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Alla dessa gamla gårdar som försvann
Nytt år, ny Tidlösa, nytt tema, nya artiklar. Efter avhandlingen av 1950-talet
2007 och 1960-talet 2008 byter vi tema. Samtidigt hoppas redaktionen att
åtminstone en handfull läsare skall hörsamma Bosse Klangs upprop på sidan
18. Föreningen behöver verkligen flera aktiva medlemmar som vill delta i
det löpande arbetet och i dokumentation av den tid som nyss har passerat –
t ex 1970-talet.
Det är länge sedan Gamla Märsta i ord och bild gavs ut. Del 1 har varit
slutsåld i många år. Önskan om nytryck har framförts med jämna mellanrum.
Men det verkar inte vara någon realistisk lösning för att möta en sporadisk
efterfrågan. Och mycket har hänt sedan början av 1980-talet. Se där – en
anledning att också dokumentera 1980-talet!
Så kommer det sig att Tidlösan i ett antal nummer framöver kommer att
arbeta med temat gårdar. Till att börja med avser vi att friska upp kunskapen
om de gårdar som behandlades i Gamla Märsta. Vi börjar i detta nummer
med en gård som har fått ett helt centrum uppkallat efter sig – Nymärsta.
Samtidigt påbörjar vi en ny serie – Ur min släktdatabas. Här kommer Bosse
Klang att fylla ut mellan raderna, sådant som inte ryms i torra notiser om
födde och dödde i kyrkböckernas värld.
Med risk för att bli tjatig – det finn plats för flera skribenter som vill publicera
sina minnen o. d. i Tidlösan.
Giselher

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 100 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.
För mera information gå till föreningens hemsida: www.hembygdmarsta.se
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Märsta och Nymärsta gårdar
Första gången Märsta nämns med namn i bevarade originalhandlingar på pergament
är en datering från 1427 och namnet Olaff Ingvarsson i Merstha. Nu finns nästan
ingenting kvar av gården, men hela samhället har fått sitt namn efter den.
Märsta gård har så långt man kan följa
varit ett så kallat skattehemman, en
privatägd gård som betalade jordräntan
eller skatten direkt till staten. Förklaringen till detta är, skriver Alf Nordström
i sin bok ”Märsta från forntid till flygtid”
att Märsta också var traktens gästgivaregård med skjutshåll för resande mellan
Stockholm och Uppsala. I Upplands jordebok för 1643 står antecknat att Mats
Örn hade gården Märsta, 16 öres land
skatte, ”fritt för krögeri”.
Märsta gård har rötter ner i slutskedet
av romersk järnålder. Gravfältet i gårdens närhet i talldungen strax intill
Märsta kyrka pekar i den riktningen.

Märsta och gästgivaregården tillhör
den grupp av ursprungliga gårdar som
givit namn åt olika stadsdelar i Märsta
samhälle och i detta fall åt hela samhället. Det senare kom sig av att postdiligenserna stannade enligt tidtabell vid
Märsta från 1830. När järnvägen öppnades för trafik den 20 september 1866 var
namnet så inarbetat att den kombinerade
post- och järnvägsstationen kallades
Märsta, fastän den låg på Sätuna ägor.
Som gästgivargård var Märsta skyddad mot uppköp, jämförbart med frälsegårdar, och ägaren åtnjöt vissa skatteförmåner. Dock hade gästgivaren skyldigheter att hålla med hästar och skjuts.

gravfält

De båda gårdarna hade en omfattande bebyggelse vid mitten av 1800-talet, som
kartan ur Märsta från forntid till nutid visar. Längst ned och till höger i bild ses
ängsmarken kring Märstaån. Vägen som kommer ned från Pinbacken delar sig.
Mot höger svänger den mot Husby, till vänster går den över ån och upp mot Nymärsta
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Nymärsta gård, 1920-talets mitt. Längst till vänster skymtar den nybyggda skolans
tak. Mitt i bilden ligger gårdens förmodligen äldsta hus. Det har tydlig 1700-tals
karaktär och hela gården andas fortfarande jordbruk.
Gården undgick dock inte de hemmansklyvningar som var vanliga på
1700-talet. År 1721 delades gården,
möjligen i samband med ett arvskifte.
Nymärsta gård torde ha kommit till i
samband med denna delning. I vart fall
var Nymärsta gård uppbyggd då storskiftet genomfördes 1756. Då ägdes
Märsta gästgivaregård av bröderna Erik
Demin och Olof Olsson, medan Nymärsta
gård ägdes av Petter Renstedt.
I boken Märsta från forntid till flygtid
skriver Alf Nordström: ”Enligt en tradition på orten skall ett tingshus ha legat
vid Nymärsta gård, där också en husgrund har utpekats som de sista resterna
av Ärlinghundra härads tingsplats.”
Detta väcker minnen från tidigt 1950tal. Min far, som var ivrig trädgårdsodlare, hade fått sig anvisad en lott för

nyodling. Den låg mellan Söderhöjden
(Stockholmsvägen 26) och veterinärbostaden vid Nymärsta. Han hittade
några gamla kopparmynt i jorden. Då
berättade äldre Märstabor att gästgiveriet skulle ha legat på den platsen på
1700-talet. På lantmäterikartan för laga
skiftet i mitten på 1800-talet hade
Nymärsta totalt elva byggnader. Det var
således en ganska stor gård.
I Gamla Märsta i ord och bild, del 2
berättas om en avsöndring från Nymärsta
gård. Landsfiskal O H Simlund, som
hade förvärvat Nymärsta gård år 1918,
donerade några år därefter en ny
skoltomt till församlingen. Som villkor
uppställde donatorn att så länge det fanns
barn i Märsta som hette Simlund skulle
de ha rätt att gå i Märsta skolor.
Centralskolan är uppförd på denna tomt.
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Ur min släktdatabas

Två bilder från 1950talets mitt visar hur
det nya samhället
kryper allt närmare
inpå Nymärsta.
Flera gamla ekonomibyggnader har redan försvunnit. En
modern villa med ett
dubbelt lastbilsgarage står som flygelbyggnad till...

Bo Klang är inte bara hembygdsföreningens ordförande. Han är även släktforskare. Som sådan har han skrivit ett antal artiklar som Tidlösans läsare kommer att
möta under denna rubrik en tid framöver. Bo har utgått från fakta i sin släktdatabas
- datum för födelse, giftermål, barnens födelse, uppgifter om död och begravning,
mm - och med lite fantasi "satt kött på benen". Därigenom utvecklas släktdata till
en sann(olik) historia.

Kättsta den 27 december 1890
Det mesta av gårdens sentida bebyggelse revs 1972. En sista rest av
Nymärsta gård finns kvar strax norr om
gatukorset Stockholmsvägen/Centrumleden. Den röda tvåkammarstugan som
ligger på Nymärstas gamla gårdstomt,
och som under många år tjänat som
scoutstuga samt till helt nyligen varit
lokal för kommunal ungdomsverksamhet, är byggd under 1900-talet. Just nu
är den på väg att förvandlas till en
kulturgård.
Giselher Naglitsch

När villasamhället började växa fram
avstyckades åtskilliga tomter från
Nymärsta gård. I "Märsta de fyra kullarnas stad", av Tomas Stavbom och Ragnar
Fornö, berättar Bertil Franzén: I början
av 50-talet sköttes vägarna i samhället
av de olika markägarna. Vid utbyggnad
fanns det ingen stadsplan att utgå från,
utan det ingick istället i olika mindre
byggnadsplaner. Det innebar att till
exempel godsägare Rassing på Nymärsta
anlade vägar till de tomter som han sålde
på Idrottsvägen och Ängsvägen.

... det äldsta huset,
troligen från 1700-talet. Veterinären Teve
bor och har mottagning i huset.
Det kommer att få stå
kvar till 1972. Då rivs
det mesta på tomten.
Bara en byggnad från
1920-30-talet sparas.
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Sommaren och hösten går och dagarna
blir kortare och kortare och med ens är det
första advent och planering inför julen
och det kommande bröllopet i mellandagarna pågår för fullt.
Äntligen blir det julhelg och med dess
traditionella göromål. På juldagen är det
julotta. Hästen spänns framför släden
och sedan bär det i väg den korta
sträckan till Husby-Ärlinghundra kyrka.
Kylan biter och skorna knarrar i snön,
kyrkklockorna ringer och klockan är
strax före 05.00. Ett par timmar senare
är julottan slut och det bär iväg hem för
att få de sista detaljerna klara inför
bröllopsdagen den 27 december.
Bröllopsdagen har kommit. Det sista
inför festen blir klart. Brudparet gör sig
klara för att åka släde till kyrkan. Klockan 12.00 ringer kyrkklockorna. Kyrkan
är fullsatt med gäster och vid altaret står
komminister Ljungqvist och förrättningen kan börja. Eftersom komminister
Ljungqvist är född i Kronobergs län har
han lite dialekt kvar. När brudparet sagt
ja till varandra och förrättningen är över
bär det iväg i slädfärd till Kättsta för
bröllopsfest.
Mitt under festen börjar Johan Botvid
att må dåligt och han tar sig åt hjärtat.
Några gäster ser vad som händer och

Rusthållare Johan Botvid Lindström
brukar gården Kättsta 1. Denne Johan
Botvid är född 26/7 1839 i Tadem i
Skånela socken. Han är gift sedan 1867
med Johanna Christina Ersdotter. Hon
är född 4/4 1843 i Husby-Ärlinghundra
socken och tillsammans har de sex barn.
I oktober 1879 flyttar familjen från
Vreta i Frösunda socken till Kättsta eller
Kjettsta som det stavades vid denna tid.
Äldste sonen Johan Axel Lindström
som är född 1868 har träffat en flicka i
granngården, Kättsta 2 som heter Klara
Sofia Källström född 1870. Hon är dotter
till brukaren Johan Källström och
Matilda Sofia Fröberg.
Ett år efter hennes fars död 1889 flyttar
Klara Sofia med sin oäkta son till sin
Johan Axel i Kättsta 1. Från mars 1890
pratar de om att gifta sig och det planeras
för lysning och vigsel. Men de vill att
skörden skall in först och lämplig tid för
vigsel är i december. Prästen i församlingen, komminister Gustaf Frithiof
Ljungqvist ser till att lysningen klaras
av och att vigseln blir den 27 december
1890.
Att vigseln ska ske som de har planerat
är att hon är gravid och ville inte föda ett
oäkta barn till.
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Korpobservation

Stensträngar - en hägnadstyp i trädfattiga områden

Rune Alvevik var under många år medlem i vår förening. Han var också en
intresserad ornitolog, som förde noggranna anteckningar över sina observationer.
Här följer en av hans noteringar om en fågel som till för ett fåtal år sedan var en
ovanlig gäst i våra trakter, men som nu tycks ha etablerat sig permanent. Valstabor
på Hugin- och Muningatan kan känna sig hedrade av deras närvaro.

I senaste numret av Ledungen, Stockholms läns hembygdsförbunds tidskrift, fanns
en intressant artikel om stensträngar. Fenomenet är inte obekant i våra socknar
och det har då och då varit föremål för frågor och diskussioner i vår förening. Den
kanske finaste och tätaste förekomsten av stensträngar, som red. känner till i Märsta,
hittar man i skogen och höjderna norr om koloniområdet Lupinen. Besök området
till våren, när snön har smält bort, men innan gräs och örter växer upp. Då avtecknar
sig strängarna som bäst.
Med benäget tillstånd av Gösta Magnusson, f d antikvarie på Länsstyrelsen, återger
vi här författarens hypotes om stensträngarnas utbredning i Stockholms län.

1995-02-26.
Korp, observation av 50-60 fåglar i sträckflykt.
Plats: Steningedalen med nordostlig riktning
Tid: omkr. kl 15.00
Väderlek: klart och sol, -2 grader, barmark
Sträcket var väl koncentrerat till dalgångens mitt, men
extremt utdraget genom att små grupper med 2 till 8
fåglar passerade med oftast 100-200 meters avstånd. En
grupp innehöll dock 24 st fåglar. Men även ensamma
fåglar observerades. Flykten var mycket snabb och
målmedveten med enstaka utspridda lockrop.
I ”Sveriges fåglar” anges att korpen kan företa vidlyftiga strövtåg under septembermars vilka dock sällan får karaktären av siktad flyttning.
(forts fr sid 7)
leder honom till sängen. Drängen får spänna för häst och släde och köra till Sigtuna
och hämta provinsialläkaren Knut Arvid
Leonard Drake. Doktor Drake är en man
från Vingåker i Sörmland som går och
väntar på sin 50 årsdag den 12/1 1891.
Han har varit provinsialläkare sedan
1871 då han efterträdde Westfeldt.
Drake får höra vad som hänt och lämnar
sin hustru, den andra i ordningen samt
sina 3 tonårspojkar hemma. När de efter
ett par timmar kom tillbaka till Kättsta hade
Johan Botvid lämnat detta jordeliv och
provinsialläkaren kunde bara konstatera
att han avlidit i hjärtslag. Drake blev
hemskjutsad för att ta sig an andra människor och planera sin 50 års dag.

Denna dag den 27 december 1890 i
Kättsta var både glädjens och sorgens dag.
Den inleds med bröllop och glädje och
slutar med död och sorg.
På det nya året 1891 begravs rusthållaren Johan Botvid Lindström i
Husby-Ärlinghundra kyrka.
Klara Sofia är höggravid vid vigseln
och den 3/2 1891 föder hon en son, Eskil
Severin. Men han avlider den 3/7 samma
år. Någon orsak står inte i dödboken.
Johan Axel driver gården till 1893, då
familjen flyttar till Måby kvarn och såg,
för att ett år senare flytta till Pettersborg
i Norrsunda socken.
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stensträngen ha tjänat sitt syfte. I luckorna har de sannolikt kompletterats med trävirke. Även där själva stensträngen finns
på plats kanske den endast utgjort fundament till en påbyggnad med trävirke.
För att undersöka detta närmare föreslår jag att man vid arkeologiska undersökningar lämnar själva stensträngen
åsido och i stället undersöker luckorna /
avbrotten för att söka efter stolphål efter
någon gärdsgård av trävirke.
Om nu min hypotes är riktig - att det
var virkesbrist i södra Uppland som gör
att stensträngarna är koncentrerade hit vad kan då denna virkesbrist ha berott
på? Södra Uppland är på grund av landhöjningen ett påfallande ungt landskap,
där skogen sent etablerade sig.
Samtidigt är det ett område där jordbruk och boskapsskötsel tidigt kom att
bedrivas kanske mer intensivt än på
andra håll i länet. För att få svar på frågan
fordras brett upplagda pollenanalyser,
nivåstudier m.m. Det gäller att se om
nämnda stensträngsområde har gemensamma drag i geografi och geologi som
skiljer sig från omgivande områden.

Den största delen av kända stensträngar
brukar tolkas som hägnader kring odlingar
och kan dateras till bronsålder / äldre
järnålder. Man stängslade sina åkerlappar för att freda dem mot betande djur.
Vad gäller Stockholms län är utbredningen koncentrerad till ett område i
södra Uppland. Där är förekomsten
ymnig. Frågan är varför de finns just här
och inte på andra ställen annat än sporadiskt. Det enklaste sättet att inhägna en
åker är att bygga en vanlig gärdsgård av
käppar, slanor etc. Där man gjort så under
forntiden är hägnaderna för länge sedan
utraderade från landskapet. Det är endast
där hägnaderna uppfördes av sten som
resterna av dem finns kvar. Eftersom en
gärdsgård av sten kräver större arbetsinsats än en gärdsgård av trävirke så måste
något ha tvingat bönderna i södra Uppland under äldre järnåldern att bygga
stengärdsgårdar. Det bör ha varit brist på
trävirke. Idag kan vi se de raserade och
övervuxna resterna i form av stensträngar, idag en etablerad fornlämningstyp.
Det är mycket vanligt att stensträngar
så som vi inventerar dem idag har luckor
eller avbrott. I ett sådant tillstånd kan inte
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Lilla julafton 30/11 2008
Traditionen bjuder att vid första advent
är det lilla julafton i Hembygdsgården.
Men i år förlades den från storskolan till
småskolan, det vill säga församlingshemmet som tidigare i år hade renoverats.
Hembygdsgården har också renoverats
och efter den har skolan ett stort behov
av städning som vi tillsammans gjorde
efter nyår.
I god tid före klockan 16.00 kom
gästerna som till numerär skulle bli 52. I
entrén försågs de med glögg och pepparkaka och fick lämna sin julklapp. Under minglet spelade Tomteorkestern som bestod
av icke-bröderna Larsson, det vill säga Roland och Arne på dragspel samt Bo
Hammarkull på opluggad gitarr. Margareta Klang ledde sången.
Så var det dags att
sätta sig till bord för
att inmundiga den
hemlagade risgrynsgröten, julskinka,
julbröd och allt som
hör lilla julafton till.
Här fanns dock inte
snapsen med.
En mandel hade
smugits in i gröten och den hittade Åke Collin som fick en tomte
i pris. Egentligen ska en motprestation göras genom att vinnaren
ska läsa upp något egenhändigt på rim. Men det får vi ta nästa
år. Vid ett bord blev det en het diskussion om vad man ska ha på
gröten. Det vanligaste
är kanel och socker.
En del genuina upplänningar ska ha sirap
och någon åt gröten
som den var.
Vi sålde två lottringar, med vinster som
Bertil Elfving hade fått från Claesson herrfrisering, Festspecialisten, LS kontorsservice, Fors Måleri & Entreprenad,
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Märsta byggmarknad och Lundquist & Lindroth.
Tack för det bidraget!
Till kaffet serverades Guns traditionella
specialtårta som alltid ”går hem” hos gästerna
och det gick en smygande känsla av oro att den
inte skulle räcka, men det gjorde den.
Under aftonen varvades mat, lottdragning och
musik. Det var kända julsånger som framfördes.
Alla sjöng med och det blev en härlig julstämning trots bristen på snö.
Aftonen avslutades med julklappsutdelningen.
I år var det trotjänaren Ingrid Andersson i Kättsta
som tog täten till granen och det första paketet.
Här bjuder också traditionen att föreningens
ordförande tar det sista paketet. I år blev det bättre bud på julgranen som skänks av
Hasse Nilsson i Asphagen. Margareta Klang bjöd högst och fick gran med tillbehör.
Avslutningsvis tackade föreningens ordförande alla för
en fin och
trevlig lilla
julafton och
önskade en
god jul och
ett gott nytt år
med nya friska tag år
2009.
Tidlösans
utsände reporter kunde
konstatera att det var idel leenden på läpparna när det
började bli dags att bryta upp vid 19-tiden.
Tack alla
Ni som jobbade och bidrog
till att lilla
julafton blev
den trevliga
afton som den blev. Bo Klang
Red.: Tidlösans utsände hette Bo Klang
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Verksamhetsberättelse

Aktiviteter

för Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförening år 2008

Husby skola, museum och Täppavallen
Visningar har skett vid olika tillfällen, bl.a. skolvisningar. Skolhuset har
använts av Märsta dragspelsgille.

Styrelse och funktionärer
Styrelsen har under verksamhetsåret 2008 bestått av följande personer:
Ordinarie ledamöter:
Ordförande
Bo Klang
Vice ordförande Peder Andersson
Sekreterare
Christer Westling
Kassör
Bente Åkesson
Ledamöter
Torbjörn Engholm
Anders Lässman
Tore Svensson

Inköp
Inga större investeringar har gjorts under året. Kassören har inköpt en skrivare
samt tecknat ett abonnemang för bokföring på internet.
Diplom
Föreningens diplom till personer som gjort förtjänstfulla insatser för föreningen
och hembygden har tilldelats Torsten Englund.

Suppleanter:

Bertil Elfving, Sainy Gustafsson, Lars Hedman,
Torsten Nordén och Kent Winblad

Valborgsmässoafton
Vårens ankomst firades traditionsenligt och var välbesökt. Talet till våren
hölls av den nytillträdde kyrkoherden i Märsta Per-Johan Svärd, ackompanjerat
av vårvisor av Sångfåglarna.

Skolfogde
Stugfogde
Tidlösan
Hemsidan
Revisorer
Valberedning

Gun Pettersson
Ove Åslund
Giselher Naglitsch
Anders Lässman
Björn Stenutz, Karl-Erik Sturebrant, ersättare Assar Gylfe
Sven Eriksson (sammankallande), Gunilla Blidborg
och Lars Svensson

Trivselträffar/medlemsmöten
Februari: ”Lanthandlarminnen”
Mars: Årsmöte med efterföljande supé
April: Städdag med grillning
Oktober: Allsångskväll
November: Lilla julafton

Styrelsen avser att föreslå årsmötet besluta en höjning av medlemsavgiften till 120 kronor per familj och år.

Hembygdens dag
Mycket välbesökt dag som traditionsenligt började med friluftsgudstjänst.
Temat för året var 60-talet. Dagen bjöd på en uppskattad utställning i Magasinet
med mycket 60-talssaker.
I anledning av den nyutgivna boken Steningelera hade det gamla dasset från
Märsta station för en dag förvandlats till Steninge krukbod, med utställning
av Steningekeramik, dels från 1930-talet men med tonvikt på 1960-talets
modeller.
Utomhusförsäljningen omfattade sedvanliga lotterier, handelsbod, korv,
våfflor, loppis, fiskdamm, kulturstig mm. Stor åtgång av kaffe med hembakat.
För musiken stod Märsta dragspelsgille och Kulturskolans blåsorkester.
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Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten inklusive
konstitueringsmöte.
Medlemmar
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 539 medlemmar, därav 15 under
året nytillkomna. Gentemot föregående år är det en nettominskning på 5
medlemmar. Medlemsavgiften har varit 100 kr per hushåll, av vilket 20 kr
går till Stockholms läns hembygdsförbund.

Tidlösan
Årets fyra nummer har innehållit lokala nyheter från sextiotalet.
Representation
Samverkansträff med kommunens övriga hembygdsföreningar i Vidbo i
januari. Möte hos Samlarföreningen i Märsta i januari. Stockholms läns
Hembygdsförbunds årsmöte i Södertälje i mars.
Skrivelser
Föreningen har yttrat sig om detaljplan för västra Arlandastad.
Kurser
En representant för föreningen har i april deltagit i kurs om tillgänglighet,
anordnad av Hembygdsförbundet.
Fotoverksamhet
Digitaliseringen av föreningens bilder fortskrider. Dels sker det som löpande
arbete. Vidare sker det genom prioriterad skanning. Med det avses beställningar
och förfrågningar efter att intresserade har studerat våra kataloger på hemsidan.
Vid flera tillfällen har vi kunnat bidra med bilder till kommunens verksamhet,
bl. a. den pågående ortsanalysen.
Föreningen har fått en stor samling negativ efter Svante Wendel. Många har
koppling till 1960-talets Märsta. Arbetet med identifiering och katalogisering
är påbörjat. Mängden negativ gör att det kommer att ta avsevärd tid.

14

Upptäckt i samband med digitaliseringen: Den hittills bästa bilden
av Märstagården,
dåvarande Folkets
Hus. Avsnitt ur foto
taget av byggmästare Karl
Skoglund, vy från
gamla vattentornet, 1953.

Gåvor och bidrag
Kommunalt bidrag har sökts och erhållits, 9 000 kronor.
Bidrag från enskilda medlemmar har influtit med 1 200 kronor.
Olika föremål och fotografier har skänkts till museisamlingarna.
Husby Skola
Sigtuna kommun, som äger skolan, har under senare delen av året låtit renovera
och måla skolan utvändigt. Samtidigt har fönster och fönsternischerna målats
invändigt. Arbetet har tidvis gjort lokalerna mindre tillgängliga, bl a på grund
av byggnadsställningar och allt damm till följd av spackling och slipning.
Men fint blev det! Vi tackar kommunen för detta.
Vårt eget underhållsarbete inomhus och på Täppavallen - där scenen under
detta år helrenoverats - har legat på en lägre nivå under senaste åren, vilket
avspeglats i resultatet. För de kommande åren kan den aktiviteten behöva
ökas.
Ekonomi
För information om föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och
balansräkningen för det gångna året.
Märsta den 2 februari 2009

Peder Andersson

Christer Westling

Bente Åkesson

Torbjörn Engholm

Anders Lässman

Tore Svensson

Bo Klang
Ordförande
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RESULTATRÄKNING 1 januari - 31 december 2008
2008

2007

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

45 579,00
53 482,00
1 666,00
9 530,00
3 953,16
3 000,00
300,00
117 510,16

48 798,00
53 500,00
12 534,00
10 577,00
68,48
0,00
0,00
125 447,48

Kostnader
Arrangemang
Avgift Hembygdsförbund m.m.
Tidlösan, medlemsinformation
Administration, Porto m.m.
Förbrukningsmaterial
Skola o Täppavallen underhåll
Försäkringar o hyra
Styrelse och fogde arvode
Övrigt
Summa kostnader
Årets resultat
Summa kostnader och resultat

22 609,50
11 212,00
25 297,00
11 068,66
320,00
6 386,00
3 200,00
7 245,00
1 378,00
88 716,16
28 794,00
117 510,16

22 219,50
10 600,00
27 521,00
10 401,00
1 336,00
5 931,50
0,00
6 020,00
800,00
84 829,00
40 648,48
125 477,48

Märsta får 16 isbanor
Park- idrottsnämnden kommer liksom föregående år att iordningställa
isbanor för vintersäsongen. Sammanlagt räknar nämnden med att spola 16
isbanor: två på Ärlingheden, två på Tingvallaplanen, två i Sätunaparken,
två i Rosersberg, samt Ekilla västra, Centralskolan, brandstationen, Sätunaområdet, Arlandabadet, Skånela, Odensala skolplan och ishockeyplan är
aktuella. På Tingvallaplanen räknar nämnden med att sätta upp belysning
och sektionera planen passande olika åldersgrupper. SbMt 1965-11-26
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BALANSRÄKNING den 31 december 2008
2008

2007

Tillgångar
Kassa
Plusgiro
Bank
Summa tillgångar

1 165,55
1 289,63
163 952,97
166 408,15

2 107,55
6 436,63
129 069,97
137 614,15

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Årets överskott
Summa Skulder och eget kapital

137 614,15
28 794,00
166 408,15

96 965,67
40 648,48
137 614,15

Revisionsberättelse
Efter granskning av Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförenings
räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2008 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 166 408,15
kronor och resultaträkning med ett överskott på 28 794 kronor samt
att styrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för det gångna året.
M ärsta den 23 Januari 2009
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Hänt & Händer

Internationell matdag
Den 22 mars genomför Valsta församling
en internationell matdag, där alla är
välkomna oavsett religion. Dagen inleds
Kl. 11.00 med en enkel gudstjänst och
därefter blir det mat. Efter maten blir det
olika workshops och föreläsningar.
Hembygdsföreningen är med och
berättar om bygdens historia med bilder.
Som final uppträder Saltomondale. Det
skulle vara roligt om någon medlem
kunde tillaga något uppländskt.
Intresserad? - Kontakta Bo Klang!

Nya medlemmar
Yvonne Englund, Inger och Sven Juvas
Svensson, Leif Käck, Åke Hellman,alla
Märsta, Mona Oldeskog, Skånela, samt
Cristina Welander, Årsta hälsas välkomna som nya medlemmar i hembygdsföreningen
Stig Hälludd, tidigare ordf. i hembygdsföreningen, redaktör för böckerna Gamla
Märsta i ord och bild, har skrivit en ny
bok: Den enes bröd, den andres död.
Det är en halvdokumentär berättelse om
polisens problem med organiserad brottslighet och frustrerande interna problem.
Boken utspelar sig i våra trakter och vi känner igen många inslag från tidningsrubriker
för inte så länge sedan. Boken kan köpas
direkt av författaren eller i bokhandeln.

Dagordning för årsmötet 2009
Förslag

Kallelse till årsmöte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

med Husby-Ärlinghundra Märsta
hembygdsförening

12

i Husby skola
lördagen den 14 mars

Program i hembygdsgården
14 mars, årsmöte
18 april, vårstädning Täppavallen
25 april, reservdag i händelse av
otjänligt väder
30 april, Valborgsmässofirande
23 aug, Hembygdens dag
18 okt, trivselträff med allsång
29 nov, Lilla julafton

Mötesförhandlingarna
börjar kl. 18.00
Efter mötet serveras supé
Uderhållning av
Märsta Dragspelsgille
Supén kostar 130 Kr
exklusive ev drycker med alkohol

Utöver det som finns i verksamhetsplanen
finns behov att uppdatera vår hemsida med
berättelser om gårdar och torp, men även
tätorten. Texterna behöver inte vara uttömmande, utan mer som faktarutor och
någon bild. Givetvis förgyller egna historier det hela. Vi skulle vilja ha igång en
studiecirkel/arbetsgrupp kring detta.
Intresserad? - Kontakta Bo Klang!

Anmälan till supén är bindande
meddelas senast
tisdagen den 10 mars till
Gun och Allan Pettersson
Tfn. 591 430 15
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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
a) Val av ordinarie ledamöter, för 2 år
ordförande 2 år, kassör 2 år
övriga ledamöter
b) Val av suppleanter, för 1 år
Val av 2 revisorer jämte 1 ersättare, för 1 år
Val av ombud till:
a) Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte
b) Övriga organisationer
Val av 3 ledamöter till valberedningen samt sammankallande
Fastställande av årsavgift för 2009
Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2009
Behandling av eventuella motioner
Övriga frågor
Mötet avslutas

--------------------------------------------------Efter mötesförhandlingarna men före supén 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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SKÖNDAL, en s.k. lägenhet, d v s varken torp eller gård, 3-4 mindre bostäder i gamla hus med längor av uthus fanns kvar ännu i
slutet av 1970-talet. Sköndal har inte lämnat namn åt någon stadsdel, men väl åt en skog och ett blivande naturreservat. Stället låg
högt uppe vid den gamla Pinbacken. För att komma till eller ifrån måste invånare och deras besökare ta sig över järnvägsspåren.
På ömse sidor om spåren fanns grindar, stora nog att släppa igenom en hästfora eller mindre lastbil. Foto Giselher Naglisch, 1979.

