
lades sedan under själva årsmötes-
dagen då styrelsen och mötesordför-
anden Bo Klang fanns på plats i
Husby skola.

Hembygdens dag
Glädjande nog kunde Hembygdens
dag genomföras enligt traditionellt
mönster. Många människor hade sökt
sig ut till Husby skola och Täppavallen
för trevlig samvaro. För musikunder-
hållningen svarade duon Karolina och
Ivan.
Berättarkafé tillsammans med
Sigtuna kulturförening blev ett
omtyckt nytillskott.

Bildvisningen med temat
”Sätunaområdet från förr till nu” blev
uppskattat.

I oktober genomfördes ett Musikcafé
som planerat. På plats för att svara
för musikunderhållningen var Cold
Mountain Band, med Odensala-
anknytning.  För både besökare och
musikanter blev detta en härlig efter-
middag. Det märktes att musikanterna
längtat efter att spela för livepublik
och publiken var med på noterna
eftersom vi var svältfödda på att
lyssna på levande musik.

Det tjuvstartade julbordet lockade
fullt hus – det var till och med några
som inte kom in.

Kallelse till årsmöte
i Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförening
den 20 mars 2022,
klockan 15.00
i Husby skola
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Bildarkivet
Hembygdsföreningens bildarkiv
omfattar för närvarande ca 15 000
digitaliserade bilder.

Idag innehåller vårt arkiv
- Ca 4 000 insamlade bilder,

mycket före 1960
- Ca 1 000 nytagna bilder från

föreningens verksamhet, eller
tagna för att användas i
pågående
dokumentationsprojekt

- Ca 5 000 svartvita UNT-bilder
från 1960 - 1970-talen

- Ca 5 000 UNT-bilder, mest i
färg, från 1980 - 1990-talen

- Ca 3 000 bilder av Hans Kündig
som nu är skannade och ska
införlivas i

            bildarkivet.

Arbete pågår i ”Fotogruppen” för att
göra delar av bildarkivet mer tillgäng-
ligt för i första hand medlemmarna.

Föreningsarkivet
Hembygdsföreningen är sedan 2019
medlem i Föreningsarkivet
Stockholms län.

Skolplanscher
Föreningen har en fin samling av skol-
planscher, som hittills varit arkiverade
på vinden. Planscherna har visats för
intresserade vid några tillfällen under
året. Tanken är också att framöver
kunna anordna en studiecirkel kring
planschernas historia.

Tidlösan/Hemsidan/
Facebook
Under året utkom Tidlösan med fyra
nummer. Redaktionskommittén för
Tidlösan har bestått av Jan-Peter Alm
ansvarig utgivare, Agneta Nilsson,
Bo Klang, Ulf Berndtson och Marés
Lendway. Tidlösan delas ut av 8 kol-
portörer till mer än hälften av med-
lemmarna. Marés Lendway har sett
till att föreningen har en Facebooksida
och vid årsskiftet fanns över 480 följare.

Husby skola, museum och
Täppavallen
Visningar av Husby skola har ägt rum
vid några tillfällen. Även i andra sam-
manhang har föreningen visat bilder
ur sitt arkiv och berättat om bygdens
historia både i Husby skola och blivit
inbjudna av andra föreningar. Några
skolklasser har besökt skolmuseet och
då fått stifta bekantskap med hur sko-
lan fungerade förr i tiden. Lärare från
Norrbackskolan har haft studiedagar i
Husby skola.

Ett samarbete har inletts med
Sigtunaortens Biodlareförening och
har medfört att det numera finns fyra
bikupor bakom Husby skola. Sigtuna-
biodlarna använder numera också
Husby skola som möteslokal. I utbyte
mot att biodlarna är behjälpliga med
utomhusunderhållet disponerar
Sigtunabiodlarna skolan och
Täppavallen för sina samlingar.

Resultaträkning 1 januari – 31 december 2021

Intäkter 2021 2020

Arrangemang 23 585,00 9 559,00
Medlemsavgifter    58 740,00 62 450,00
Försäljning och uthyrning                   10 680,09 3 600,00
Bidrag och gåvor 6 400,00 7 634,00
Summa intäkter 99 414,00 83 243,00

Kostnader

Arrangemang 21 990,29 28 993,97
Avgift Hembygdsförbund med mera 10 980,00 12 555,00
Tidlösan, medlemsinformation 49 620,29 31 819,20
Administration, bank med mera 4 836,50 4 634,60
Förbrukningsmaterial 1 750,06 797,00
Underhåll, skola och Täppavallen 4 342,00 3 340,55
Försäkringar och hyra 2 549,00 3 009,00
Styrelsearvode 7 800,00 7 800,00
Övrigt 299,00 540,00
Summa kostnader 104 167,14 93 489,32

Årets resultat  -4 753,14        - 10 246,32
Summa 99 414,00 83 243,00

Ekonomi
För information om föreningens ekonomi hänvisas till resultat och balans-
räkningen.

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 2:5, tomten där Karoliner-monumentet är placerat.

Gåvor och bidrag
Föreningen har också i år fått ett verksamhetsbidrag från Sigtuna kommun.
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Balansräkning 31 december 2021

Tillgångar 2021 2020

Kassa 7 303,60 8 412,60
Bank 137 135,24 140 779,38
Summa tillgångar 144 438,84 149 191,98

Skulder och eget kapital

Eget kapital 149 191,98 159 438,30
Årets resultat -4 753,14 - 10 246,32
Summa skulder och eget kapital  144 438,84 149 191,98

Fotnoter

Det kommunala grundbidraget uppgår till 6 000 kronor.
I Tidlösan medlemsinfo ingår tryck av Tidlösan samt porto för utskick av

medlemsbladet. I posten ingår också övrigt tryck för försäljning.
I administration ingår detta år bankkostnader.
I övrigt på kostnadssidan ingår inköp av varor och material,

kontorsmaterial, tidskrifter.
Föreningens ”röda” byggnader är försäkrade i Hembygdsförsäkringen

genom Sveriges Hembygdsförbund. Skolhuset är försäkrat genom
fastighetsägarens försorg.

Märsta den 7 februari 2022

Jan-Peter Alm Peder Andersson Tord Samuelsson

Agneta Nilsson           Lotta Andersson

VERKSAMHETPLAN OCH BUDGET 2022

Externa aktiviteter 2022
 Medlemsantalet sjunker. I första hand på grund av en åldrande

medlemskår. Styrelsen arbetar med problemet, men tar tacksamt mot
tips och råd för lämpliga aktiviteter för medlemsrekrytering.

 Föreningen har en fin samling av skolplanscher som också är
digitaliserad.  Förhoppningen är att denna samling så småningom
också kan leda fram till en utställning i någon form.

 Föreningen kommer att för första gången delta i Vårrundan som hittills,
under många år, har arrangerats i Odensala med nu vidgas till att
också omfatta Husby Ärlinghundra

 Arbetet med att göra delar av föreningens bildarkiv mer tillgängligt
fortsätter. Ett urval av bilder från arkivet kommer under året att
publiceras på föreningens hemsida

Styrelsemöten 2022
10 januari
7 februari
7 mars
4 april
2 maj
13 juni
1 augusti
5 september
3 oktober
7 november
5 december

Verksamhet 2022 fram till och
med Hembygdens dag 21 augusti
Det råder fortsatt stor osäkerhet kring
möjligheterna att anordna publika
evenemang under våren 2022.
Självklart måste verksamheten
anpassas till de restriktioner som
Regeringen utfärdar. Styrelsen väljer
därför att notera nedanstående som
en önskelista och med en innerlig
förhoppning om att de restriktioner
som nu gäller kommer att upphävas
efterhand.

Söndag 20 mars: ÅRSMÖTE
Lördag 23 april och Söndag 24 april: Odensala Vårrunda
Lördag 30 april: Valborgsfirande
Söndag 21 augusti: Hembygdens dag
Tillkommer verksamhet under hösten 2022.
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                     E-postadress: marstahembygd@gmail.com
Hemsideadress: www.hembygd.se/husbyarlinghundra
Facebook: Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening
Postadress: Husby kyrkby 142, 195 91 Märsta

 Förhoppningen är att pandemirestriktionerna medger att både Valborg
och Hembygdens dag kan firas detta år vid Täppavallen och Husby
skola. Och dessutom möjliggör att ett 70-årsjubileum med anledning
av föreningens bildande, kan genomföras i maj.

 Museet rensas och uppdateras.

 Medlemsavgiften föreslås förblir oförändrad, 140 kronor per familj.

 Tidlösan 2022 ges ut med 4 nummer á 20 sidor. För närvarande är
kostnaden ca 41 000 kronor i tryckning och porto.  En del av
upplagan distribueras av Postnord. Del av upplagan distribueras av
egna, frivilliga utdelare.

 Hemsida och Facebook har ingen separat kostnad.

 Medlemsavgift till Hembygdsförbundet är fortsatt 27 kronor per medlem
och år.

Fotogruppen stretar vidare

Måndag förmiddag är vikt för träff i fotogruppen. Gruppen består just för
tillfället av fem mogna herrar med bra geografisk spridning.
Dock är spridningen i ålder inte särskilt stor. Någon är på gång att bli senior,
men det kallas för ”Jobbonär”, vi andra har redan fått åka SL på reducerat
pris i flera år. Reducerat pris på SL gäller även "Jobbonären".

Just nu består arbetet av att, ur föreningens digra fotoarkiv, välja ut ett
lämpligt antal bilder som kan läggas ut på hemsidan. Det skall vara bilder från
olika tidsepoker och från olika kommundelar.

Har du bilder i din ägo som kan platsa, så hör av dig.
Vi utvidgar gärna bildarkivet.
Bilderna digitaliserar vi så du får förstås tillbaka originalet.

Budget 2022

Intäkter Budget 2022 Utfall 2021

Arrangemang 32 000,00 23 585,00
Medlemsavgifter 63 000,00 58 740,00
Försäljning och uthyrning 4 500,00 10 680,09
Bidrag och gåvor 7 500,00  6 400,00

Summa intäkter 107 000,00 99 414,09

Kostnader

Arrangemang 39 000,00 21 990,29
Avgift Hembygdsförbund m.m. 13 000,00 10 980,00
Tidlösan, medlemsinformation inkl porto 32 500,00 49 620,29
Administration 4 000,00 4 836,50
Förbrukningsmaterial 2 200,00 1 750,06
Underhåll, skola och Täppavallen 5 000,00 4 342,00
Försäkringar och hyra 3 000,00 2 549,00
Styrelsearvode 7 800,00 7 800,00
Övrigt 500,00 299,00

Summa kostnader 107 000,00 104 167,14

Årets resultat -4 753,14

Summa kostnader 107 000,00 99 414,09

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen för 2021 kommer att finnas på hemsidan
eller rekvireras från ordf. Jan-Peter Alm, 0709-81 65 78
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DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2022

1.  Mötets öppnande
2.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3.  Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
4.  Val av två justerare, tillika rösträknare
5.  Fastställande av dagordning
6.  Styrelsens verksamhetsberättelse
7.  Revisorernas berättelse
8.  Fastställande av resultat- och balansräkning
9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
       (enligt stadgarna minst 5 ordinarie och 2 suppleanter)
11. Val av styrelseledamöter

a. Ordförande på 2 år
b. Sekreterare på 2 år
c. Suppleanter på 1 år

12. Val av två revisorer jämte en ersättare på 1 år
13. Val av ombud till Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte
14. Val av 3 ledamöter till valberedningen samt sammankallande
15. Ersättning/arvoden till styrelsen
16. Fastställande av medlemsavgift 2022
17. Verksamhetsplan och budget 2022
18. Behandling av eventuella motioner
19. Övriga frågor
20. Avslutning

Valsta Centrum 50 år

Den 21 oktober 2021 är det 50
år sedan Valsta Centrum
invigdes. Tanken var väl att

fira centrumet i oktober, men det blev
istället lördagen den 11 december i
samband med julmarknaden.
Hembygdsföreningen blev tillfrågade
av Vi i Valsta, Hyresgästföreningen
och Sigtunahem om vi hade bilder att
ställa ut och berätta med ett bildspel
om stadsdelen. Eftersom vi har både
historien och bilderna sa vi ja till detta.

Nu blev det lite omkastningar i schemat
på grund av en pandemi som då råder
i landet.

Inplastade bilder och en stor tavla
hade vi med motiv från Valsta.
Det blev väldigt populärt bland besök-
arna där Bo berättade om bilderna
och hur gamla de var.
Kommunfullmäktiges ordförande Erik
Langby var en av besökarna och
lyssnarna som var väldigt nöjd med
det han fick se och höra.

Organisationen för Julmarknaden/
Centrum 50 år köpte alla bilder och
tavlan vi hade med oss.

I samband med Valsta Centrums 50
årsfirande var det tänkt att visa ett
bildspel om Valsta. Men på mållinjen
blev det stopp på grund av pandemi.
Nu blev det så att urpremiären blev i
Hembygdsgården den 13 februari.

Närmare 20 personer hade mött upp
till Husby skola för ”trekaffe” med
bildvisning. Dagens övning inleddes
med att Jan-Peter Alm som berättade
om vårt gedigna fotoarkiv. Idag blev
det Valstas tur. En bild som väckte
minnen var Stjärnköps barack som
stod lite snett samt att man gick på ett
ställe och gick ut ett annat ställe, trots
att dörrarna var bredvid varandra.
En diskussion som uppstod efteråt var
om Valsta Centrum invigdes i oktober
1971. Byggnaden lär vara klar redan
1970, men att man väntade med invig-
ningen till 1971. Troligtvis ville man ha
alla affärsidkare i sina lokaler och att
de hade blivit lite varma i kläderna.

Tanken är att bildspelet skall visas för
”Vi i Valsta” på något lämpligt möte
de kommer att ha i framtiden.

Bo
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Kallelse till årsmöte
Med Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening i Husby skola

Söndag 20 mars kl. 15.00
Efter årsmötesförhandlingarna blir det en tidig middag för den som så
önskar.

För deltagande i middagen krävs anmälan senast 17 mars till Marianne
Frank på telefon  070-653 14 01 eller e-post marikurres@telia.com

Vårrundan har funnits i mer än tjugo år. Där har hantverkare och konstnärer
kunnat visa upp sin verksamhet på hemmaplan. Besökarna har åkt runt till de
olika stationerna i Odensala socken. Nu vidgar Odensala konst och hantverks-
förening verksamhetsområdet till att också omfatta Husby Ärlinghundra.
Och i det sammanhanget har vi i Husby-Ärlinghundra Märsta hembygds-
förening fått möjlighet att delta.

Lördag 23 och söndag 24 april går Vårrundan av stapeln.

I Husby skola kommer det då att finnas möjlighet att titta på gamla skolbilder
från närområdet, titta in på hembygdsmuseet, handla hembygdslitteratur och
inte minst fika i den gamla skolsalen.


