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Årsmöte den 16 mars
anmäl dig till supén nu!
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OMSLAGSBILDEN:

För mera information gå till föreningens hemsida: www.hembygdmarsta.se

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

UTGES AV:
Husby-Ärlinghundra Märsta
Hembygdsförening
195 91 Märsta
Plusgiro: 36 15 92-9

UTKOMMER: 4 gånger per år.
TRYCK: PP-Tryck, Märsta

REDAKTION:
Giselher Naglitsch, ansvarig utgivare
Tel. 08-591 155 14
E-post: tidlosan@hembygdmarsta.se

Manus mottages med tacksamhet.
Vi förbehåller oss rätten att i
samarbete med författaren redigera
det insända materialet.
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Nymärsta kulle 1965. De första stegen i uppförandet av Märsta Centrum, det pro-
visoriska alltså. Den gamla riksväg nummer 13 gör en vid båge genom bygg-
arbetsplatsen, följer järnvägsspåren upp mot Pinbacken. En ny bred anslutning
ned mot Märstadalen svänger mot vänster nedom själva kullen. Jordbrukssamhället
är inte långt borta, det ser man av åkern som plöjdes förra hösten. Snön ligger kvar
i fårorna. Senare under året skall den nya handelsplatsen tas i bruk.
Okänd fotograf.    NUMMER 1, ÅRGÅNG 20

Så ligger då ännu ett nummer av Tidlösan (nästan) färdigt för tryckning.
Red väntar nu bara på några detaljer från styrelsen, om årsmötet och supén.

Och så ska det till några ”kloka ord” på denna sida.
Som vanligt får verksamhetsberättelsen för det gångna året ta ett stort utrymme

i Tidlösan nummer 1. Till glädjeämnena hör att föreningen åter kan redovisa en
liten nettoökning av medlemsantalet. Föreningen har fått flera nya medlemmar
än de som lämnat oss. Så har det varit under de senaste 20 åren, troligen betydligt
längre. Det är ju uppmuntrande för styrelsen, för så är det inte i många ideella
föreningar idag. Och vår hembygdsförening har dessutom en relativt hög
medelålder.

Bra gjort!
Föreningen har en stark ekonomi. Det betyder att vi inte behöver vara oroliga

att bygdedokumentation/historieskrivning som kommer fram och behöver tryckas
skulle behöva förvisas till byrålådan. Här finns plats för initiativ.

Till detta nummer av Tidlösan har Red fått in två uppsatser från läsekretsen.
Tack för det! Flera är välkomna. Dessutom har Red grävt lite i de nya lådorna
med fotografier från UNT. Där finns mycket roligt att studera och få inspiration
av till kommande uppsatser.

Ett par studiegrupper är för närvarande igång med att sortera minnen från sina
arbetsplatser, Arlanda respektive Systembetong. Den senare har kommit så långt
att Red räknar med publicering i nästa Tidlösan.

Vi har plats för flera forskare.
Manusstopp för nästa munner är den 18 mars. KOM LOSS!

Giselher
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delen i socknen och första delen av
namnet på gården. Än idag finns ättlin-
gar kvar till rusthållaren Anders Anders-
son som bor i Rickeby, Odensala.

Den andra Andersson Johan Wilhelm
är född 8/12 1855 i Brunnby i Husby-
Ärlinghundra och flyttar till Håsta i
Odensala socken 1885. Han är då gift
med Matilda Charlotta Gustafsson som
är född i Håsta. Hon dör 1892. År 1893
gifter han om sig med Karolina Augusta
Jansson, född 1871 i Danmarks socken.
De får fem barn, Johan Algot, 1894, Johan
Herman, 1895, Samuel Anselm, 1898,
Elis Wilhelm, 1900 och Alfhild Amalia,
1906. De byter efternamn från Andersson
till Håstad efter gårdsnamnet. Ingen av
Håstad bor kvar i socknen. Två av Elis
barn är kända, Disa som journalist på
DN samt Torgny som domare och jurist

på HD och professor i juridik på Uppsala
universitet. Alfhild är känd för Tidlösans
läsare om sin seminarieuppsats som
finns i Tidlösan 4/2006.

Gemensamt för Anders och Johan
Wilhelm är att de var kyrkvärdar i
Odensala kyrka på sin tid.

Ett exempel på omvänt namnbyte.
Det handlar om Samuel Lundström
född 1829. Han får ett antal barn och
de behåller inte namnet Lundström,
utan använder patronymikonet Samuels-
son. En av dessa barn heter Per Axel
född 1853 och gifter sig med Ottilia
Josefina Eriksson i Brunnby och han
lever till år 1900. Under deras levnad
får de 14 barn, med det är en annan
historia.

Bo Klang

Håsta. Privat vykort från 1920-talet. Personerna saknar namn i våra register

NAMNBYTEN

Att byta efternamn har vi inte gjort i
alla tider. Det vanliga som man gjorde
förr var att man tog sin fars förnamn
och lade till son eller dotter så kallat
patronymikon. Så fortgick det genom
historien till början av 1900-talet. Men
det började ändras redan på 1860-talet.

Om jag går till mig själv så har vi hetat
Klang sedan 1820-talet och i dagsläget
är det 7 generationer som behållit detta
soldatnamn. Trots att Abraham Klang
blev soldat i Brunnby 1863 fick han
behålla namnet. Kan nämnas att sista
soldaten på Brunnby fick namnet
Brunnberg. Men å andra sidan hade han
ett sonnamn.

När jag nu grottar i mitt släktforskar-
register och finner jag två herrar i vår

hembygd som heter Andersson vars
barn byter till helt andra namn, eller
som vi nu för tiden säger att det är taget.

Den första Andersson med Anders i
förnamn är född i Håsta 27/1 1826 och
gift med Kristina Lovisa Andersdotter,
född i Pasta 24/1 1826 och de får fem
barn. De tre första är födda i Håsta och
Vennsta. År 1860 flyttar familjen till Väster
Rickeby och ytterligare två barn föds.
Deras namn är Amalia Margreta Christi-
na, född 1850, Anders August, född 1852,
Johan Ferdinand, född 1854, Eric
Joseph, 1862 och Knut Richard, född 1864.
Mitten av 1870-talet börjar barnen att
studera i Uppsala och Anders August
börjar att använda namnet Odenrick.
Han prästvigs i Uppsala i juni 1882.
På 1880-talet tar även de andra barnen
Odenrick. I detta fall tog man första

Rickeby, tidigt 1900-tal. Bilden hittades 1984 i Brista soldattorp, vid Pinbacken
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Verksamhetsberättelse
för Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförening år 2012

Styrelse och funktionärer
Styrelsen har under verksamhetsåret 2012 bestått av följande personer:

Ordförande Ulf Berndtson
Vice ordförande Peder Andersson
Sekreterare Anders Lässman
Kassör Bo Klang
Ledamöter Torbjörn Engholm, Bente Åkesson och Marés Lendway
Suppleanter Anders Edeholm och Torsten Nordén

Funktionärer har varit
Skolfogde Marés Landway
Stugfogde Torsten Nordén
Tidlösan Giselher Naglitsch
Hemsidan vakant
Revisorer Björn Stenutz

Karl-Erik Sturebrandt
Revisorsuppleant Assar Gylfe
Valberedning Margareta Klang, Gun Eriksson och Ove Åhslund

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten inklusive det konstituerade
mötet.

Medlemmar
Föreningen hade vid verksamhetsårets
slut 563 medlemmar, därav 24 nytill-
komna medlemmar. Gentemot föregå-
ende år är det en nettoökning  med 4
medlemmar.
Medlemsavgiften har varit 120 kr per
hushåll, vilket 20 kr går till Stockholms
läns hembygdsförbund.

Aktiviteter
Husby skola, museum och Täppavallen:
Visningar av Husby skola har ägt rum

vid olika tillfällen. Även i andra sam-
manhang har föreningen visat bilder ur
sitt arkiv och berättat om bygdens
historia.  Det har varit fyra träffar kring
Arlandas historia under verksamhets-
året.

Inköp
Föreningen har köpt in en ny kopiator.

Diplom
Föreningens diplom för 2012 tilldelades
Timo Lipitsä.

Valborgsmässoafton
Vårens ankomst firades traditionsenligt
vid Husby skola. Talet till våren hölls av
Marés Lendway, hembygdsföreningen.
Sången framfördes av Sångfåglarna.

Trivselträffar/medlemsmöten
Februari: Skolan 19/2
Mars: Årsmöte 17/3 med

efterföljande supé
April: Städdag 21/4
Oktober: Allsång 14/10
December: Lilla julafton 1/12

Hembygdens dag
Mycket välbesökt dag med som tradi-
tionsenligt började med bra väder och
friluftsgudstjänst. Musiken stod Märsta
dragspelsgille samt Rosie Bjärskog för.
Därtill var det den sedvanliga försälj-
ningen av kaffe, korv, våfflor, lotter med
mera.

Skördefest
Föreningen sålde varm korv och mark-
nadsförde sig på skördefesten den 15/9
i vattentornsparken i Valsta.

Tidlösan
Under året kom fyra nummer av före-
ningens tidskrift ut.

Skrivelser
Inga skrivelser har under verksamhets-
året skickats.

Fotoarkivet
Under året har vårt fotoarkiv berikats
med ett 50-tal poster med nya/gamla
bilder, eller ca 150 enskilda bilder.

Därutöver har ett antal nytagna bilder
registrerats för framtiden, från våra
aktiviteter som Hembygdens Dag och
liknande.
Genom hemsidan har vi fått ett flertal
förfrågningar om bilder som vi har
kunnat tillgodose. Det är mest släkt-
forskare och forskare med special-
intressen som hör av sig, men även folk
som står i begrepp eller just har köpt
någon specifik fastighet.
En viktig händelse är att vi under året
har fått en donation från UNT. Det
handlar om fotografier i pappersform
– analoga bilder som ungdomarna säger
– som under flera decennier har acku-
mulerats i tre stora plåthurtsar. Sam-
lingen förvaras nu i Husby skola. Den
behöver katalogiseras och tillgänglig-
göras. Till detta skall en arbetsgrupp
bildas. Här finns plats för flera som vill
medverka och lära mera om vår bygd.

Gåvor och bidrag
Kommunalt bidrag har sökts och
erhållits med 8 000 kr. Gåvor i samband
med Karl-Håkan Lundgrens bortgång
inbringade 6 150 kr som Hembygds-
föreningen med stor tacksamhet mot-
tagit. Övriga gåvor uppgick till 425 kr.
I samband med Allsången i oktober be-
slutade styrelsen att skänka våra serve-
ringsintäkter till förmån för Radio-
hjälpens insamling för ”Världens barn”.
Detta resulterade i 921 kr.

Hembygdsgården
Sigtuna kommun ansvarar för det yttre
underhållet av skolhuset. Föreningens
eget underhållsarbete inomhus och på
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Täppavallen var under det gångna året
begränsat. En vårdplan har upprättas för
Täppavallen.

Skolmuseum
Föreningen har ställt iordning ett
skolmuseum i gamla sammanträdes-
rummet.

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

Resultaträkning 1 januari – 31 december

Intäkter 2012 2011
Arrangemang 43 561,00 35 470,00
Medlemsavgifter 67 640,00 65 880,00
Försäljning och uthyrning 860,00 5 556,60
Bidrag och gåvor 15 625,00 8 450,00
Räntor 3 276,35 3 622,20
Sponsring 2 000,00 3 000,00
Övrigt 167,50 0,05
Summa intäkter 133 129,85 121 978,85

Kostnader
Arrangemang 37 189,03 28 185,52
Avgift hembygsförbund m.m. 11 180,00 11 100,00
Tidlösan, medlemsinformation 27 651,00 24 499,50
Administration, porto m.m. 7 647,50 7 865,50
Förbrukningsmaterial 4 303,00 983,00
Underhåll, skola och Täppavallen 8 640,61 9 342,00
Försäkringar och hyra 2 505,00 2 505,00
Styrelse och fogde, arvode 8 700,00 5 850,00
Övrigt/investeringar 7 608,00 22 625,00
Summa kostnader 115 424,14 112 955,52

Årets resultat 17 705,71 9 023,33
Summa kostnader och resultat 133 129,85 121 978,85

Balansräkning 31 december

Tillgångar 2012 2011
Kassa 8 840,00 2 050,00
Plusgiro 4 030,00 2 835,00
Bank 223 704,23 213 983,52
Summa tillgångar 236 574,23 218 868,52

Skulder och eget kapital
Eget kapital 218 868,52 209 845,19
Årets resultat 17 705,71 9 023,33
Summa skulder och eget kapital 236 574,23 218 868,52

Revisionsberättelse
Efter granskning av Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförenings räkenskaper
och förvaltning för verksamhetsåret 2012 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 236 574:23 kronor
och resultaträkning med ett överskott på 17 705:71 kronor samt

att styrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för det gångna året.

Märsta den 19 Januari 2013

Märsta den 4 februari 2013

Ulf Berndtson                Peder Andersson                  Bo Klang

Anders Lässman               Marés Lendway                       Bente Åkesson

                                              Torbjörn Engholm
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Morse Controls AB, Bristagatan. Vild strejk i Märsta, UNT 1986-01-25

Hockeyrink vid Pinbacken, vy mot
Valstavägen, odaterad

VI HAR BILDERNA DU HAR HISTORIEN - KOM LOSS!

Sista spiken slås i nya ishallen,

SB 1986-08-13

Sörlings, Märsta industriområde, odaterad (1980-tal?) Bilder ur den samling vi
nyligen har fått ta hand
om efter UNT:s flytt till
nya lokaler.

Craelius, 42 får gå vid Märstaföretag, UNT, odaterad (1980-tal?)

Svenco, Märstaföretag gör miljövänlig
sopsäck, UNT 1988-08-05, foto Stig L
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Arlandagruppen är på gång!

Vi har träffats vid fem tillfällen.
Sammantaget har 25 olika personer
varit med. Många av oss har jobbat flera
decennier på Arlanda flygplats. Några
var med och grävde när den skulle byg-
gas för över 50 år sedan. Självklart blir
det mycket prat, många minnen kom-
mer fram när en sådan grupp människor
sätter sig runt bordet, bläddrar i tidnin-
gar och böcker som deltagarna tagit
med. Det känns som en uppgift för en
hembygdsförening att erbjuda den
chansen.

Naturligtvis finns det ett starkt önske-
mål från föreningen att vi ska få ytter-
ligare dokumentation om upplevelser
på vår flygplats som kompletterar den
officiella historien som andra tryckt. Vi
har fått låna fotografier som vi fått
berättelser kring. Vi har fått en karta
från 50 talet med de tre start- och land-
ningsbanorna inlagda så att man lättare
kan se vems marker som tagits i an-

språk. Att styra samtal låter sig svår-
ligen göras, då kan glädjen i aktiviteten
stry-pas. En utmaning som några nappat
på är att besvara frågan hur många ter-
minaler har det funnits på Arlanda och
placera ut dem på en kartskiss. Det
pågår också ett arbete kring Arlanda som
besöksmål. Utsiktsterrass, restauranter
med utsikt, terrarium, skansentåg som
visade runt i området är exempel på sa-
ker som funnits och uppskattats av
ickeresenärer. Pionjärbeskrivningar från
flygplansstädning, markvärdinnejobb
och flygfrakten är också på väg. Berät-
telser om tillbud och olyckor finns
också i luften.

Vill du också vara med och bidra med
dina upplevelser? Vi har följande två
träffar inbokade: den 28 februari och
11 april klockan 18.30 i Husby skola.
Vi fikar också!

VÄLKOMMEN
hälsar Gun och Sven Eriksson

Vi som byggde Märsta är nästan färdiga!

Foto: Sven Eriksson

Under hösten 2012 – vintern 2013 träf-
fades några betonggubbar för att snacka
minnen. Det var Egon Hedin som ring-
de ihop sina gamla arbetskamrater från
Ohlsson & Skarne i Märsta, senare
Systembetong. Annalisa såg till att det
fanns gott kaffebröd på bordet och
stängde sedan in sig i vardagsrummet
framför TV-n.

Gubbarna hade trevligt och berättade
om allt möjligt – men inte om själva
jobbet, dvs vad dom sysslade med, vad
dom producerade och hur det gick till.
Den slutsatsen drog Giselher Naglitsch
som lovat hjälpa till och redigera deras
anteckningar till en artikel för Tidlösan.
Kontakta Egon med flera historier!

Red lyssnar till berättelsen om betong och spring i benen i Egons kök. Övriga
på bilden är från vänster Veijo Uusitalo, Sigvard Pettersson och Egon Hedin

Och ni som skulle dokumentera Valsta,
ni lyser med er frånvaro!

Efter fyrtioårsfirandet i Valsta centrum var det många som tyckte att

stadsdelens historia skulle dokumenteras. Vart tog ni vägen

?

Foto: Fredrik Lundgren
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Det fanns tre hus på tomten: gathuset,
en stor villa med affärslokaler på nedre
botten och bostadslägenhet en trappa
upp. Höger om huset fanns en bensin-
mack och där bakom en verkstadslokal
med pannrummet på baksidan.

På gathusets gavel gick jag in på ett
kontor där en kille satt och pratade i tele-
fon och samtidigt använde skrivmas-
kinen. Jag fick en vink om att sätta mig
på stolen på andra sidan skrivbordet. I
skrivmaskinen satt ett stencilpapper till
en dupliceringsapparat, det såg jag.

- Ja, vi ses i morgon bitti, sa han i
telefon, la på luren medan han hela tiden
skrev på maskin och samtidigt frågade
mig vad jag ville.

Herregud, vad hade jag råkat ut för?
Killen verkar jättestressad. Han har ju
tre bollar i luften samtidigt men han
tycks klara allt detta med glans. Jag
måste nog skärpa mig, tänkte jag.

Jag presenterade mig varvid han
slutade skriva och lyssnade på min
kortfattade redovisning.

- Det var bra att du påminde mej, sa
han. Det där skulle jag ha fixat för länge
sen.

Medan han pratade satte han igång
igen med skrivmaskinen. Han tittade på
mig och sa:

- Har du några förslag till åtgärder?
Kontorsdörren öppnades och in titta-

de verkstadskillen, han som hade hand
om pannrumsnyckeln, och frågade efter
någon typ av verktyg.

- Den ligger i nedersta lådan på höger
sida, blev svaret, medan han samtidigt
drog stencilen ur maskinen och morrade
rakt ut i luften,

- Tänk att grabbar aldrig kan lägga
tillbaka verktygen på sina platser. Där-
efter ögonkontakt med mig, viftade med
stencilen och fortsatte, nu i vänlig ton.

- Jag måste dra den här grejen, bråt-
tom som f-n. Följ med så får vi snacka
vidare.

Vi kom in i grannrummet. På en lång
bänk stod dupliceringsapparaten med
alla tillbehör inom räckhåll. Snabbt
snitsade han in stencilen och började
veva.

Hela tiden pratade han med mig om
värmepannan. Jag satte mig snett
bakom honom när han la ett A-4 papper
och en blyerts framför mig och sa: rita
ner dina förslag dom verkar ju bra. Han
vevade och jag ritade. Vi var färdiga
nästan samtidigt.

Då hade jag fått veta att det stencile-
rade pappret skulle ut i Rosersbergs alla
brevlådor före kvällningen. Efter att han
mera noggrant tittat på min frihands-
teckning och frågat om ytterligare några
detaljer, kom en yngling in för att hämta
brevlådeutskicket. Han sa att dom var
fem stycken, så det skulle gå fort.

Namnet var Bengt Jonsson. Den
första träffen med honom gjorde klart
för mig att han hade allt för mycket att
stå i och därför blev ganska stressig.

Men, oj, vad jag fick revidera min
uppfattning. Han fungerade ju alltid på
det sättet. När han engagerade sej i
något blev det alltid full fart framåt.

I lilla Rosersberg drev han förutom
bensinmack en verktygsuthyrnings-
firma och i Rosersbergs centrum hade
han ett bageri. En sammanhållande länk

EN FÄRGSTARK KILLE
Av Kurt Lundqvist, sotarmästare i Sigtuna kommun 1971 - 1990

När jag accepterat ansvaret för sotnings-
väsendet i den nya storkommunen
Sigtuna 1971, begrep jag strax att en
stor arbetsbörda låg framför mig. Men
goda medarbetare och ett glatt humör
gjorde, att det mesta fungerade bra.

En eftermiddag kom en av mina
sotare in på kontoret och ville prata med
mig om en värmepanna han sotat i
Rosersberg. Eftersom det var första
gången vi sotade där hade sotar’n också
i uppgift att specificera alla sotnings-
objekt. Det var med detta han kört fast
och han redovisade en ganska lång
oljeeldad värmepanna med inmurning.
På andra sidan fanns en eldstad för ved-
och skräpeldning. Risk fanns att ved/

skräp kunde falla ner i oljeeldstaden.
Det var också en ganska stor sotpro-
duktion.

Jaha, av beskrivningen fattade jag att
en gammal gjutjärnspanna avsedd för
kokseldning blivit ombyggd till olja och
ved med relativt stor sotbildning som
följd. Sotar’n hade också påpekat att
oljeeldningen kunde störas av ved/skräp
i den murade oljekistan. Ett märkligt
hemmabygge. Jag blev verkligen intres-
serad.

Förmiddagen därpå när jag slutat min
besiktning av värmepannan, förstod jag
sotar’ns fundersamhet. Jag måste få
fastighetsägaren att förstå brandrisken
och oljeslöseriet.

Bengt Jonsson på sitt kontor i juni 1997. Foto ur den senaste UNT-donationen.



1716

i det lilla samhället var tidningen Rosers
News, som med jämna mellanrum kom
gratis i brevlådan. Om Bengt ytterligare
hade någon samarbetspartner med
tidningen, vet jag inte. Men Rosers News
var ett effektivt sätt att få ut information
och idéer till innevånarna. Men det var
före tiden för denna berättelse. Tyvärr
försvann tidningen när Rosersberg och
Märsta gick samman i Märsta storkom-
mun 1953.

Ledig tid användes till politik. Höger-
mannen Jonsson och sossen Almgren
styrde allt. Man sa så på byn. Det kan-
ske också var så, för bådas ledstjärna
var att sätta Rosersbergs bästa i främsta
rummet.

En månad går fort och jag var rätt så
nyfiken om Bengt gjort något åt värme-
pannan. Mina tips var ju att rengöra
pannan från murbruk och tegelstenar,
mura en riktig avgränsning mellan de
två eldstäderna och då ta hänsyn till
volymen i oljeeldstaden i förhållandet
till det nya fribrinnande oljemunstyc-
kets kapacitet. Det där sista frågade han
särskilt om och jag skrev ner den
beräkningsformeln jag kunde. Det sista
jag skrev på A4-pappret var att pann-
rummets tilluftintag borde ökas med ca
50 procent.

När jag gick in i pannrummet häpnade
jag. Det var rent och riktigt välstädat.
Under sotningen visade det sig, att
Bengt anammat alla mina förslag. Efter
sotningen gick jag in på kontoret och
berömde honom.

Han sa bara: gratisinformationen har
använts och du kan väl sprida lite glädje
till grabben i verkstan. Det var han som

gjorde jobbet, jag tittade bara på.
Typiskt Bengt. Sådan var han.

Efter Spantax-olyckan där en flygvär-
dinna frös till döds, blev det fart på
byggnationen av kommunikationsväg-
nätet under inflygningssträckorna runt
Arlanda.

Vid den tiden var Bengt hemvärns-
områdeschef och därmed också ansva-
rig för den militära kuppberedskapen
vid flygplatsen. Han insåg det omöjliga
i sin uppgift när man byggde ett nätverk
av räddningsgator. Att jaga den lede
kuppfienden på flykt med trampcykel
och gevär gick bara inte. Han uppvak-
tade de militära myndigheterna och
efter en del resonemang tilldelades
Bengt - läs hemvärnsförsvarsområdet -
två stycken kulsprutebestyckade pan-
sarfordon för soldattransport. Dessa
blev Bengts ögonstenar. Detta var första
gången pansarfordon tilldelats ett hem-
värnsområde.

Det här hände för ganska länge sedan.
Nu för tiden är hemvärnet betydligt
bättre utrustat, men Bengt var först med
att bryta isen.

Flygbullret runt Arlanda var störande,
särskilt i Rosersberg. Kommunen star-
tade ett särskilt beredningsorgan direkt
under kommunalnämnden. Ordförande
- bullerbas - blev Bengt Jonsson. Han var
mycket intresserad. Han förstod det här
med flygbuller och det han inte fattade
läste han in fort som bara den. Grund-
idén hos honom var att inom femton -
tjugo år har vi flygmotorer som inte stör.

Nu gäller att på alla vis snabbt hjälpa
de som bor under bullret. Bengt var en
tuff förhandlare och snart hjälpte både

Luftfartsverket och staten med bland
annat pengar till många drabbade
fastighetsägare för att ljudisolera sina
hus.

Efter att Sigtuna storkommun var ett
faktum blev Bengt omgående ordföran-
de i tekniska nämnden. Han hade många
järn i elden. Ett var det stora miljöprob-
lemet med de många och stora tankbi-
larnas transport av flygbränsle mellan
Loudden i Stockholm och Arlanda.

I den långa avloppstunneln från norra
Sigtuna till Käppala i Stockholm ville
Bengt montera in en pipeline för trans-
port av flygbränslet.

Av olika anledningar genomfördes
inte Bengts idé. Man har nu i stället
byggt oljecisterner i Gävle hamn. Bräns-
let skall köras med tåg till Brista i Sig-
tuna och sedan i pipeline till Arlanda.
Ett förmodligen mycket dyrare system
än det Bengt hade tänkt sig.

Bengt och jag hade många kontakter
särskilt inom mitt gebit, det vill säga
skorstensfejeri, hälsovård och kom-
munpolitik. Han var en tusenkonstnär
som begrep att föra ner sina idéer till
gräsrotsnivån. Han gjorde mycket för
vår kommun men också för hela vår
region.

Men Bengt hade många motståndare
som inte gillade hans metoder. Män-
niskor, som satt på höga hästar och ville
styra honom, hade han föga till övers
för. Chefer och myndighetspersoner
som, enligt hans uppfattning, inte
fullgjorde sina skyldigheter, att på bästa
sätt betjäna allmänheten,fick reda på
detta genom hans raka sätt att uttala sig.

Sedan en del år är Bengt borta för
alltid, men hans framåtanda lever kvar
hos en del tjänstemän som hade
förmånen att arbeta tillsammans med
honom. Om denna, Bengts, gåpåar- och
framåtanda blir kvar i kommunens
styrning finns förutsättningar att det ska
gå bra för Sigtuna.

TORP UNDER STENINGE
Till ett pågående arbete, att dokumen-
tera livet och miljöer från torpen under
Steninge, söker vi bilder av allehanda
slag, framförallt bilder från vardagen.
Har du bilder eller någon liten historia
från:
Aderslund, Fiskartorp, Hummelbo,
Granskog, Skarbaka, Skeppartorp,
Smedstorp, Tegelugnen, Ängstorp,
Långstugan, Lönsvik, Gloskärr,
Sundveda eller soldattorpen vid
Nyboda? Kanske någon backstuga vi
har missat?
Allt kan vara av intresse. Låt oss få låna
bilderna för avskanning. Låt oss få höra
historien, den kan vara ny.
Även andra berättelser och bilder som
speglar livet på Steninge är av intresse
Bilder från champinjonodlingen?
Hönsgården eller hushållshönsen?
Bilder och minnen från Sundveda?
Butiken, när lades den ned?
Tvätt, byk och mangling?
Sommarladugården?
Arbete i trädgården?
Bostadsinteriörer?
Hushållgrisen?

Gunilla och Giselher Naglitsch
08-591 155 14
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HÄNT

NYA MEDLEMMAR
Margareta Billegren, Åke Hedlund,
Märsta, Roland Åkerlund, Odensala
samt Anders Österman i Nacka
hälsas välkomna som nya medlem-
mar i vår förening.

BREV FRÅN LÄSEKRETSEN
Strax efter utskicket av förra
Tidlösan fick vi ett mejl:

Hej Bästa redaktion för Tidlösan.
Vill bara rätta lite om bild sid 12 i
sista Tidlösan. Bilden är flygfoto
över överst i bild Prästgården
(Lönebostället), Odensala skola i
mitten och längst ner Fyrkanten.

Mvh Birgitta Erixon

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
med Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening

i Husby skola
lördag 16 mars

Mötesförhandlingarna börjar kl. 18.00

Underhållning av Sweet Demon
Efter mötet serveras supé

Supén kostar 130 Kr, exklusive ev drycker med alkohol
Anmälan till supén är bindande

meddelas senast tisdagen den 13 mars till
Bo Klang tel. 591 224 32 eller bo.klang@bredband.net

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET  2013

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

(Enligt stadgarna minst 5 ordinarie och 2 suppleanter)
12 Val av styrelseledamöter: kassör på 2 år, övrigaordinarie ledamöter på 2 år,

suppleanter på 1 år
13 Val av 2 revisorer jämte 1 ersättare, för 1 år
14 Val av ombud:

a Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte
b övriga organisationer

15 Val av 3 ledamöter till valberedningen samt sammankallande
16 Fastställande av medlemsavgift för 2013
17 Verksamhetsplan och budget för 2013
18 Behandling av eventuella motioner
19 Övriga frågor
20 Mötet avslutas

HÄNDER

VALBORGSFIRANDE vid och i  Husby
skola, läs mera i nästa Tidlösan

HEMBYGDENS DAG den 18 augusti på
Täppavallen och Husby skola

TRIVSELTRÄFF MED ALLSÅNG
13 oktober i Husby skola.

LILLA JULAFTON
den 30 november

STUDIECIRKEL - ARLANDA
har följande nya träffande inbokade efter
detta nummers pressläggning:
28 februari och 11 april,
alltid klockan 18.30 i Husby skola
Nya deltagare är välkomna.
Kontakta Gun eller Sven Eriksson för mer
information. 08-591 432 95

Efter mötesförhandingarna
men före supén utdelas
föreningens diplom till
förtjänt(a) medlem(mar)
eller andra hembygds-
vårdare. Vem/vilka det blir
kungörs senare, d v s efter
Tidlösans pressläggning.

Sweet Demon skall underhålla på årsmötet
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ODENSALAS ÄLDSTA VYKORT?

Odensala skola på vykort med odelad
adressida. Före 1906 fick man inte
skriva något meddelande på adressidan.
Därför har våra äldsta vykort hel adres-
sida och plats för text på bildsidan.

Kortets utförande och signaturen
A. E., utan texten Förlag L. L. Lychnell,
tyder på att det är äldre än kort
med liknande utförande från
Odensala med Lychnell som
förläggare.

Idag behandlar vi bilder i
datorn med Photoshop. AE har
uppenbart retuscherat och för-
stärkt byggnadernas konturer för
att de skulle bli bättre i trycket.
Då han upplevde att något fatta-
des i bilden kopierade han in

”Sillsalaten”, som dom säger i Norge,
d.v.s. Unionsflaggan. I det här fallet
blev den ju väldigt stor i förhållande
till skolbyggnaden.

Tror du dig ha ett äldre vykort från
Odensala socken?

Hör av dig till redaktionen!


