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När Steninge såldes till utländska händer och det blev känt att stenladugården skulle byggas
om blev många oroliga hur det skulle bli. Nu är väl de flesta överens om att ombyggnaden
har skötts på ett förnämligt sätt. Men ett nytt orosmoment har kommit upp. Steninge vill riva
det gamla lidret intill ladugården och uppföra ett tält för försäljning av sommarmöbler. Det
borde förhindras. Lidrets tak har vanvårdats under lång tid, men stommen förefaller vara i
gott skick. Vi uppmanar ledningen för Steninge: Tänk om! Lidret skulle ge en utomordentlig
miljö för sommarmöbler och intill står en enorm lada outnyttjad. Ta vara på detta kulturarv!
Foto: Jan Nyquist, ca 1998
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Teknikens förbannelse och dess välsignelse

Vår bostadsrättsförening har låtit uppgradera kabel-TV-nätet i huset. Nu
behöver vi inte bekymra oss över att den analoga TV:n snart skall släckas ner.
Men hur vi skall lösa problemet i Roslagen återstår att se. Den dagen, den
plågan!

När vi nu fick möjligheten, satsade vi på både bredband och billigare telefoni.
Det skulle ju vara så enkelt. Vill du göra xxx? Enkelt!... Vill du yyy? Enkelt,
du gör bara … Vill du zzz? Lika enkelt - enligt reklamfoldern!

För säkerhets skull kostade vi på oss Nätakuten som kom och drog kablar,
installerade modem, mm och kopplade om telefonerna. Nu gick det snabbt
att e-posta! Smolk i bägaren var den påtvingade ändringen av e-postadress.
Bytet av teleleverantör var utsatt till ett par veckor senare. Där går inte
elektroniken lika fort. Marknadskrafterna bromsar. När dagen var inne förblev
telefonen död, fastän jag bytte telefonpropp som jag var tillsagd. Felanmälan.
”Det är xxx före dig i kön”. Till slut kom en vänlig supportröst och handledde
mig i en tillfällig åtgärd. Det fungerade, men bara på en av 3 telefoner. Vi
hade löfte om minst två. Dagen därpå var telefonen död igen och nätet brutet
på datorn. Åter var det ”xxx före i kön, men vi svarar så fort vi kan”. En
tekniker skulle skickas till huset. Sent på kvällen, efter ett långt föreningsmöte,
testade vi. Linjerna fungerade, hurra! På fredagen kom Nätakuten och micklade
med alla dosor och sladdar. Se, nu fungerade nätet och alla fyra telefonjacken!
Men nu fick mina ben nästan inte plats under skrivbordet.

Följande dag ägnade jag åt reduktion. D v s jag letade efter kortaste möjliga
kabel för varje ändamål och bytte en åt gången. Testade förstås efter varje
åtgärd. Är det någon som har behov av 60 meter överbliven kabel, billigt?

Men nu lutar jag mig förnöjt tillbaka och önskar att alla läsare skickar in
massor av nya bidrag till Tidlösan. Både texter och bilder är välkomna!

Giselher
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På 1940-talet genomförde man
regelbundna hästtravtävlingar på
Halmsjöns is. En direktör Åke Nyberg
från Stockholm köpte i början av 40-
talet den vackra gården Bergsbol
belägen vid Halmsjöns norra del. På
kort tid efter köpet uppförde hans
företag Fredfors fabriks AB vid går-
den en fabriksbyggnad för remtill-
verkning och två tjänstebostäder för
anställda vid fabriken.

Åke Nyberg var en driftig och
handlingskraftig man och insåg
snabbt behovet av en hembygdsgård
på platsen. Han tog initiativet till att
en sådan uppfördes i den vackra
Drottningbacken. Lundaborna ställ-
de sig till en början lite tveksamma
till projektet men gav efter och det
dröjde inte länge förrän byggnaden
var uppförd.

Den döptes efter platsens namn
Drottningbacken till Drottninggården
och blev snabbt nyttjad för samman-
komster av olika slag såsom bröllop,
födelsefester, danser, bioförevisnin-
gar, auktioner, föreningsmöten mm.
Gården nedmonterades så smånin-

Travtävlingar på Halmsjön
under 1940-talets kalla vintrar

gom och flyttades till Halmsjöns
sydspets. När detta skrivs har den på
grund av Arlandas tredje landnings-
bana raserats.

För att roa sig själv, sina anställda
men kanske främst bygdens folk och
tillresande fick Åke Nyberg iden att
anordna hästtravtävlingar på Halm-
sjöns is. Som vanligt gick han mycket
noggrant till verket och skapade seriö-
sa travtävlingar. Han skapade ett
särskilt reglemente för tävlingarnas
genomförande samt utsåg en täv-
lingsjury med fyra medlemmar och en
suppleant. En av jurymedlemmarna
var en riksdagsman, en annan en
landstingsman, en tredje en nämnde-
man, en fjärde en direktör och supp-
leanten en nämndeman. De valda
skulle garantera en rättvis bedömning
när det gällde att utse placerings-
ordningen mellan de tävlande hästar-
na. Han såg också till att det fanns
betrodda starter och måldomare,
bandomare, speakers, veterinärer,
ordningsmän, kontrollanter, banläg-
gare och en tävlingsledning.

Sune Sandström, f d elektriker i Skoby, Norrsunda, har dokumenterat nånga
av sina minnen, vilka tryckts av Norrsunda Hembygdsförening och givits ut
som trevliga bygdeskildringar. Flera är på gång. Ur en av dessa skrifter har
vi fått låna texten nedan. Vi har kompletterat med bilder ut vår förenings
fotoarkiv. Tyvärr är inte fotografernas namn kända för oss idag.
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Traktens hästägare
inbjöds att tävla. Både
ardennerhästar och
nordsvenska var väl-
komna. De placerades
i separata lopp för de
olika raserna. Vid tvek-
samma fall om rastill-
hörighet avgjorde vete-
rinären. (Red anm:
Distriktsveterinären
N G Theve, Nymärsta)
Sulkyn utgjordes av en
lätt släde. En tävlings-
dag kördes som regel
tre lopp med upp till
12 hästar i varje lopp.

Allmänheten inbjöds
att följa tävlingarna.
Entréavgiften var 2 kr
för vuxna och 50 öre
för barn. Åskådarna
fick ej uppehålla sig på
isen under tävlingarna.
De anvisades en sär-
skild plats vid stran-
den. Spel om pengar
förekom ej. Att bevista
travet ansågs som ren
underhållning. Vinnan-
de hästar belönades
med sponsrade priser.

Förväntansfull och
välklädd publik på
väg till tävlingarna.
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Nio socknars bönder körde ikapp vid Atlantflygfältet
Ardennertrav utan toto slog igenom i Uppland

Vi har ett enda stort fel, vi i Tings-
lunda hembygdsförenings ”Travsty-
relse”. Vi har aldrig besökt vare sig
Solvalla eller någon annan riktig
travbana, men vi vet ju som bönder
skillnaden mellan trav och galopp (vi
kallar det sken), och då vi anser travet
vara det enda naturliga för våra arbets-
hästar, har vi för tredje året i rad ord-
nat en travtävling.

Så rapporterar Aftonbladets utsän-
de medarbetare som undertecknat sin
kvartssidalånga artikel med Abra-
hamson. Tidningsklippet är daterat
1946. Härav kan vi sluta oss till att
tävlingarna började 1944.

Artikeln fortsätter: Solvalla, Åby
och Gävle får ursäkta, men idag har
dir. Åke Nyberg på Bergsbols gård –
som yttrar ovanstående – och varenda
bonde i de nio upplandssocknarna
Lunda, Vidbo, Husby-Långhundra,
Skepptuna, Markim, Skånella, Norr-

sunda, Husby-Ärlinghundra och
Odensala dominerat den svenska
travsporten och t. o. m. dragit ut en
handfull av de inbitnaste Solvalla
entusiasterna till den totofria Halm-
sjön, där sju- och åttahundrakilos-
bjässar rusat fram så att överisen givit
med sig och vattenkaskaderna sprutat
de bakomtravande till ofrånkomlig
galopp…

Många av de uppresta stockholmar-
na tog travtävlingen som en förevänd-
ning – de ville egentligen ta sig en titt
på det blivande Atlantflygfältet, som
kommer att ligga just här, trots att den
gamle Pettersson i Linde var arg som
ett bi för att man tänkte flytta honom
ur stugan…

Så kom Bläsen ut på isen och vräkte
sina 769 kg. fram med ägaren Sven
Eriksson från Åshusby dinglande på
timmerkälken bakom, och då blev det
bara trav…
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Man kan t. o. m. påstå att ardenner-
hästarna slog ett slag för den nords-
venska travsporten, ty de strök effekt-
fullt under vad snabbheten betyder i
det dagliga knoget i jordbruket.

Men galoppen… Hr Bäckström i
Solvallas domartorn skulle ha rivit sitt
gråa hår om han tvingats hänga alla
de bjässar, som travade orent på
Halmsjön i dag. Men man måste från
början säga ifrån att varenda kusk
gjorde sitt yttersta för att fullfölja
programmets instruktioner om att
omedelbart och i ett sammanhang ta
in en galopperande häst.

Det kom bara 100 Stockholmare
med Skidfrämjandets resa hit ut.
"Men hade inte gårdagsvädret skrämt
dem hade vi fått mångdubbla antalet.
Jag vågade inte ens föra saken på tal i
riksdagen i går, så uselt som vädret
var. Annars skulle vi visat mina
lagstiftande kolleger hur välskötta
arbetshästar tar sig fram i snabb takt,
säger Riksdagsman E. Thorell och
fortsätter: - Vi räknade in mellan
3 000 och 4 000 betalande", som på
grund av den mycket svaga isen höll
sig i den stora slalombacken, som
sluttar med mot Halmsjön.
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Några smakprov ur 1947 års
travprogramm, och bilder ur
hembygdsföreningens fotoarliv.
Originalen var tyvärr inte bättre
än så, kanske de enda bevarade?
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Verksamhetsberättelse
För Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförening år 2005

Styrelse och funktionärer
Styrelsen har under verksamhetsåret 2005 bestått av följande personer:
Ordinarie ledamöter:
Ordförande Bo Klang
Vice ordförande Eva Svensson
Sekreterare Maud Hedlund-Lidman
Kassör Gunilla Blidborg
Ledamöter Peder Andersson

Hans Nilsson
Tore Svensson

Suppleanter: Anna-Karin Bergvall, Torbjörn Engholm, Marianne Frank,
Egon Hedin, Yvonne Johansson, Torsten Nordén och
Gun Pettersson.

Skolfogde: Gun Pettersson

Stugfogde: Ove Åslund

Revisorer: Karl-Erik Sturebrant och Björn Stenutz, ersättare Assar Gylfe

Valberedning: Gerd Magnusson (sammankallande), Fredrik Lundgren och
Sven Eriksson

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten inklusive
konstitueringsmöte.

 - - - - - - - - - -- -
Medlemmar

Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 534 betalande medlemmar. Under
året tillkom 17 nya medlemmar.

Medlemsavgiften var oförändrad 50:- kr för enskilda och 100:- kr för familjer.
Av medlemsavgiften betalas 20:- kr per medlem till Stockholms läns
hembygdsförbund.
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Aktiviteter och projekt
Husby skola

Skolhuset har under året använts till
spellokal 2ggr per vecka av bl.a.
Märsta Dragspelsgille.

Museum, Nutidsmuseum och
Täppavallen

Husen på Täppavallen har målats
och en gärdesgård har satts upp.

En ny informationsskylt har satts
upp vid stora vägens infart.

Inköp
En ny gräsklippare har köpts in.

Hemsida
Under året har Hemsidan fått en ny

webmaster, Bo Klang. Arbete har
inletts med att förändra utseende och
struktur med hjälp av Spookmedia, ett
webdesignföretag. Hemsidan har
erhållit 4000 kr i sponsorbidrag.

Diplom
Föreningens diplom till personer

som gjort förtjänstfulla insatser för
föreningen och hembygden har
tilldelats Karl-Håkan Lundgren.

Valborgsmässoafton
Vårens ankomst firades traditions-

enligt och var välbesökt. Talet till
våren hölls av kommunalrådet Anders
Johansson.

Öppet hus
En nysatsning gjordes med ett

annorlunda Öppet hus i maj. Temat
var 50- och 60-tal.

Birger Brolund var inbjuden att
berätta om skolan på 60-talet. Skol-
saker från samlingarna ställdes ut. I
torpet bakades bröd.  Ett 40-tal besö-
kare kom, vilket var betydligt fler än
de Öppna hus som varit tidigare.
Dessutom hölls Hembygdsgården
öppen två söndagar i juli.

Nostalgi/Trivselträffar
Mars: ”Kina”  Gun och Sven

Eriksson, 40 besökare.
Sept.: ”Posten förr” Giselher

Naglitsch 20-tal besökare.
Okt.: ”Resa från Smygehuk till

Treriksröset” Emelie Nilsson och
Gustav Runfelt ca 50st.

Nov. ”Kina del 2” Gun och Sven
Eriksson 20-tal besökare.

Hembygdens dag
Välbesökt dag som traditionsenligt

började med friluftsgudstjänst.
Många lokala hantverkare deltog.
Musikunderhållning av SOKEN:s
orkester och Märsta dragspelsgille.
Sedvanliga lotterier, loppis, handels-
bod, kaffe- korv- och våffelför-
säljning. Olika aktiviteter såsom
bollkastning, kulturstig, slå i spik,
fiskdamm. Utställning av gamla
vykort och Odensalabilder. Svamp-
bedömning.

Lilla julafton
Traditionellt och välbesökt (fler

intresserade än som kunde få komma)
julfirande med gröt, skinka, sång och
lotterier.
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Tidlösan
Hembygdsföreningens tidskrift har

under året utkommit med fyra nummer,
med Giselher Naglitsch som redaktör.

Loppis
Loppis anordnades på Täppavallen

i september. Föreningen hyrde ut
försäljningsbord mot kostnad.

Representation
Samverkansträff med kommunens

övriga hembygdsföreningar i jan. (i Husby
skola) och i september (på Biblioteket)

Föreningarnas dag i samband med
invigning av Sportfältet. Föreningen
hade bokbord och korvförsäljning
vilket gav en vinst på ca 8000 kr.

Hantverksdagen i Odensala Bygde-
gård i nov., bokbord och lotteri.

Bo Klang har deltagit i förbundets
möten om Ungdomssatsning.

Styrelseledamöter har deltagit i
kommunens arbete med Belägenhets-
adresser.

Ekonomi
Gåvor och bidrag

Föreningen har under året erhållit
en gåva på 500 kr från Lions Arlanda
som tack för den visning de fick på
museet. Kommunalt bidrag har sökts
och erhållits, 8000 kr. Dessutom har
gåvor skänkts till museisamlingarna.

Resultat och eget kapital
För information om föreningens

ekonomi hänvisar vi till resultat-
räkningen och balansräkningen för
det gångna året.

Märsta den 6 februari 2006

Nya medlemmar
Följande nya medlemmar hälsas välkomna i vår förening: Gunny och Jörgen
Möllenhoff, Kerstin och Arne Hamelius samt Maj Olsson, samtliga Märsta,
Ylva Juhlin, Arbrå, samt Monica Clay Thorell, Stockholm.
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RESULTATRÄKNING 1 jan - 31 december
2005 2004

Intäkter
Arrangemang 47 788,50 31 221,60
Medlemsavgifter 39 650,00 40 400,00
Sålda böcker m.m. 2 425,00 2 505,00
Bidrag o Gåvor 13 140,00 11 380,00
Räntor 135,09 118,54
Övrigt 0,00 3 262,00
Summa intäkter 103 138,59 88 887,14

Kostnader
Arrangemang 12 840,80 9 549,00
Avgift Hembygdsförbund mm 16 880,00 13 180, 00
Tidlösan, medlemsinformation 27 246,00 33 626,50
Administration (porto m.m.) 17 702,74 10 511,50
Skola o Täppavallen investering 3 255,00 8 157,50
Skola o Täppavallen underhåll 8 582,50 9 335,71
Foto och forskning 0,00 600,00
Försäkringar, hyra 2 800,00 600,00
Styrelse, fogde, ersättningar 7 260,00 6 280,00
Representation 1 397,00 0,00
Övrigt 725,00 9 272,00
Årets kostnader 98 689,04 101 112,21
Årets resultat 4 449,55 -12 225,07
Summa kostnader och resultat 103 138,59 88 887,14

Föreningens medlemsantal
Föreningens beräkning av antalet medlemmar har länge varit till bekymmer
när detta skulle redovisas för olika ändamål. Från begynnelsen uttogs
medlemsavgiften per individ. Senare bestämdes att en avgift skulle täcka hela
familjen. Just nu gäller en avgift per enskild medlem och dubbla avgiften för
familj. Fortfarande vet vi inte hur många medlemmar som finns i de olika
familjerna. Styrelsen har beslutat att fortsättningsvis redovisa antalet
medlemshushåll, oberoende av hur många medlemmar som finns på varje adress.
Glädjande är att antalet medlemmar under många år har fortsatt att öka.
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Revisionsberättelse

Efter granskning av Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförenings
räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2005 får vi, av årsmötet
valda revisorer, härmed avge följande revisionsberättelse.

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 112 417,60
kronor och resultaträkning med en vinst på 4 449,55 kronor samt

att styrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för det gångna året.

Märsta den 1 februari 2006

BALANSRÄKNING den 31 december
2005 2004

Tillgångar
Kassa 4 743,05 9 421,10
Plusgiro 19 444,13 14 844,63
Bank 88 230,42 83702,32
Summa tillgångar 112 417,60 107 968,05

Skulder och eget kapital
Eget kapital 107 968,05 120 193,12
Årets resultat 4 449,55 -12 225,07
Summa skulder och eget kapital 112 417,60 107 968,05
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Vid Lövstaholmsbacken

En väg från tjusarkungens tid
rustad enligt dennes lagar
löper över dal och lid
fram till våra dagar

En milsten står bredvid
på vägens forna ren
väl ansad och solid
rest av huggen sten

Gamla vägen är nu gömd
under asfalt, ör och grus
Milastenen nästan glömd
i biltrafikens starka brus...

Bror Richard Svärd

Löpartävling vid Lindskrog. Året är 1925. Startern och tidtagaren Karl Hartman
samlar heatet. Risken för tjuvstart verkar inte överhängande. De tävlande är
från vänster: Josef Eklund, Karl Karlsson, Gösta Bolinder, Evert Karlsson,
Henry Lindroth, Erik Eklund och Eriksson, vars förnamn inte gick att få fram.
Ur föreningens fotoarkiv. Okänd fotograf.
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Förslag till nya stadgar

§ 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär
Föreningens namn är Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening Föreningen
är medlem i Stockholms läns Hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges
Hembygdsförbund.

Medlem i hembygdsförening är därmed även medlem i riksförbundet Sveriges Hem-
bygdsförbund.
Medlem i hembygdsförening har rätt att deltaga i Sveriges Hembygdsförbunds årliga
riksstämma.

Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Odensala och Husby-Ärling-
hundra socknar

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med
syften som framgår av paragraf 2, Ändamål.

§ 2 Ändamål
Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och soli-
daritet.

Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö
så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Hembygdsföreningen ska i detta syfte arbeta för:
 att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas

och förs vidare till kommande generationer.
 att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgäng-

liga för alla.
 att i samband med samhällsförändring värna om kulturarv, miljö, tradition och

hävdvunnen sed.
 att förvalta och utveckla det till Husby skola förlagda museum med samlingar

och till museet anslutna byggnader.
 att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen

om bygden, dess natur och historia.
 att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning

till bygden i nutid och i gången tid.
 att samarbeta med kulturorganisationer och kommunala organ inom verksam-

hetsområdet samt att stimulera till initiativ, som gagnar bygden och dess ut-
veckling
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§ 3 Verksamhet
Föreningens verksamhet utövas genom föreningsmöten, varav ett är årsmöte, öppna
möten samt styrelsemöten.

§ 4 Organisation
4.1 Föreningen består av medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja dess
arbete och främja hembygdsarbetet.

4.2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen.
Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.
Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa ordinarie
årsmöte.

§ 5 Medlemskap
5.1 Person som delar de under ändamålsparagrafen angivna värderingar och vill bli
medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts. Fören-
ingens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i fall där person inte delar föreningens
grundsyn.

5.2 Fysisk eller juridisk person som vill stödja hembygdsarbetet genom ekonomiska
bidrag eller på annat sätt, kan av styrelsen anslutas som stödjande medlem.

5.3 Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens
styrelse.

§ 6 Avgifter
6.1 Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet. Den som inträder som medlem efter
den 30 september erlägger ej avgift för inträdesåret.

6.2 Medlem som ej erlagt fastställd avgift senast 30/9 förlorar medlemskapet vid tid-
punkt som fastställs av styrelsen.

§ 7 Lokalt samarbete
Föreningen kan inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål
sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.
Beslut om inträde i och utträde ur sådana sammanslutningar fattas av styrelsen, som
också beslutar om föreningens representation.

§ 8 Årsmöte
8.1 Årsmöte med föreningen ska hållas senast under mars månad på tid och plats som
styrelsen beslutar.
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8.2 Årsmötet består av föreningens medlemmar och styrelseledamöterna. Alla medlem-
mar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt.
Stödjande medlem har förslags- och yttranderätt men ej rösträtt.
Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.
Styrelseledamot äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

8.3 Skriftlig kallelse till årsmöte tillställes medlemmarna senast två veckor före och
tidigast 30 dagar före mötet.

8.4 Medlem som så begär ska senast en vecka före årsmötet få årsmöteshandlingarna
sig tillsänd.

8.5 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
a. Mötets öppnande
b. Val av mötesfunktionärer:
 ordförande
 sekreterare
 två protokolljusterare tillika rösträknare
c. Fastställande av dagordning
d. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
e. Årsredovisning
 verksamhetsberättelsen
 bokslut
 föredragning av revisorernas berättelse
 fastställande av resultat- och balansräkningarna
 beslut om disposition i anledning av årets resultat
 fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
f. Fastställande av eventuella arvoden och eventuellt andra ersättningar till styrelsens
ledamöter.
g. Val av:
 ordförande för 2 år
 kassör för 2 år
 ordinarie styrelseledamöter för 2 år
 ersättare för styrelseledamöter för 1 år
 två revisorer för 1 år
 två ersättare för revisorerna för 1 år
 val av ombud till Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte
 valberedning om högst fem ledamöter, varav en sammankallande
 eventuella fyllnadsval
h. Behandling av inkomna motioner
i. Behandling av styrelsens förslag
j. Fastställande av avgifter till föreningen
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k. Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
l. Mötets avslutning

Fråga utöver de som framgår av det på förhand meddelade förslaget till dagordning får
diskuteras av årsmötet om en majoritet av de röstberättigade så önskar. Beslut får ej
fattas i sådana frågor.

8.6 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan
motion ska vara styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska skrift-
ligen yttra sig över motionerna. I yttrandet ska finnas till- eller avstyrkan av motionen
och motiven för ställningstagandet.

8.7 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver an-
nat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom
sluten omröstning.

§ 9 Extra årsmöte
9.1  Extra årsmöte ska hållas när styrelsen eller revisorerna finner det angeläget eller när
minst 20 procent av föreningens medlemmar skriftligt begär det.

9.2 Kallelse till extra årsmöte ska ske senast två veckor före och tidigast 30 dagar före
mötets hållande.

9.3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning,
som tillställes medlemmarna i samband med kallelsen.

9.4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för årsmöte.

§ 10 Styrelse
10.1 Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

10.2 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålspa-
ragraf och årsmötets beslut.
Härutöver åligger det styrelsen att
 svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt

och att iaktta de föreskrifter som kan gälla för influtna medel
 till Sveriges hembygdsförbund och till Stockholms läns hembygdsförbund

lämna de uppgifter dessa begär.

10.3 Styrelsen ska förelägga årsmötet förslag till verksamhetsplan och budget, för det
kommande verksamhetsåret.

Styrelse ska vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för
föreningens verksamhet.
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10.4 Föreningens styrelse har sitt säte i Sigtuna kommun.

10.5 Styrelse ska bestå av minst fem ordinarie ledamöter, varav ordförande och kassör
väljs särskilt. Styrelseledamöterna utses på så sätt att hälften väljs vartannat år.

Antalet ersättare ska vara minst två. När ordinarie ledamot är frånvarande vid samman-
träde träder ersättare som ledamot in i den ordning som de har blivit valda på årsmötet.

Mandattid för ledamot är två år och för ersättare ett år.

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera de personer som styrelsen själv väljer. Dessa
personer har endast yttranderätt vid sammanträden.

10.6 Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.

10.7 Styrelse beslutar om ersättarnas deltagande i sammanträden, dock att ersättare
alltid ska inkallas till tjänstgöring när ordinarie ledamot har förfall.

10.8 Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens
årsmöte kan inte omväljas.

10.9 Styrelse kan inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga ärenden enligt en av
styrelsen fastställd delegationsordning.
Styrelsen kan härutöver utse funktionärer för olika uppgifter inom styrelsen liksom
arbetsgrupper och dylikt.

10.10 Styrelsen sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock
minst fyra gånger per verksamhetsår.
Sammanträde ska alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.
Kallelse till sammanträde ska utsändas senast två veckor i förväg.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i
beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst.
Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.

10.11 Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av två personer i
förening utsedda av styrelsen.

Teckningen av föreningens plusgiro- och bankärenden sker på sätt som regleras i full-
makter och attestordning fastställd av styrelsen.

10.12 Styrelsen utser en eller flera ansvarig utgivare. För av hembygdsföreningen tryckt
eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, och som faller under
tryckfrihetsförordningen är utgivaren ensam ansvarig.
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§ 11 Räkenskaper och revision
11.1 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

11.2 Styrelsen ska senast den 31 januari till revisorerna överlämna uppgift om förening-
ens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

11.3 Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att se-
nast den 15 februari till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan
av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.

§ 12 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett är
ordinanrie årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring fordras
två tredjedels majoritet.

§ 13 Upplösning
13.1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse
framlagt sådant förslag och att detta förslag godkänns vid två på varandra följande
föreningsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid det senare förenings-
mötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till det
senare föreningsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första föreningsmö-
tet föreligger.

13.2 Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar överlämnas till Stock-
holms läns hembygdsförbund för förvaltning.
Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så
nära ursprungsorten som möjligt.

Stadgeändring – hur går det till?
Våra nu gällande stadgar antogs på årsmötet 1982. Bakgrunden till föreliggande
förslag är en motion till årsmötet 2005, om översyn av föreningens stadgar.
Styrelsen har berett frågan och föreslår en genomgripande förändring av texten,
med anpassningar till Hembygdsförbundets förslag till normalstadgar. Ändringarna
i sak är obetydliga, men förslaget innebär en del förtydliganden.

Om årsmötet 2006 beslutar bifalla detta krävs ytterligare ett beslut på ett
föreningsmöte, t ex årsmötet 2007, innan de nya stadgarna kan träda i kraft.
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Verksamhetsplaner 2006

Notera redan nu följande aktiviteter i hembygdsföreningen:
18 mars Årsmöte
  9 april Trivselkväll med bildspel om gamla Odensala,

med Giselher Naglitsch i Odensala skola
22 april Vårstädning, Hembygdsgården och Täppavallen, med grillning
30 april Valborgsfirande
10 juni Valstadagen, medverkan
20 aug Hembygdens dag på Täppavallen
19 nov Hantverksdag i Odensala bygdegård, medverkan
  3 dec Lilla julafton i Hembygdsgården

Därtill planeras ett antal trivselträffar i Hembygdsgården, Husby skola.
Dessa kommer att annonseras efterhand i Tidlösan och Sigtunabygden.

Våra grannföreningar planerar:
  6 juni Sigtuna hembygdsförening, nationaldagsfirande
11 juni Skepptuna hembygdsförening, hembygdens dag
  6 aug Lunda hembygdsförening, hembygdens dag
13 aug Norrsunda hembygdsförening, hembygdens dag

Skånella marknad lär inträffa samma dag
  3 sept Vidbo hembygdsförening, hembygdens dag

Kallelse till årsmöte
med Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening

i Husby skola, lördagen den 18 mars
Mötesförhandlingarna börjar kl. 18.00

Efter mötet serveras supé och underhållning
Supén kostar 120 Kr, exklusive ev drycker med alkohol

Anmälan till supén är bindande
meddelas senast tisdagen den 14 mars till
Gun och Allan Pettersson Tfn. 591 430 15
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Dagordning för årsmötet

Förslag

1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
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 Ersättning / arvoden till styrelsen
11 Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
12 a) Val av 4 ordinarie ledamöter, för 2 år

b) Val av minst 5 högst 7 suppleanter, för 1 år
13 Val av 2 revisorer jämte 1 ersättare, för 1 år
14 Motioner

a) Revidering av stadgar
b) Föreningens fotoregister

15 Val av ombud till:
a) Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte
b) Övriga organisationer

16 Val av 3 ledamöter till valberedningen samt sammankallande
17 Fastställande av medlemsavgift för 2006
18 Verksamhetsplan för 2006
19 Övriga frågor
20 Mötet avslutas

Efter mötesförhandlingarna utdelas föreningens diplom till förtjänta
medlemmar eller andra hembygdsvårdare. Vem/vilka det blir kungörs
senare, d v s efter Tidlösans pressläggning.
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