Årsmöte lördagen den 17 mars
anmäl Dig till supén,
gör det nu!
Nr 1. Februari 2007. Årgång 14

Omslagsbilden: Steninge lervarufabrik förnyades under godsägare Wolfgang
Thomas tid. Bl.a. uppfördes två ”halvmuffelugnar” att bränna krukorna i. Den
ena ugnen invigdes med stor supé den 27/10 1937, kvällen före den första
bränningen. Bordet dukades med slottets finaste servis. Gäster fr v trädg.mäst.
Granath, hr Nordlund, bokh. Salgren, verkm. Wallentin, disp. Nordström, godsäg.
W. Thomas, Oscar Thomas, disp. Ingmerius, bokh. Berg, ing. Klinger, kamrer
Ohlsson och inspektor Carlowitz. Efter middagen drog sig sällskapet tillbaka till
slottet, för kaffe och grogg.
Foto: Sanna´s Foto-Atelier, Sigtuna
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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, 100 kronor om året, 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.
För mera information gå till föreningens hemsida: www.hembygdmarsta.se
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Vårt 1950-tal
Kommittén för planering av Hembygdens Dag 2007 föreslog att temat för
dagen skall vara 1950-talet. Vad faller sig då naturligare än att låta 50-talet bli
den röda tråden att följa i Tidlösan under 2007, Tidlösans 14:e utgivningsår?
Inför det arbetet sökte jag inspiration i Yngves klippbok. Yngve Carlsson i
Ölsta har under flera decennier klippt artiklar ur UNT, Upplandsbygden och
Sigtunabygden m fl. Materialet är prydligt ordnat i pärmar och sorterat per
kalenderår. Här finns mycket intressant att hämta och det ger många
ahaupplevelser. En del känns som nya upptäckter, annat väcker minnen som
slumrat. Jag som var tonåring under 50-talet kommer ihåg sådant som
tidningarna inte skrev. Det kommer med en eller annan rad. Å andra sidan
kommer jag till insikt om det jag aldrig reflekterade över då, kanske mest vad
den tidens politikers mödor att styra i samhället kretsade kring.
1950-talet domineras av två stora händelser i vår förenings verksamhetsområde. Den första delen av 50-talet präglades av kommunsammanläggningen den 1 januari 1952. Den andra halvan domineras av det
omvälvande beslutet att förlägga storflygplatsen här, och att Märsta därmed
skulle bli ”flygstad”.
När vi nu ger oss hän åt nostalgi i relativ närhet, hoppas vi att läsarnas egna
minnen skall komma upp till ytan. Skriv några rader om hur det var, eller hur
du upplevde ditt 50-tal här i Märsta eller Odensala. Om du har något du vill
berätta, men inte vill skriva själv, kan du kontakta redaktionen. Då gör vi ett
gemensamt arbete. Våra minnen är värda att dokumenteras och föras vidare!
– Det finns många som vill veta hur det var, innan det blev som det blev, och
hur det blev som det är. – Fatta pennan nu!
Giselher
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Märsta – den nya storkommunen
Den kommunala förvaltningen hade inte ändrats nämnvärt under de senaste
90 åren. 1862 års kommunallagar hade skiljt ut den borgerliga lantkommunen
från kyrksocknen. Båda bibehöll sin geografiska utbredning. Präster, skollärare
och storbönder fortsatte att axla de främsta uppdragen, inom såväl den kyrkliga
som den borgerliga förvaltningen. All kommunal förvaltning på landet sköttes
av lekmän.
Under efterkrigstiden växte kommunernas uppgifter. Skolan skulle
byggas ut till nioårig enhetsskola.
Fattigvården skulle ersättas med ett
värdigare sätt att ta hand om våra
gamla. Uppräkningen kunde göras
längre, men den räcker till att förklara
varför många lantkommuner nu var
för små för att klara uppdraget. Detta
är bakgrunden till den stora kommunreformen, som skulle sammanföra de
fyra lantkommunerna Husby-Ärlinghundra, Norrsunda, Odensala och
Skånella att tillsammans bilda storkommunen Märsta. Samgåendet
skulle ske vid årsskiftet 1951/1952.
Inför sammanslagningen var det
febril verksamhet i de gamla kommunerna. Det gällde att förverkliga
gamla drömmar så långt de egna
medlen räckte, för man kunde ju inte
veta hur den nya kommunen skulle
ställa sig till önskemålen. Samtidigt
måste den nya kommunen organiseras, varför kommunalgubbarna
hade mycket att stå i under 1951. I
Märsta fick dom som valts in i storkommunen sitta av två fullmäktige-

möten samma dag, först för HusbyÄrlinghundra och sedan för Märsta.
Skolan och storkommunens förvaltning genom en anställd kommunalkamrer var dominerande frågor på
dessa möten.
Den 31 december 1951 presenterar
UNT den blivande kommunen:
”Husby-Ärlinghundra, Norrsunda,
Odensala och Skånela bildar tillsammans Märsta storkommun, vari
Märsta stationssamhälle vid stockholmsbanan ligger som en dominerande tätort med omkring 1 000 av
kommunens 3 952 invånare. Det är
både befolkningscentrum, förvaltningssäte och industriort. Flera lätta
industrier har valt Märsta: en färgfabrik, en pennfabrik, en mindre textilfabrik och en smidesverkstad.
Red. anm.: Missförstånd eller dålig
källkontroll. Med pennfabriken avses
nog pärlfabriken, som hade etablerats av en grupp tyska invandrare i
Märsta under året. Den mindre
textilfabriken var nog ”Kapoken” i
Norrsunda, som tillverkade vadd4

täcken och madrasser. En smidesverkstad fanns i Odensala, den
tillverkade bl a Odensalaharven. I
Märsta fanns Sörlings, förvisso en
gammal smidesverkstad, men nu en
modern karosseriverkstad.
Det hastigt växande samhällets
vatten- och avloppsfråga håller på att
lösas i etapper. Från järnvägen ser
man det nya vattentornet i samhällets
silhuett. I kommunens andra tätort,
Rosersberg, finns en ackumulatorfabrik samt infanteriskjutskolan.
Red fortsätter att gnälla: Tufvassons fabrik låg redan då i Sigtuna och
infanteriskjutskolan kan knappast
sägas ha legat i tätorten.

LANTBRUKARE!
Torkan har i år krävt en dyr
lärpenning, samtidigt som den givit
en tydlig vink om hur man skulle
ha handlat, och att jordens
beredning för sådd är ett viktigt
kapitel i jordbruksläran. Som
bekant finns ännu inga fulländade
plogar. Det blir harven som helar,
vad plogen felar. De stora håligheterna efter plogen äro negativa i
vegetationsbilden. Därför säger
man att ”slätsladden är bondens
bästa redskap”. Odensalaharven är
en produkt av dessa tankegångar
och har särskilt i år visat sina
förnämliga egenskaper som
vårbruksredskap, genom att den,
jämfört med andra redskap, gör ett
fint såbruk och packar ti1l
håligheterna. Prospekt och närmare
upplysningar erhålles från maskinleverantörer eller M. Blomkvist,
Mek. Verkstad, Odensala.

(forts)

Avskrift av notis dat 10/10 1955,
troligen ur någon tidskrift för
jordbrukare.
Foto: byggmästare Karl Skoglund
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Kommunalkontor med kommunalkamrer är en nyhet, införd med anledning av storkommunen. Skattekronornas antal är 87 844 och skatten för
borgerliga kommunen 6:50. Kommunfullmäktige är sammansatt av 4
högerpartister, 8 bondeförbundare, 6
folkpartister och 17 socialdemokrater.
Till ordförande i fullmäktige har valts
lackmästare John Simonsson, (S)
Märsta, och till (kommunal-) nämndens ordförande folkskollärare Thore
Jansson, (H) Odensala.
Överst på storkommunens önskelista står centralskola i Märsta. Den har
redan påbörjats. Bygget får emellertid
inte till följd att hela skolorganisationen görs om. Endast klass 7 och 8
centraliseras i första omgången.
Behovet av ett nytt ålderdomshem är
trängande och flera pensionärshem
behövs. Nu finns ett. Badmöjligheterna i trakten är inte stora. Man har t o
m funderat på en konstgjord sjö i
Märstatrakten. Kommunens ytvidd är
16 117 har, varav 5 966 har åker.

Bostadrättsföreningen Söderhöjden
omkring 1953. Kommunalkontoret
finns i det högra husets källarvåning.
Foto: Karl Skoglund
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Tack och farväl till de gamla
lantkommunerna
Första veckan i januari 1952 har UNT
en stor artikel där man rapporterar om
övergången till den nya storkommunen, hur man firade eller sörjde de nu
upphörda kommunerna. Alla hade
någon form av sammankomster där
bemärkta personer avtackades och där
vackra ord uttalades till minne av den
egna kommunen.
I Skånela började firandet med en
aftongudstjänst i kyrkan med predikan av prosten Barkander. Därefter
tågande man i skenet av marschaller
till skolan, där kommunen bjöd på
kaffe. ”Prick halva invånarantalet
hade infunnit sig, och flera hade inte
kunnat få plats påstås det.” Kommunens allt i allo Nils Lind avtackades
efter 18 år som ordförande i alla

nämnder och styrelser. Fru Lind fick
en stor bukett nejlikor för alla gånger
hon varit kaffevärdinna för alla de
kommunala sammanträden, vilka
med få undantag hållit i makarna
Linds hem. Klockan 21.30 höll man
den sista kommunalstämman. Efter
tal, musik och sång följde man så
årsskiftet i radion. Prosten Barkander
höll ett avslutningstal och alla närvarande skrev sina namn i en adresspärm. ”Och den pärmen, sade herr
Lind, tar vi inte med till Märsta!”
I Norrsunda höll pastor Storm
gudstjänst kl 20, varefter man samlades i skolan för musik, tal och kaffekalas. Strax före tolv brände man av
ett grant fyrverkeri. ”Men dessförinnan hade dir. Almgren givit en återblick på kommunens historia. Sedan
man ringt in det nya året i kyrkklockorna, utbringades till sist ett leve
för den gamla kommunen.”
Husby-Ärlinghundra hade tagit ut
avslutningshögtidligheterna i förskott. Kommunalmän ur nämnder och
styrelser hade redan den 29 på kvällen
samlats till ett samkväm på stadshotellet i Sigtuna. Där hölls tal av
ordföranden John Simonsson och
fjärdingsman Ernst Fagerberg. Några
officiella högtidligheter hade inte
anordnats i kommunen. ”Men hr
Simonsson vill ha framfört att alla
medlemmar i Märsta kommun skall
känna sig som verkliga Märstabor och
trivas i den nya gemenskapen.”

Odensalas firande var nog det största
Så fick dom också en egen artikel i
UNT, så även här, dock något avkortad:
Odensala kommuns upphörande
och uppgående i den nya Märsta
kommun firades på nyårsafton med
gudstjänst i kyrkan, medaljutdelning
till förtjänta män inom kommunen,
fackeltåg, tal, sång, musik, kaffedrickning och fyrverkeri. Till festen hade
varje kyrkobokförd församlingsmedlem, från barnen i vaggan till socknens allra äldsta fått program med
kaffebiljett, och halva socknen deltog
i gudstjänsten och fackeltåget medan
den andra halvan stod som åskådare
vid vägen och på gårdarna. Det var
både gravöl och födelsedagskalas på
en gång.
Kl. 8 började aftongudstjänsten,
men redan en timme tidigare började
folk strömma till på leriga vägar på
vilka sockenborna sedan sekler
socknat sig till den gamla välvårdade
1l00-talskyrkan, som blev fylld intill
sista ståplatsen. Mera folk än i julottan
var allmänna omdömet. I koret paraderade hemvärnet, rödakorssamariterna och flickscouterna. Från predikstolen höll kyrkoherde C. W. Palm en
betraktelse över den händelse som om
några korta timmar skulle utplåna
begreppet Odensala som självständig
kommun.
Efter körsång och altartjänst trädde
de båda kommunens förtroendemän
som skulle tilldelas utmärkelser fram
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och mottog sina medaljer ur kyrkoherdens hand. Kommunalfullmäktiges
ordf. C. S. Karlsson, Pasta, fick
medalj för medborgerlig förtjänst, och
kantor Thore Jansson Patriotiska Sällskapets guldmedalj av andra storleken, resp. 30 och 20 år. Efter samling
utanför kyrkogården, ställde man upp
till fackeltåget, mot hembygdsgården.
Först gick musiken, rekryterad ur
Uppsala arbetares musiksällskap,
under ledning av musikfanjunkare
Harald Storm. Efter ankomsten till
hembygdsgården serverades kaffe och
det blev musik, sång och samtal om
gamla minnen. De äldre såg lite vemodiga ut medan de yngre verkade
mera oberörda av stundens allvar.
Så steg fil. dr Carl-Julius Anrick i
talarstolen och började sitt anförande
som han betitlat ”Till Odensala”, med
att läsa upp Olof Thunmans dikt
Upländsk sommar. (Anförandet är för
långt att återge här. Intresserade kan
få hela texten från Tidlösan.)
Sedan fullm. ordf. C. S. Karlsson
utbringat levet för Odensala, som
besvarades med kraftiga hurrarop,
avbrändes ett storslaget fyrverkeri.

gånger innan den var löst. Det handlade om både instruktion och lön samt
att lösa bostadsfrågan.
Administrationen av kommunen,
som dittills hade skötts av kommungubbarna på fritiden krävde nu större
insatser. Fullmäktige beslöt att all
medelsförvaltning inom kommunen
skulle centraliseras till Märsta. Där
hade man hyrt kommunalkontor i
bostadsrättsföreningen Söderhöjden
vid Stockholmsvägen. Man beslöt att
snarast möjligt anställa en kommunalkamrer och ett biträde. Också detta
krävde instruktion och tjänstereglemente.
Ålderdomshemsfrågan kom upp
tidigt. I augusti tillsatte man en kommitté för utredning hur dessa uppgifter skulle lösas i storkommunen.
Det första sammanträdet efter sammanslagningen hölls 15/1 1952
UNT rapporterar att trots anhopningen av ärenden förlöpte sammanträdet utan några som helst störningar
och efter drygt två timmar skildes
man åt. Då hade man bl.a. förrättat
en rad val till viktiga uppdrag:
Till ledamöter av skol- och bastubadskommitté valdes folkskollärare
Uno Lundh, byggnadssnickare Edvin
Lundin och skolvaktmästare K E
Lundgren, samtliga från Odensala.
Byggnadskommittén för centralskolan i Märsta var ett tyngre uppdrag.
Där utsågs kyrkoherde C W Palm till

Planering inför storkommunen
Den blivande storkommunens fullmäktige hade mycket att bestyra hösten 1951, inför den kommande sammanslagningen. Mycket handlade om
skolan. Ett åttonde skolår skulle införas. Överlärarfrågan återkom flera
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sammankallande. En lång rad ytterligare styrelser och nämnder tillsattes.
Kommunalnämnden uppdrogs att
dela in kommunen i lämpliga distrikt
samt utse besiktningsmän för döda
rovdjur. Till tredje man i hästuttagningsnämnden valdes Nils Söderström. Till ortsombud i resp. församlingar (distrikt) för statliga bosättningslån valdes betrodda personer. Många
egna hem var under uppförande eller
planerades i dessa tider. På kommunalnämndens förslag beslöts att särskilda uppbördsmän skulle handha
uppbörden av nöjesskatt och för detta
arbete få behålla 10 procent av den
kommunala delen av skatten i ersättning. Kommunen var tydligen redan
på väg att växa, det s.k. Löfstaholmområdet skulle flyttas över från
Sigtuna stad till Odensala församling.
Förslaget tillstyrktes.

På samma möte beslutade fullmäktige att införa engelska språket i 5:e
klass fr.o.m. höstterminens början. En
lärartjänst har på grund av detta utannonserats.
Märsta storkommuns fullmäktige
sammanträdde samma dag. Även här
tog skolfrågorna stor plats på dagordningen. En överlärartjänst skulle inrättas fr.o.m. 1 juli, 1952. En ny organisationsplan och en ordningsstadga
för skolan fastställdes och man beslutade att införa åttonde skolklass så fort
man fått det nya skolbygget färdigt.
Allt detta kom redaktören i åtnjutande. När vi inför femte klass
flyttade från Betania-kapellet ner till
storskolan fick vi dagligen mat i skolan. Det mesta var gott och uppskattat,
även för en liten invandrarpojke, som
fått sina smaklökar präglade på tyska
korvar och surkål. Men jag fick jätteproblem med sillbullar och korintsås.
Det avstår jag än idag. Första gången
jag mötte de likaledes söta bruna
bönorna med stekt salt fläsk, var en
plåga som jag ännu minns. Kombinationen kändes förskräcklig. För första
gången i livet lämnade jag mat, och
skämdes som en hund. Rätten har
senare blivit en av mina favoriter.
Maten serverades då från provisorisk
utrustning i skolans korridor, och vi
åt vid våra platser i skolsalen. Senare
inrättades en ”barnbespisning” i den
gamla skolans källare.

Skolfrågorna dominerar
Som första punkt på dagordningen för
ett av de sista sammanträdena med
Husby-Ärlinghundra kommunfullmäktige, den 2 juni 1951, stod frågan
om skolmåltider. H-Ä är den enda av
kommunerna i den blivande storkommunen som hittills inte haft skolmåltider. Så beslöt fullmäktige att fylla
det behovet med höstterminens början
1951. Ett antal mattermosar skulle nu
bli stående oanvända hemma i köksskåpen och kom fram bara inför
skolutflykter och dylika evenemang.
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Jag vet inte hur jag skulle ha
klarat mig senare i livet utan
engelskan, den blev ett av mina arbetsspråk. Och det åttonde
skolåret gav en viss kompensation för det som realskolan
kunde ha gett, om det hade funnits möjligheter att gå där. Till
skillnad mot flera av mina
skolkamrater, som bara kände
sig hindrade att komma ut i
arbetslivet, gillade jag läget.
Den nya skolan
Den nya centralskolan kunde tas
i bruk den 23 augusti 1952. Skolan uppfördes på rekordtid. Vid
nyåret 1951 började byggnadskommittén sitt arbete. Redan
den 1 oktober hade den fått
byggnadstillstånd, sådant krävdes p.g.a rådande arbetskraftsbrist.
Mindre än ett år senare flyttade de första
200 eleverna in. Marken runt skolan såg
ut som en åker, men skolan var fin, och
alla var lyckliga.
Redan nu planerades för en andra
byggnadsetapp. ”Byggnadstillstånd
kommer att begäras för barnbespisningslokaler och vaktmästarbostad. Det
ökade barnantalet fordrar också större
utrymmen för själva undervisningen.”
Telefonväxeln automatiseras
28 nov 1952 automatiserades bl. a.
Märsta telefonväxel, skrev UNT, och
i samband därmed pensionerades
föreståndarinnan fröken Edit Eriks-
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son och hennes syster Ada från sin
tjänst, som de utan anmärkning
innehaft sedan 1912. Sedan 1894
hade dessförinnan växeln skötts av
deras mor, fru Wilhelmina Eriksson.
Växeln var från början inrymd i banvaktsstugan nere vid Märsta station,
men 1913 flyttades den till den villa
som systrarna än i dag äger och bebor,
nämligen Björkeberg. Från början
inrymdes både allmänna och rikstelefon i var sitt hörn i växelrummet, med
3 resp. 5 abonnenter. Vid tjänstetidens
slut, betjänade fröknarna Eriksson c:a
850 abonnenter, och sedan några år
hade de också extra telefonister
anställda.

Abonnenterna uppvaktade på söndagen fröknarna Eriksson genom f.
fjärdingsman Ernst Fagerberg, köpman John F. Hallenberg och kommunalfullmäktiges ordf. John Simonsson samt hr Gunnar Cedergren som
överlämnade en minnesgåva i kontanter på inte mindre än 2 000 kr och
en vacker bukett nejlikor ... Hr
Hallenberg gjorde sig, till tolk för bl
a de fem allra äldsta abonnenterna till
vilka han hörde, och framförde dessutom ett tack från firma AB Johan
Sörling, som ju under många år varit
en av de största kunderna, samt
tackade från alla de personliga vänner
som fröknarna förstått att skaffa sig
under sin tjänstgöring. I samband
med pensioneringen har fröken Edit
Eriksson tilldelats guldmedalj för
lång och trogen tjänst.
(Växeln i Odensala stängdes vid
samma tidpunkt.)

Julhelgen är över
Julhelgen är över, nyårshelgen är slut,
och snön som föll natten mellan den
2-3 januari är också borta, den försvann i samband med trettondagshelgen, så på morgonen 7 januari hade
vi barmark igen. Det var några strålande vinterdagar däremellan, men nu
går allt i grått. Dansen kring jättejulgranen på gården vid Söderhöjden
gick emellertid programenligt på
trettondagen, då lyste ännu marken
vit. Anordnare av juldansen var
familjerna i bostadsrättsföreningen
Söderhöjden och Konsum. Man hade
inbjudit barnen i samhället tillsammans med föräldrarna, och alla barn
intill 10 år fick varsin gottpåse, och
ett glas varm saft, medan de äldre
styrkte sig med varm glögg. I dansen
deltog c:a 150 personer, mest barn i
”gottpåseåldern”. Det musikaliska
inslaget kom från en radiogrammofon, och hördes bra genom högtalare i granen.
Man sjöng och spelade
och dansade av hjärtans lust ett par timmar,
och till sist sjöng fröken Birgitta Annsjö
från en balkong ”Nu
tändas tusen julejlus”,
och så gick både gamla
och unga rätt motvilligt
hem var och en till sitt
igen.
Skrev N. L.
i UNT 9 januari 1952
11

Verksamhetsberättelse
för Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförening år 2006
Styrelse och funktionärer
Styrelsen har under verksamhetsåret 2006 bestått av följande personer:
Ordinarie ledamöter:
Ordförande
Bo Klang
Vice ordförande Peder Andersson
Sekreterare
Maud Hedlund-Lidman
Kassör
Gunilla Blidborg
Ledamöter
Gun Pettersson
Tore Svensson
Bente Åkesson
Suppleanter:

Anna-Karin Bergvall, Torbjörn Engholm, Birgit Hagman,
Yvonne Johansson, Marés Lendway, Torsten Nordén och
Erna Wallström.

Skolfogde:

Gun Pettersson

Stugfogde:

Ove Åslund (adjungerad ledamot)

Tidlösan:

Redaktör Giselher Naglitsch (adjungerad ledamot)

Hemsidan:

Webbmaster Bo Klang

Revisorer:

Karl-Erik Sturebrant och Björn Stenutz, ersättare Assar Gylfe

Valberedning:

Gerd Magnusson (sammankallande), Fredrik Lundgren och
Sven Eriksson

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten inklusive
konstitueringsmöte.
Medlemmar
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 530 medlemmar. Under året tillkom
20 nya medlemmar.
Medlemsavgiften har under året ändrats till 100 kr/hushåll. Av
medlemsavgiften betalas 20 kr per medlem till Stockholms läns
hembygdsförbund. Föreningen är även medlem i Föreningen Sigtuna kommun
föreningsarkiv.
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Aktiviteter och projekt
Husby skola
Förutom föreningens egen verksamhet har skolhuset använts till spellokal
av Märsta Dragspelsgille. Naturskyddsföreningen har hållit möte och
fått bildspelsvisning.

Trivselträffar/Medlemsmöten
Under året har föreningen ordnat eller
deltagit i aktiviteter varje månad.
Många trivselträffar har varit välbesökta. En nysatsning med allsångsträff blev mycket lyckad.

Museum, Nutidsmuseum
och Täppavallen, visningar
Förutom visningar vid föreningens
egna aktiviteter har visning skett vid
4 tillfällen, bl.a. skolvisningar.

Jan: Thorsten Englund ”Skidlopp”
Feb: Giselher Naglitsch ”Gamla
Märstabilder”
Mars: Årsmöte med efterföljande supé.
Apr: Giselher Naglitsch ”Odensalabilder” i Odensala skola
Apr: Städdag med grillning.
Sept: ”Monumentet 60 år” i samverkan med Arlanda Hemvärnskompani
Okt: Allsång med SOKEN:s orkester.
Nov: Giselher Naglitsch ”Steningebilder”
Dec: Lilla julafton med traditionsenlig förtäring och julklapp

Inköp
En högtalaranläggning (bidrag 15000
kr från kommunen ) och en scanner
har köpts in. Ett nytt kylskåp till köket
p.g.a. att det gamla gick sönder.
Hemsida
Under året har den nydesignade
hemsidan blivit klar.

Hembygdens dag
Välbesökt dag som traditionsenligt
började med friluftsgudstjänst.
Många lokala hantverkare deltog.
Musikunderhållning av SOKEN:s
orkester och Märsta dragspelsgille.
Sedvanliga lotterier, loppis, handelsbod, kaffe- korv- och våffelförsäljning. Olika aktiviteter som fiskdamm,
bollkastning. Uppskattad utställning
i magasinet av gamla kläder.

Diplom
Föreningens diplom till personer som
gjort förtjänstfulla insatser för föreningen och hembygden har tilldelats
Hans Kündig.
Valborgsmässoafton
Vårens ankomst firades traditionsenligt och var välbesökt. Talet till
våren hölls av Elisabeth Claesson,
Sigtuna museum. Tyvärr kunde inte
brasan tändas p.g.a. att vinden låg på
från fel håll.
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Fotoverksamhet
Digitalisering av vårt fotoarkiv
I mars köpte föreningen en skanner,
avsedd för digitalisering av alla de
tusentals negativ som samlats i vårt
arkiv. Dessa består av reproduktioner,
original tagna av föreningens medlemmar samt en stor ”gallring” från
UNT. Fram till årsskiftet har ca 1200
bilder digitaliserats. Arbetet fortskrider och beräknas att ta flera år. Å
andra sidan kan bilder som efterfrågas, tack vare den nya skannern,
nu tas fram med kortare varsel.
Registerkorten som upprättas för
varje bild eller grupper av bilder har
också digitaliserats och har lagts ut
på föreningens hemsida där man kan
söka efter bilder utifrån personliga
intressen. Medlemmarna skall kunna
få ett antal bilder gratis, medan
utomstående får betala en rimlig
avgift.

Tidlösan
Hembygdsföreningens tidskrift har
under året utkommit med fyra nummer.
Representation
Samverkansträff med kommunens
övriga hembygdsföreningar 15/1 i
Sigtuna.
Deltagande i ”Valstasatsningen” med
bildspel och bokbord.
Bo Klang har deltagit i förbundets årsmöte i Täby och är också ledamot av
förbundets Barn- och ungdomsgrupp.
Årets ordförandekonferens blev
inställd.
Skrivelser
Till Steninge slott med anmodan att
ej riva vagnslidret.
Till Sigtuna kommun för att påtala
vikten av att behålla det gamla namnet
Kvarnbacken.

Insamlingen av bilder fortsätter
Över 250 (poster av) bilder har
tillförts arkivet under året, vilket är
osedvanligt mycket.

Stadgar
Ett första beslut till förändring av
föreningens stadgar togs på årsmötet.
Andra och slutliga beslutet tas på
årsmötet 2007.

Bildspel/bildvisningar
Föreningen disponerar nu över 4
bildspel i PowerPoint-format: Gamla
Märsta, Gamla Odensala, Valsta och
Steninge. Dessa har visats för ett stort
antal åskådare under året. Visningar
har skett vid 14 tillfällen: trivselträffar
i hembygdsgården (två tillfällen),

Gåvor och bidrag
Kommunalt bidrag har sökts och
erhållits, 8000 kr i kulturbidrag och
15000 kr för inköp av högtalaranläggning. Dessutom har gåvor
skänkts till museisamlingarna.
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Odensala skola, sopplunch i Odensala
prästgård, ABF (två tillfällen),
Tingvallaskolan, Valstadagen, SPF,
PRO,
Bostadsrättsföreningen
Steningeterrassen, Märsta kyrkas
femtioårsfirande, samt Komvux och
Naturskyddsföreningen vid deras
respektive besök i Husby skola.
Utställningar
En utställning om Odensala har
producerats för Svenska kyrkan och
varit tillgänglig för vägkyrkans
besökare i Odensala under hela
sommaren. Vidare har nyskannade
bilder använts till utställningar vid
Hembygdens Dag.

Utbildning
Sven Eriksson och Giselher Naglitsch
har deltagit i kurs för ”hembygdsfotografer”, arrangerad av Stockholms
läns hembygdsförbund. Giselher
Naglitsch har även deltagit i seminarium om digitalisering arrangerat
av Kungl. Biblioteket och Hembygdsförbundet.
Ekonomi
För information om föreningens
ekonomi hänvisar vi till resultaträkningen och balansräkningen för det
gångna året.

Kallelse till årsmöte
med Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening

i Husby skola lördagen den 17 mars
Mötesförhandlingarna börjar kl. 18.00
Efter mötet serveras supé och underhållning av SOKEN:s
Supén kostar 130 Kr, exklusive ev drycker med alkohol
Anmälan till supén är bindande
meddelas senast tisdagen den 13 mars till
Gun och Allan Pettersson Tfn. 591 430 15
Handlingar till årsmötet
Verksamhetsberättelse och dagordning framgår av detta häfte. Underlag för
ett andra och avgörande beslut om stadgarna finns att tillgå i Tidlösan 2006
nummer 1. Den som saknar Tidlösan och vill ha ett exemplar för att läsa på
före årsmötet kan vända sig till styrelsen eller redaktionen. Utöver det förslag som varit utskickat genom Tidlösan, belöts på styrelsens förslag att
både sekreteraren och kassören skall väljas direkt av årsmötet.
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RESULTATRÄKNING 1 jan - 31 december
2006

2005

Intäkter
Arrangemang
Medlemsavgifter
Försäljning o uthyrning
Bidrag o gåvor
Foto
Räntor
Övrigt
Summa intäkter

32 580,50
52 150,00
2 250,00
24 00,00
700,00
55,57
375,00
112 111,07

47 788,50
39 650,00
2 425,00
13 140,00
0,00
135,09
0,00
103 138,59

Kostnader
Arrangemang
Avgift Hembygdsförbund mm
Tidlösan, medlemsinformation
Administration (porto m.m.)
Förbrukningsmaterial
Skola o Täppavallen investering
Skola o Täppavallen underhåll
Foto och forskning
Försäkringar, hyra
Styrelse, fogde, ersättningar
Representation
Övrigt
Årets kostnader
Årets resultat
Summa kostnader och resultat

18 144,50
10 640,00
36 840,00
14 393,50
1 694,50
30 302,00
8 342,50
326,00
100,00
6 140,00
340,00
300,00
127 563,00
-15 451,93
112 111,07

12 840,80
16 880,00
27 246,00
17 702,74
0,00
3 255,00
8 582,50
0,00
2 800,00
7 260,00
1 397,00
725,00
98 689,04
4 449,55
103 138,59

Märsta den 4 februari 2007
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BALANSRÄKNING den 31 december
2006

2005

16 132,05
73 106,63
7 726,99
96 965,67

4 743,05
19 444,13
88 230,42
112 417,60

112 417,60
-15 451,93
96 965,67

107 968,05
4 449,55
112 417,60

Tillgångar
Kassa
Plusgiro
Bank
Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa skulder och eget kapital

Revisionsberättelse
Efter granskning av Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförenings
räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2006 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 96 965,67
kronor och resultaträkning med ett underskott på 15 451,93 kronor samt
att styrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för det gångna året.
Märsta den 31 Januari 2007
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Hänt
Nya medlemmar
Kerstin Jonasson, Christer Erlandsson, Anna-Greta och Artur Samuelsson,
Carl-Göran Svensson, Åke Lönnqvist, Monica Karlsson, alla Märsta samt
Cecilia Emanuelsson, Odensala hälsas välkomna som nya medlemmar i
föreningen.

Händer
Verksamhetsplan 2007
Årsmöte med supé: 17 mars. Se särskild kallelse och inbjudan sid 15.
Vårstädning i hembygdsgården och på Täppavallen, lördagen den 21 april.
Vi förbereder inför Valborg och avslutar med gemensam grillning. Boka in
dagen nu, vi behöver många villiga armar den dagen.
Valborgsmässoafton den 30/4 i traditionell stil, inbjudan och program i nästa
nummer av Tidlösan.
Gökotta kommer att erbjudas oss av våra grannföreningar. Norrsunda, Skepptuna och Vidbo planerar sådana aktiviteter i maj. Detaljer meddelas senare.
Hembygdens Dag, 19 augusti. Dagen kommer att gå i 1950-talets tecken. Se
förra numret av Tidlösan. Vi upprepar styrelsens vädjan till medlemmarna att
medverka med idéer, aktiviteter och utställningar.
Trivselträffar planeras till september, oktober och november. Detaljer om
dessa meddelas senare.
Lilla julafton 2 december. Arrangemanget har ju funnit sin form. Den som
varit med tidigare kommer att känna igen huvuddragen.

Loppisprylar och 50-talssaker efterlyses!
Loppisen på Hembygdens Dag är populär och ger värdefulla bidrag till
föreningens kassa. Vi tar gärna emot massor av nya prylar. En del prylar
kan t o m hamna bland museets samlingar för att spegla en försvinnande
nutid. Kontakta Gun och Allan Pettersson Tfn. 591 430 15
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Dagordning för årsmötet 2007
Förslag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

17
18
19
20
21

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
Föreningens nya stadgar, konfirmerande beslut
Ersättning / arvoden till styrelsen
Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
a) Val av 3 ordinarie ledamöter, för 2 år
ordförande 2 år, kassör 2år , sekreterare 1 år
övriga ledamöter 2 år
b) Val av minst 2 suppleanter, för 1 år
Val av 2 revisorer jämte 1 ersättare, för 1 år
Motioner
Val av ombud till:
a) Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte
b) Övriga organisationer
Val av 3 ledamöter till valberedningen samt sammankallande
Fastställande av medlemsavgift för 2007
Verksamhetsplan för 2007
Övriga frågor
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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Märsta stationssamhälle 1951. Byggmästare Karl Skoglund tog bilden från toppen av sitt favoritbygge, Märstas första vattentorn.
Rakt nedanför ses taken till Sörlings verkstäder och tre nya villor, typiska för tiden. Närmast den blivande Stationsgatan Hedlunds
slakteributik och Fagerbergs stora hus, det enda som finns kvar idag. I det ensamma tvåvåningshuset i början av Södergatan fanns kafé
och pappershandel (senare läkare- och barnavårdsmottagning, det flyttades slutligen till Sätunavägen). I gyttret runt stationen kan man
urskilja färgfabriken t.h. och sågen, samt godsmagasin och banvaktstuga åt andra hållet. Bortom stationen slingrar vägen förbi Broby.

