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OMSLAGSBILDEN:
Den 14 februari hade vi samlats till ”bilddag” i Husby skola. Vi fick inte in så
många nya bilder, men besökarna var intresserade och glada. På bilden försöker
Torsten Nordén få en gammal projektor att visa det den skall, medan Lars Hedman
uppmuntrande ser på. Vi konstaterar att det behövs ett mindre tekniskt museum
för att visa de bilder som skapats vid olika tider under 1900-talet, och teknikutvecklingen bara fortsätter. Foto Giselher Naglitsch
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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 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.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Igår (20/3) hade hembygdsföreningen årsmöte med allt vad det innebär med
förberedelser, genomförande och efterberedelser. Efterberedelser, heter det så?
Det är ju i varje fall motsatsen till förberedelser.
Idag (21/3) sitter jag och ska få ihop en ledarsida som traditionen bjuder att
ordförande skriver till Tidlösan efter årsmötet. Ute vräker snön ner och det talas
om 1 dm nysnö och det känns tungt efter det töväder som varit i veckan. Jag
minns alla de programledare i radio som ständigt längtade efter en vit jul. Med
tanke på vad som hänt denna säsong är det bra om vi slipper detta tjat nästa
säsong. Finns det liv finns det hopp och när du läser detta har vi också ställt om
klockan till sommartid.
I samband med årsmötet lade vi 2000-talets verksamheter till handlingarna och
vi tar nya tag inför 2010-talet med allt vad det innebär.
I förra årets ledare skrev jag om framtiden och att få fatt i yngre som är villiga
att jobba för hembygdsrörelsen i allmänhet och hembygdsföreningen i synnerhet.
Vi ser också att i vår medlemskader är det glest med yngre. Med yngre menas de
som är yngre än 50 år.
Vad göra? Det finns två M: Medlemsvärvning som alla medlemmar kan göra
och Marknadsföring som också alla medlemmar kan göra, samt att föreningen
visar upp sig i olika sammanhang och bland annat visa våra bildspel.
Slutligen vill jag tacka alla medlemmar, styrelsen och de adjungerade till
styrelsen för alla de händer som ställt upp och jobbat under det gångna
verksamhetsåret och väl mött på våra evenemang i vår lokal Husby skola och på
Täppavallen.
Slut nu upp och gör en insats den 24 april då vi skall feja Hembygdsgården
inför sommaren, den 30 april då vi firar Valborg och helgen 21 och 22 augusti då
vi jobbar med Hembygdens Dag, för då behövs ni.
Bo Klang

För mera information gå till föreningens hemsida: www.hembygdmarsta.se
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NORRBACKA VAR INGEN GÅRD
GAV ÄNDÅ NAMN TILL EN STADSDEL
Norrbacka finns inte med på Generalstabens detaljerade karta från 1860talet, inte heller på dess reviderade
senare upplagor. På Häradskartan från
1903 hittar man tre rutor och tre fyllda
fyrkanter, karttecken som betydde gård/
torp respektive övrig bebyggelse. På
Norrbacka fanns dock ingen bondgård.
Norrbacka skulle nästan kunna kallas
en liten by, som kom att ge namn åt en
hel stadsdel.
Av allt att döma började Norrbacka
som en eller flera bosättningar på Arenbergas norra backe, så långt bort man
kunde komma mot Rolstas ägor. I
nordväst mötte Bristas ägor. Vägen till
Brista vek av från Odensalavägen
ungefär där Lodjursvägen börjar. All
bebyggelse låg på Arenbergasidan av
vägen.
Jag måste konstatera att det finns
ytterst lite skrivet om Norrbacka. Här
finns en utmaning för dem som har
relationer till byn/stadsdelen. Även
bildförrådet i föreningens arkiv är
begränsat. Tidlösan lovar att bereda
plats för kommande rapporter!
Vid slagning i praktboken Sveriges
Bebyggelse, från 1952, hittar man ett
tiotal fastigheter i Norrbacka som
uppenbart är avstyckningar från Nr 3
Arenberga: Arenberga 36 Norrbacka 1,
Arenberga 3 15 Lilla Norrbacka och
Arenberga 316 Henryberg kan tas som
exempel. Bara de som köpte boken fick
sina fastigheter beskrivna i boken.

Mathilda Söderström, född i Vidbo 1861,
blev utexaminerad barnmorska 1888. I
oktober 1889 tillträdde hon tjänsten i
Husby-Ärlinghundra med bostad i
småskolan. 1911 fick hon en tjänstebostad
i Norrbacka, vid nuvarande Ekorrvägen.
Johan Zefverinus Söderström. var handelsresande och son till Husbys förste examinerade folkskollärare. På bilden ovan
poserar paret, med en av sönerna, i för
deras yrken typiska arbetsmunderingar.
Johan skrev notiser för Uppsala Nya
Tidning. Mathilda gick alltid iförd sitt vita
förkläde och hade ständigt utryckningsväskan i beredskap. Det ändrade hon inte
på ens när släkt och vänner kom på besök.
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Norrbacka Henryberg var störst och låg närmast Odensalavägen. Inklusive ett hus inne
på gården fanns här gott om utrymme. Familjen Ahlzén, som förvärvade fastigheten
1948, hyrde ut en del och hade tidvis, som red minns, ett antal patienter inhysta. Det var
ett stort hushåll och en uppskattad kund för Konsum.

Den som inte har tillgång till boken
kan hitta de aktuella gårdsbilderna i
Gamla Märsta i ord och bild, Arenberga,
utgiven av hembygdsföreningen 2003.
Den finns fortfarande att köpa.
I det nya Norrbacka kan man än idag
hitta spår av det gamla samhällets
villakaraktär. Egna hem från det tidiga
1900-talet är inbäddade i modernare
villor. Idag är det mest trädgårdarna och
tomtstorleken som antyder att här fanns
en bebyggelse där utövare av fria yrken
hade sina hem.
Jag vet inte om dom "fria yrkena" är
ett begrepp idag, men de som bodde här
var folk som inte i huvudsak jobbade i
jordbruket eller industrin. I boken från
1952 kan man läsa om f.d. bokbindarmästaren Gustav o. Anna Malmqvist,
metallarbetaren Fritz Villén, anläggningsarbetaren John Villén, snickaren

Anton o. Nanna Stahl, lagerchef Gösta
o. Kerstin Ericsson, diversearbetaren
Carl o. Karin Ahlzén, chaufför Viktor
Eklund, linjearbetare Elis o. Dagny
Karlsson, försäljare Bertil o. Inger
Hedström, f.d. skomakarmästare
Gustav o. Elin Hedström, m.fl.
Det äldsta huset, Arneberg, sägs vara
uppfört omkring 1860 och restaurerat
1934. Därefter kommer Norrbacka 1,
1895 och Henryberg 1901.
Första gången Norrbacka får en egen
rubrik i kyrkboken är 1871-1875, för
handlaren Herman Mauritz Ekelund
med familj. På Lilla Norrbacka under
Arenberga 3, bodde runt 1880 tre
handlanden från Södertälje, Gävle och
Blekinge.
Under årens lopp har jag bara hört
fragmentariska berättelser om människor som bott på Norrbacka. Om
5

ackuschörskan (barnmorskan) Matilda
Söderström och hennes familj finns en
artikel i Tidlösan 1999 nummer 3.
Åke Sallander, uppvuxen på Graneberg i Norrbacka, minns Bullgumman
och Bullgubben som på ålderns höst
bodde i en liten stuga vid vägen till
Brista. Gubben samlade och handlade
med skrot. På ett gärde intill stugan,
som han fick låna av Lundin på Brista,
fick gubben alltemellanåt ett lass med
skrot som tippades av. Gubben sorterade skrotet och sålde vidare i ”förädlad
form”. För oss ungar var det julafton
när ett nytt lass kom och vi kunde fynda
som sakletare, berättar Åke. Det var i
början av 1940-talet. På Graneberg
bodde gubben Östergren. Han var en
duktig fiolspeleman som ofta anlitades
på födelsedagsfester och andra tillställningar i samhället.
Bullgumman finns omnämnd i samband med den stora manövern i mitten
av 1920-talet. Hon hade ett mindre
bageri i Norrbacka och passade på att
göra bullaffärer med beväringarna som
hade kommit till Rolsta med självaste
kungen Gustaf V.
I början av 1970-talet byggdes stadsdelen Norrbaka. Många barnfamiljer
flyttade in och en ny skola behövde
byggas. Henryberg och mycket av den
gamla bebyggelsen försvann för att ge
plats för Norrbackaskolan.
I skogsbackarna bakom skolan kan den
uppmärksamme drömma sig tillbaka
till hur det kan ha sett ut här när strandlinjen gick ända hit. I backen ligger ett
mindre gravfält med kommunens enda
kända skeppssättning.
Giselher

Arenberga 310, Norrbackalund ägdes av Gustaf Adolf och Hedvig Karolina Mellbin, här
med dottern Ebba g. Norrsell och barnbarnet Åke. - En svit bilder från 1920-30-talet,
fotograf okänd. Lördagsbad i det fria var både roligare och mindre arbetskrävande än
vinterns skvättande inne på köksgolvet. Efter bad kommer lek och fest med grannar, släkt
och vänner. Gustaf Adolf och mågen Joel Melin drar sig undan från stojet. På en skottkärra
i skuggan under ett äppelträd tar de sig en pilsner. Ölen är köpt från ”Bryggarn”
Andersson i Tollsta, som hade nederlag för Bayerska bryggeriet.
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VALSTA/STENINGE STADSDELSFÖRENING
När Tidlösan fick veta att tioårsjubilerande Valsta/Steninge stadsdelsförening
skulle tilldelas hembygdsföreningens diplom bad vi dess ordförande Margareta
Karlsson, att berätta lite om vad föreningen gör och vill uppnå i sin veksamhet.
VALSTASATSNINGEN
”Alla” visste eller hade hört talas om
hur illa ställt det var med Valsta – inte
nödvändigtvis Valstaborna själva utan
framförallt människor som bodde någon
annanstans i kommunen – ja till och med
utanför kommunen – många som kanske
aldrig någonsin ens satt sin egen fot i
Valsta. Mycket byggde på hörsägen.
Men det var ändå lika illa. Dåliga rykten har ju en tendens att sprida sig fort
och bli en vedertagen sanning om ingen
säger emot och bevisar motsatsen.
Det här var 1997. Några år tidigare
hade det gjorts en stor satsning på Valsta
– Valstaprojektet – som tyvärr inte gav
något bestående resultat. När projektet
upphörde återgick allt mer eller mindre
till vad som varit tidigare. Kommunledningen beslutade än en gång att satsa
på Valsta och drog igång Valstasatsningen, en samverkan mellan Sigtuna
Kommun och Sigtunahem. Uppdraget
till Valstasatsningen var att utifrån ett
underifrånperspektiv jobba för att förbättra kommundelens rykte och att
skapa möjligheter för invånare att ta för
sig och göra sig hörda.
Uppdraget var också att visa hur
mycket kommundelen Valsta/Steninge
faktiskt har att erbjuda, att det är en plats
att vara stolt över och att den har en
berättigad plats på kartan.
Dåvarande projektledare ägnade
större delen av sin arbetstid till att
skapa diskussionsgrupper mellan människor som var bosatta eller på annat

sätt hade hemvist i kommundelen t ex
genom arbete, föreningsliv eller dylikt.
I samarbete med SFI startades 1998
arbetsmarknadsprojektet Valsta 2000.
Målgruppen var långtidsarbetslösa som
på vägen mot ett nytt arbete t ex skulle
få möjlighet bättra på sina svenska- och
datorkunskaper. Deltagarna i Valsta
2000 genomförde bl a en omfattande
enkätundersökning för att ta reda på
vilka åsikter samt önskemål om förbättringar och kompletteringar som
invånarna i Valsta/Steninge hade för sin
kommundel. Sammanställningen av
enkäten har sedan dess legat till grund
för mycket av den verksamhet som
Valstasatsningen bedrivit. En bankomat
i Valsta Centrum var ett samstämmigt
önskemål och ett av de allra första
projekt som vi lyckades genomdriva.
Annat som har sitt ursprung i enkätundersökningen är t ex klockan på
Valsta Centrum, Midgårdsvägens
förlängning mot väg 263, upprustning
av Valstavägen och Vattentornsparken,
midsommarfirande och Valstadagen.

aktiv del i Valstasatsningens olika
aktiviteter och arrangemang som är
medlemmar och röstberättigade.
Vårt engagemang bygger helt på
ideellt arbete och därför är vi mycket
tacksamma att vi till vår hjälp har Lola
Svensson, anställd hos Sigtunahem och
huvudansvarig för Valstasatsningen.

så fel de hade! Trots regn och rusk var
det drygt 300 personer som tillsammans
med oss klädde midsommarstången,
dansade och sjöng svenska danslekar
och grillade korv eller kyckling på de
grillar som fanns på plats som vi lovat.
Precis som våra besökare tyckte vi att
det var en stor succé och därför har vi
sett till att midsommar i Valsta blivit
tradition. Sedan några år tillbaka har
vi dock övergivit Bureängen och flyttat
över till Vattentornsparken där vi nu
försöker hålla alla våra arrangemang.

MIDSOMMAR I VALSTA
Låt oss träffas kring något som är
svenskt, var ett samstämmigt önskemål
bland många invandrarföreningar. Och
vad är mer svenskt än midsommar och
dans kring stången? Sagt och gjort –
1998 annonserade vi och bjöd in till
dans kring midsommarstång på ängen
nedanför Buregatan. Många skrattade
och trodde vi blivit helt tokiga, ingen
vill väl fira midsommar i Valsta! Men

VALSTADAGEN
En alldeles egen dag där vi kan visa
upp för alla andra, men också för oss
själva, hur bra det faktiskt är här i Valsta,
var ett återkommande önskemål.
Fort sid 12.

Fotografierna kommer från
Valstasatsningens hemsida.
Fotograf: Joseph El-Khoury

VALSTA/STENINGE
STADSDELSFÖRENING
Stadsdelsföreningen bildades våren
2000 som ett övergripande ”paraply”
för de olika grupper som bildats inom
Valstasatsningen men också som en
garanti för utveckling och fortlevnad.
Styrelsen väljs på årsmöte i mars månad
och det är föreningar, privatpersoner
och andra som på något sätt haft en
8
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VY FRÅN GAMLA VATTENTORNET MOT ODENSALA
Någon gång kring 1971/72 stegade byggmästare Karl Skoglund upp i det gamla vattentornet
mitt i Märsta, som han själv hade varit med om att bygga ett tretiotal år tidigare. Det hade
blivit hans favoritutsiktsplats, varifrån han hade tagit flera serier med bilder. Nu tog han
ett svep runt horisonten. Det visar att samhället kring triangeln Stockholmsvägen –
Stationsgatan - Södergatan börjat bli fullt utbyggt. Kommunens styrande har vänt blicken
mot Norrbacka och tänker sig en avslutande bebyggelse bort mot Rolsta. Rolsta tänker
man spara som avslutning ut mot landsbygden.

När byggmästarna blickar norrut ligger den kombinerade brand- och polisstationen framför
hans fötter. Där hade ungdomen fram till för tio år sedan kunnat roa sig i Märsta gården,
populärt kallade Folketshus och -park. Den gamla landsvägen slingrar sig bort mot
Odensala. Den skär rakt igenom de åkrar som från 1600-talet och in på 1800-talet varit
övningsfält för Kungliga Livregementet till häst. Väster om vägen har Arenbergagårdarna
fått ge plats för villabebyggelsen med de vackra blomnamnen. Mot öster ses Sätuna och
Västra Bangatan. Tomrummen bortom Sätuna Kvarnbacke kommer de närmaste åren att
fyllas av tvåvåningshus med loftgångar. Henryberg i Norrbacka skall rivas för att ge plats
år Norrbackaskolan. Foto: Karl Skoglund
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År 2000 arrangerade vi därför vår
första Valstadag på parkeringen utanför
Valsta Centrum. Sedan dess har vi
hunnit med tio stycken – år 2009 hade
vi tioårsjubileum. Parkeringen övergav
vi för flera år sedan och nu är det under
och runt omkring vattentornet och i
vattentornsparken som är given plats
för Valstadagen.
Första lördagen i juni är det som gäller. En marknadsdag med information
och försäljning – allt från hantverk och
loppis till mat från många olika länder
– samt underhållning av allehanda slag.
Sång och musik, dans, trollkarl, svärdslukare och källsorterande hundar är
några exempel på vad publiken hittills
fått njuta av. Större delen bygger på
ideella insatser, endast en mindre
budget finns för sådant som inte går att
fixa på annat sätt. Vid flera tillfällen

har vi avslutat Valstadagen med någon
form av kvällsaktivitet t ex dans och
VM-fotboll.
Antalet besökare har naturligtvis
varierat. Väder och vind har stor påverkan. Vi beräknar att vi i genomsnitt haft
mellan fem och sjutusen besökare.
Vi vet från säkra källor att ryktet om
Valstadagen spritt sig långt utanför
kommunen och att vi inte bara haft
besök från Upplands Väsby och
Sollentuna utan till och med ändå från
Hudiksvall.
SKÖRDEFEST
Vi bor ju i en kommun som delvis är
landsbygd och vad skulle då passa
bättre än en skördefest. Närodlat och
närproducerat ekologiskt och rättvisemärkt var några begrepp som vi ville
skulle vara vägledande.
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För att tillfredsställa alla sinnen
hade vi också ordnat underhållning
med sång, musik
och dans.
ALLSÅNG UNDER
VATTENTORNET
Allsång under
vattentornet var
ytterligare ett av de
önskemål som framfördes i enkätundersökningen.
Vid ett flertal tillfällen har vi därför anordnat allsång i
samarbete med ABF och Musik för
Alla. Två gånger har vi haft besök av
Nina Litzell – en mycket uppskattad
gäst som tillsammans med Märsta
Dragspelsgille lotsat oss genom både
gammalt och nytt.

I nära samarbete med ABF, Konsumentföreningen Norrort, Naturskyddsföreningen, Husby-Ärlinghundra
Märsta Hembygdsförening m fl anordnade vi vår allra första skördefest lördagen den 19 september 2009 och vattentornsparken var naturligtvis den självskrivna platsen för festen.
Mycket fanns att köpa, smaka på eller
bli informerad om. Grönsaker tillagade
i jordugn på indianskt vis, helgrillat
lamm, kolonilottsodlade grönsaker,
hemlagad sylt och
nyplockad höstsvamp
är några exempel.
Redskap från förr och
skillnaden mellan ätliga och giftiga svampar är andra. Till stor
förtjusning för barnen,
men säkert även en
och annan vuxen,
hade vi besök av två
livs levande kalvar,
fem hönor och ett får
med sitt lamm.

MÅNGKULTURELL JUL
Sedan ett antal år tillbaka har vi också
haft ett arrangemang i Valsta Centrum
en lördag i december. Vi har kallat det
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LÄXHJÄLP, STUDIECIRKLAR,
INTERNET-CAFÉ och MYCKET ANNAT
Läxhjälp: Många barn behöver lugn
och ro för läxläsning men också stöd
för att förstå och komma vidare. Sedan
flera år tillbaka har barn, framför allt
från Valstaskolan men även andra
skolor, fått hjälp av kunniga vuxna som
helt ideellt ställer upp ett par dagar i
veckan. Att läxhjälpen faktiskt varit till
hjälp har vi fått många exempel på och
vi tar varje chans att tacka våra ”läxhjälpare” och hoppas naturligtvis att
framöver kunna rekrytera fler.
Café i skolan: I ett samarbete med
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi café i Valsta-,
Saga- och Steningeskolan. Många
elever hoppar över frukosten och
kommer hungriga till skolan. För att
kunna prestera behövs energi och våra
caféer kan vara till stor hjälp på vägen.
Studiecirklar: Vi har haft stor efterfrågan på studiecirklar av allehanda
slag och några exempel är svenska,
datorkunskap, batik, korgmålning,
engelska samt mat och promenader
med fokus på hälsa. För barn och

Mångkulturell Jul, eftersom tanken var
att föreningar och privatpersoner skulle
få möjlighet att visa upp traditioner,
mat, bak och kultur förknippat med
julen. Så mångkulturellt som vi hade
hoppats på har det kanske inte blivit,
men trots det har det blivit ett lyckat
arrangemang där vi 2009 uppskattade
att vi hade upp emot 2 000 besökare.
FREJGÅRDEN
En förutsättning för bra verksamhet
är att man har tillgång till en egen lokal.
I början var vi inhysta längst upp,
bakom låsta dörrar, på Mjölnergatan 3.
Men efter några år fick vi äntligen en
egen lokal, Frejgården, på baksidan av
Frejgatan 20-22, och det var då som vår
verksamhet tog fart på allvar. Vi växte
snabbt ur ”kavajen” men hade sådan tur
att vi kunde utöka då vi fick tillgång
till de lokaler som Hyresgästföreningen
på Frejgatan just flyttat från. Den 15
januari 2008 hade vi en storslagen
invigning då vi i stadsdelsföreningen
klippte band tillsammans med Sigtunahems dåvarande vd Anette Sand och
kommunstyrelsens ordförande Anders
Johansson.

ungdomar har vi haft pyssel av olika
slag vilket varit mycket uppskattat.
Internet-café: I Frejgården har vi
startat ett Internet-café. I dagsläget har
vi tio datorer och mellan 50 och 70
besök per dag. Många är elever från
Valstaskolan.
Väntjänsten och Anhörigföreningen:
Varje tisdag är Väntjänsten och Anhörigföreningen på plats i Frejgården och
då är det Öppet Hus med olika tema
och föreläsningar. Anhörigkonsulenten
tar emot besök fem dagar varje vecka.
Låna Frejgården på helgerna:
Föreningar som saknar egen lokal eller
som någon gång har behov av större
lokal än de själva har tillgång till har
möjlighet att låna Frejgården på
helgerna då vi själva vanligtvis inte har
någon verksamhet där.

grupper som inledde Valstasatsningen.
Vi var överens om att något måste
göras, vi förstod att det skulle ta tid men
vi var optimistiska – vi kallade oss
Valstaoptimisterna. Några av oss är
fortfarande aktiva och vi är fortfarande
optimistiska. Allt måste få ta sin tid.
Det gäller att inte ge upp utan att kämpa
på. Det är inte nödvändigt att ta stora
kliv. Med många små steg når man
oftast mycket länge.
Under min tid i Valstasatsningen har
jag lärt mig mycket nytt och lärt känna
många nya människor – människor som
jag aldrig skulle ha mött annars. Det är
jag tacksam för – det har berikat mitt
liv. Visst har det varit kämpigt många
gånger t ex vid Valstadagen då man ofta
är igång från 07.00 på morgonen till
24.00 på natten och fötterna värker.
Men det har det varit värt! Att själv
bidra till förändring är mycket mer
tillfredställande än att sitta hemma i
soffan och hoppas att någon eller någon
annan ska ta tag i saken.
Margareta Karlsson

TILL SIST …
Själv har jag varit med sedan starten
1997 och då var det mitt engagemang i
Hyresgästföreningen som gjorde att jag
blev inbjuden till en av de diskussions14
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ÅRSMÖTET 2009
Det blev omval på Tore Svensson och
suppleanterna Lars Hedman, Bertil
Elfving, Torsten Nordén och Ulf
Berndtson. Revisorerna omvaldes
också. När det kom till valberedningen
blev det lite stökigare. Rakel Eklund
omvaldes som sammankallande och
styrelsen fick i uppdrag att leta efter
två till. Senare tillfrågades Lotta
Andersson och hon sade ja. Det innebär
att vi söker en till och det kan vara du?
Årsmötet beslutade att anta förslaget
till verksamhetsplan och budget
med de fyra hörnstenarna som
årsmöte, valborg, hembygdens dag
och lilla julafton är. Därtill kommer
trivselträffar såsom allsång i
oktober. Föreningen kommer att
vara deltagare i andra sammanhang
som finns i förra Tidlösan under
Hänt och Händer.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften är oförändrad 120 kronor,
varav 20 kronor går till hembygdsförbundet i Stockholms län.
Föreningens diplom med stor
blomsterbukett för år 2010 tilldelades Valsta/Steninge Stadsdelsförening, för sitt arbete i vår
hembygd, samt vår stugfogde Ove
Åslund som fick föreningens
diplom med stor blomsterbukett för
Ove Åslund dekorerades med hembygsför- det värdefulla arbete han gjort för
bundets hedersnål, samt tilldelades föreningens föreningen. Eftersom hembygdseget diplom med motiveringen: "att han under föreningen hemställt hos Sveriges
en följd av år på ett förtjänstfullt sätt har gagnat
Hembygdsförbund att tilldela Ove
vår hembygdsförening med sitt stora
förbundets hedersnål med lagerengagemang och ideella arbete".
Hembygdsföreningen har återigen varit
samlad till årsmöte och självklart var
Tidlösans utsände på plats, när redaktören hade tagit ledigt. Mötet inleddes
klockan 18.00 och jämfört med förra
året var vi något färre antal deltagare.
Ulf Berndtson och Christer Westling
valdes att leda respektive föra protokoll
för mötet, vilket de gjorde med bravur.
I styrelsen ställde vår sekreterare
Christer Westling inte upp för omval.
Anders Lässman valdes till sekreterare.
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”Valsta/Steninge Stadsdelsförening tilldelas hembygdsföreningens diplom 2010, för sitt
engagerade arbete att skapa trivsel och känsla för en stadsdel i utveckling, i vår hembygd”, löd motiveringen, när Bo Klang överlämnade priset till föreningens glada representanter Margareta Karlsson och Kirsi Salam Kautonen.

krans, vilket också bifölls, kunde
ordföranden dekorera Ove med denna
fina nål.
Både representanterna från Valstasatsningen och Ove var väldigt glada,
stolta och rörda över sina utmärkelser.
När årsmötets formella del var slut
tackades mötets ordförande och sekreterare med varsin blomsterbukett. Nu
var det dags för supé.
I vanlig ordning hade köksmästare
Torbjörn Engholm ordnat med förrätt,
varmrätt, dessert och ostbricka. Gun
Pettersson hade också i vanlig ordning
bakat succétårta.
Märsta Dragspelsgille underhöll med
Roland och Arne Larsson på dragspel,

Stellan Grönvall på gitarr och sång och
Bo Hammarkull på bas. Som final på
underhållningen blev det några allsånger.
I år gick två lottringar om 100 lotter
och som vanligt med fina vinster.
Vid 21.30-tiden började deltagarna
att bryta upp och munterheten var det
inte att ta fel på.
Mötesdeltagarna lade säkert märke
till att några av eldsjälarna inte var
närvarande.
Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett
Stort Tack till alla som gjorde lördagskvällen så trevlig ett Stort Tack till alla
som jobbade med årsmötet, före, under
och efter.
Bo Klang
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HÄNT

HÄNDER

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 2010

BO WESTLING TILL MINNE
Bo Westling lämnade oss den 10 mars. Han
blev 90 år och var under senare år inte
längre så aktiv i vår förening. Aktiv var
han som styrelseledamot under senare
delen av 1970- och 1980-talet, ordförande
1980-81. Från 1983 var Bo vice ordförande i Stockholms läns Hembygdsförbund, där man väl minns hans insatser.
Medlemmar i vår förening minns Bo bäst
som den engagerade och kunnige, alltid väl
påläste reseledaren på den tidens årliga
bussresor.
Giselher Naglitsch

MEDLEMSAVGIFTEN
Inbetalningskort för medlemsavgiften bifogas Tidlösan denna
gång. Avgiften är oförändrade 120
kronor per år och gäller för hela
hushållet.
Vi värdesätter snabb inbetalning.
Det liksom att alla som betalar
elektroniskt anger medlemsnumret
vid betalningen. Det underlättar
mycket för kassören.

ORDFÖRANDE
Bo Klang
VICE ORDFÖRANDE
Peder Andersson
KASSÖR
Mailis Lilja
SEKRETERARE
Anders Lässman
ÖVRIGA LEDAMÖTER
Tore Svensson
Torbjörn Engholm
Bente Åkesson

Svensborg, 195 91 Märsta, 591 400 36
Friggagatan 13, 195 58 Märsta, 591 144 24
Heimdalsgatan 36, 195 51 Märsta, 591 119 40

SUPPLEANTER
Torsten Nordén
Lars Hedman
Bertil Elfving
Ulf Berndtson

Slåsta 3, Odensala, 195 92 Märsta, 591 433 31
Buregatan 9, 195 54 Märsta, 527 029 15
Fasanvägen 29, 195 33 Märsta, 591 151 47
V Bangatan 31 D, 195 40 Märsta, 591 140 30

NYA MEDLEMMAR
Lola Svensson, Ulla Sidfeldh, Bertil o
Anne-Lise Karlsson, samtliga boende i
Märsta, hälsas varmt välkomna som nya
medlemmar i vår förening.
RÄTTELSE
Tidlösan 2010 nr 1 har ett namnfel på
baksidan. Rut Hill är rätt, men Gertrud
Martinsson skall det vara.
Det vet jag alldeles bestämt, för vi har bott
granne med henne, säger Birgitta Westlin
och jag med, skriver Ingvar Westlin i ett
e-postmeddelande.

DEN 24 APRIL - VÅRSTÄDNING
PÅ HEMBYGDSGÅRDEN
Den 24 april hoppas styrelsen att
många medlemmar skall ställa upp
på den årliga fejningen av Täppavallen. Blir vi många kan vi också
putsa fönster mm i skolan. Det
behövs efter en lång och snörik
vinter.
Om det rullar på bra tänker vi jobba
från klockan 9.00 till lunch. Därefter
får vi något gott från grillen och det
kaffe vi då så väl har gjort rätt för.
Fatta din kratta, ta med dina
handskar och ditt glada humör
till vår arbetsfest!
Styrelsen

FIRA VALBORG VID HUSBY SKOLA
Hembygdsgården är öppen från 19.00 - brasan tänds kl 20.00
Våren hälsas välkommen kl 19.30 med ett tal av Ulf Berndtson
Sångfåglarna underhåller med vårens kända visor
Vi bjuder på varm buljong i torpet. Kaffe och varm korv kan köpas i skolan.
Smällare och fyrverkeri undanbedes, småbarn och hundar skall också trivas.

ANSVARIG UTGIVARE
TIDLÖSAN
Giselher Naglitsch
HEMSIDAN
Bo Klang

Hugingatan 3, 195 52 Märsta, 591 224 32
Kättsta, 195 91, Märsta, 591 164 88
Dalgatan 3 C, 195 47, Märsta, 591 142 89
Västra Bangatan 59 B, 195 40 Märsta, 070-422 1197

Neptunusbacken 1, 195 55 Märsta, 591 155 14
Hugingatan 3, 195 52 Märsta, 591 224 32

FÖR MUSEIVISNINGAR KONTAKTA:
SKOLFOGDE
Gun Pettersson
Lövsäter, Odensala, 195 92 Märsta, 591 430 15
STUGFOGDE
Vakant

ALLA HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
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1969 togs en ny bussterminal vid järnvägsstationen i bruk. I väntan på att den skulle bli färdig fick bussarna en tillfällig
uppställningsplats vid Sätunaskolan. Bilden har tagits av en som var med. Kjell Johansson körde buss i Märsta. Han tog
denna bild omkring 1968, säger han. Ett närmare studium av bilden bekräftar saken. Den nya skolan mitt i bilden togs
nämligen i bruk 1968. Då bör bilden visa hur det såg ut hösten 1968.

EN TILLFÄLLIG BUSSTERMINAL VID SÄTUNASKOLAN

