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Centrala delar av Märsta på vykort märkt AB Flygtrafik, Dals Långed. Bilden är daterad till 1966. Närmast ses Södergatan, öppen för
genomgående trafik. Tre punkthus har kommit på plats. Men norra sidan av Södergatan bär ännu villasamhällets prägel.
Centralskolans stolta nybygge från början av 1950-talet är tillbyggt till det dubbla. Men inte heller det räcker i det växande samhället.

Hembygdens Dag
24 augusti
Nr 3. Augusti 2008. Årgång 15

Omslagsbilden:
Skolpoliser. Stockholmsvägen vid Centralskolan korsades av många elever
varje dag, på väg till och från skolan. Det var en farlig övergång, i synnerhet
på den tiden då man korsade en riksväg med numret 13. Sjunde-/
åttondeklassarna sattes in som skolpoliser i mitten av 1950-talet. Bilden från
1966, ur vårt UNT-arkiv, visar att verksamheten då ännu fungerade väl.
Barnen ser ut att ta saken på fullt allvar och polisinspektör Gunnar Sahlström
utstrålar trygghet och trovärdighet.

Hembygdens Dag
Husby gamla skola och Täppavallen
Söndagen den 24 augusti kl. 11.00 – 15.00
Årets tema: ”1960-tal”
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Plusgiro: 36 15 92-9
Utkommer: 4 gånger per år.
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Manus mottages med tacksamhet.
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Sid

Gräv där du står!

3

Märsta i focus vid
lokaliseringar 1967

4

Konsum Tingvallavägen,
en välkommen butik 1963

8

Märsta stationssamhälle
stort flygfoto, 1930-talet

10

STENINGELERA, ny bok

14

Hänt på Täppavallen

16

Hänt & Händer

18

Hembygdens Dag 2008

19

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.

Ur programmet:
Dagen inleds 11.00 med friluftsgudstjänst
12.00 invigningstal av Bo Klang
13.00 Kulturskolans ensemble spelar för oss
14.00 gör Märsta Dragspelsgille det samma
hantverk, lanthandel, loppis
kulturstig, lotterier, öppet museum
servering med hembakat, korv, våfflor
fiskdamm och ponnyridning för barnen
Sigtunaortens Samlarförening
finns på plats och möjlighet ges att få
antikviteter och samlarsaker värderade
Utställningar
I Magasinet upplever vi 1960-talet på nytt och
på Täppavallen öppnar Steninge Krukbod för en dag
och en samling damskor får sin egen plats
VÄLKOMNA!

För mera information gå till föreningens hemsida: www.hembygdmarsta.se
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Farfars Uppland
Sent förra året uppmärksammade
Sigtunabygden en bok med rubricerade namn. Det är en stor bok med
mängder av fina flygbilder från stora
delar av Uppland.
Författare till Farfars Uppland är
Mats Rogberg. För några år sedan
köpte han en låda med gamla fotografier på en auktion. Det blev grunden
till en bok.
Titeln kommer sig av att Mats
Rogbergs farfar, Carl Teodor Rogberg,
under många år var kyrkoherde i
Sigtuna. Centrumbiblioteket har på
vår inrådan införskaffat boken.
Nu har hembygdsföreningen
genom Mats Rogbergs vänliga tillmöteskommande fått de fyra bilder som
berör våra socknar som högupplösta
filer på en CD. De har redan införlivats i vårt fotoarkiv.
Med början i detta nummer kommer vi att återge bilderna i Tidlösan.
Vi börjar med en fantastisk bild över
gamla Märsta, så som det såg ut innan
samhället började röra på sig. Se
mittuppslaget.
I kommande nummer kan vi visa
Odensala respektive Husby kyrkbyar
och Steninge, så som vi aldrig sett det
förut.
Alla bilder är tagna på 1930-talet,
men namnet på de som tagit bilderna
är tyvärr inte kända.

Hänt & Händer
Nya medlemmar
Eivor Harander, Lotta Forsberg,
Dennie Bengtsson, alla med adress
Märsta, Mattias Nordal, Odensala och
Bernt Karlberg, Uppsala, hälsas varmt
välkomna i vår gemenskap.
Sonessons bageri låg i Solna
Om man tar namnet Sollentuna och
stryker hälften av bokstäverna får man
rätt namn på var Sonessons bageri var
lokaliserat, som Bosse Klang berättade om i sina tidiga minnen från
bygden. Just det, Solna skall det vara,
och inget annat.
Hembygdsguiden
Hembygdsförbundet har under många
år tryckt ett häfte kallat hembygdsguiden. Där kunde man finna alla
hembygdsföreningars och -gårdars
program under året. Nu har man
skapat en särskild hemsida för detta.
Enklast når du den genom att gå in
på www.hembygdmarsta.se
och klicka dig vidare.
Märsta Barnkoloni, var fanns den?
Vi vidarebefordrar en fråga som
kommit till hembygdsföreningen:
"På slutet av fytiotalet var jag (född
1942) på en adress nämnd Märsta
Barnkoloni i Märsta. Finns det några
uppgifter om var den låg och om
byggnaden finns kvar?"
Så nu väntar vi på att läsekretsen
skall höra av sig till redaktionen med
berättelser och kanske någon bild?
Vi är många som nu är nyfikna på
svaret. Kan det bli en artikel i
Tidlösan?

Loppisprylar sökes
Gun och Allan efterlyser och tar gärna
emot mera prylar till hembygdsföreningens loppis. Det händer dock
att de plockar undan en eller annan
spännande pryl som de tycker bättre
passar i föreningens ”nutidsmuseum”.
Ring 591 430 15 så hämtar dom.
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Gräv där du står!
Uppmaningen gräv där du står har du återkommande hört från Tidlösan och
alla andra som arbetar för att våra minnen inte skall falla i glömska. Den är
allvarligt menad och skall uppfattas som att just dina minnen är värda att
bevaras. Så – gräv i ditt minne – och dela med dig till oss andra. Vad hände
under 1970-talet? Om du inte minns klart så måste du kanske gräva – där du
står. Gräv i högar av fotografier, eller bläddra i ditt fina album. Gräv bland
tidningsklippen och sparade tidningar. Prata med gamla arbetskamrater eller
kompisar från idrottsplatsen, föreningslivet, mm. Tidlösan väntar på just ditt
inlägg. Tänk också på barn och barnbarn som lever i en helt annan tid. Dom
kommer att vilja veta. Kanske frågar dom dig redan nu?
Att ta ett litet spadtag då och då kan resultera i en stor grop. En grop kan
utvecklas till brunn – kunskapens källa. Där kan man bli fast för en tid för att
bara ösa. Det hände Gunilla och mig hösten 2006.
I samband med den trivselkväll i hembygdsgården, då vi visade ett bildspel
om Steninge, klagade vi över att så lite fanns dokumenterat om
keramiktillverkningen på Steninge; inga bilder, inga nedteckningar och
definitivt ingen samlad berättelse. En av åhörarna kom fram till oss efter
föredraget och pekade: ni skall prata med henne där borta. Och det gjorde vi.
Redan efter första besöket hemma hos Berit, som hela sitt liv har bott på
Steninge, kände vi att det kan bli en stor artikel för Tidlösan, om
keramikepoken på 1930-talet. När vi lite senare lämnade tillbaka de lånade
bilderna kunde vi fördjupa ämnet. Nya minnen flöt upp till ytan. Då hade vi
även kommit i kontakt med Rune som visste så mycket om 1960-70-talen.
Nu såg vi fram emot ett litet större häfte. Men nya tips strömmade in. Det ena
gav det andra – ja, andra genrationen – d v s döttrar och söner till dom som
var involverade i trettiotalets keramikäventyr kom in i bilden, en efter en.
Efter ett år stod det klart för oss att det måste bli en bok om STENINGELERA.
Till hembygdens Dag är den klar.
Vi grävde där vi stod och fick lera på spaden!
Gräv du också!
Giselher
3

Märsta i focus vid lokalisering av industrier
Hela denna artikel var införd i Sigtunabygden Märsta tidning fredagen den
28 januari 1966. Den återges här i obearbetat skick med tillåtelse från
Sigtunabygden.
Bostadsbyggnadsprogrammet för
Märsta omfattar 640 lägenheter, som
skulle igångsättas. I praktiken torde
det dock bli omkring 750. Detta beror
dels på att antalet småhus i HSB blir
80 mot upptagna 50, i Rosersberg
byggs 40 bostäder i kv. Kadetten och
första Valstaetappen omfattar 330 i
stället för upptagna 290 lägenheter.
Av dessa bostäder beräknas drygt 300
kunna bli inflyttningsfärdiga senast
under fjärde kvartalet.
Årets byggenskap i Märsta omfattar sålunda 330 lägenheter i första
Valstaetappen samt 80 i del av den
andra etappen. HSB bygger dels 80
småhus på Norra Ekilla och 120
lägenheter i hyreshus på Västra Ekilla.
På Arenberga uppför Svenska Trähus
och Riksbyggen sammanlagt 90
småhus i gruppbebyggelser. I Rosersberg byggs vid Kadettvägen 40 bostäder.
HSB har i dagens läge endast
kunnat ordna kreditiv för 25 av de 80
småhusen på N. Ekilla, men enligt
ombudsman Rosander räknar man
med en löpande produktion av hela
bebyggelsen, då finansieringen löses
på något sätt. På V. Ekilla väntas en
planändring bli klar i vår för uppfö-

rande av hyreshus där, likaså i HSBregi. Några tekniska hinder för igångsättning föreligger inte och husprojekteringen har inletts. HSB räknar
realistiskt med att denna byggenskap
kommer igång under tredje eller
senast fjärde kvartalet. Finansieringsfrågan för denna byggenskap, innebärande en investering på 10 miljoner
kronor, räknar man med skall lösa sig
under året.
Första etappen på Valsta har kostnadsberäknats till 24,5 miljoner kronor i Märstabostäders regi. För den
andra etappen svarar Riksbyggen som
sätter igång 80 lägenheter.
Av de 330 lägenheterna på Valsta
räknar man med att hälften skall vara
inflyttningsklara under året. Alla
småhusen på Arenberga och N. Ekilla
väntas också bli inflyttningsklara.
Samma gäller byggenskapen i Rosersberg. Detta innebär att sammanlagt
330 lägenheter skulle bli inflyttningsklara detta år om inte planerna
och byggtakten förrycks.

... klippa buskar och dra ihop till kommande valborgsbrasa, och vi hade trevligt vid
den gemensamma grillmåltiden efter väl förrättat värv. Foto Bo Klang

Valborgsfirandet, lyckat och välbesökt med många barnfamiljer i publiken. Foto GN

Ny framstöt för ”spelhuset”
Märstabostäder kommer att göra en
ny framstöt hos högre myndigheter,
för att om möjligt detta år få tillstånd
4
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Styrelsen tackar alla er som
ställde upp på vårstädningen på
Täppavallen den 19 april. Det kom
fler än vanligt och mycket värdefullt arbete blev utfört. Förutom
den allmänna uppsnyggningen ...

...hann vi se över en del tak ...
Många nya har
valts in i styrelsen under de
senaste två
åren. Därför
kallade Bosse
Klang till styrelseutbildning
i början av maj.
Här berördes
"bra att veta"
om föreningens
rutiner, var
saker förvaras,
brandskydd
m.m. Foto GN
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Bangatan dras söderut fram till
Centrumleden och norrut till det nya
villaområdet på Arenberga.
Teleflex, som framställer mekaniska fjärreglage bl. a. för marinens
räkning och industriellt bruk, uppför
en fabriks- och kontorsbyggnad för
600 000 kronor. Utrustningen, som
medförs från Lidingö har ett värde av
200 000 kr. Dir. K. W. Henriksen
omtalar att det blir ett 20-tal anställda
i starten, men att markarealen är så
rymlig att på sikt ytterligare utbyggnad kan ske, så att efter hand 250
personer kan sysselsättas.
SGS Fairchild räknar med att starta
sin tillverkning i provisoriska hyrda
lokaler i Rosersberg 1 maj. Under
andra halvåret torde byggenskapen
och uppförande av kontors- och fabriksbyggnad komma igång. Investeringen rör sig om 2 miljoner kronor. I
slutet av detta år kommer i de tillfälliga lokalerna i Rosersberg ett 80- tal
personer att sysselsättas, medan
arbetsstyrkan i de nya lokalerna i
slutet av 1967 väntas uppgå, till 170
personer, varav 114 kvinnor. Företaget skall tillverka transistorer,
dioder och integrerade kretsar.
AB Wi1helm Beckers färgfabrik i
Märsta har nyligen tagit i bruk sin
tillbyggda fabriksdel samt lagerbyggnad. Investeringen rörde sig om
1,5 milj. kr. Den angränsande sågtomten kommer ev. att bebyggas i
höst med en ny fabriksbyggnad,

att sätta igång Tipstjänsts och
Penninglotteriets kontorsbyggnad.
Frågetecken är det också fortfarande
för Sätunaskolan, kostnadsberäknad
till 2,5 milj. kr. Där skall det bli bl. a.
18 klassrum för låg- och mellanstadierna. Där hoppas Märsta kommun
komma i åtnjutande av den provisoriska kvoten för att realisera det
sedan länge närda önskemålet som är
en tvingande nödvändighet för att klara
skollokaliteterna för undervisningen
i samhället.
På industrifronten har kommunen
skrivit nytt kontrakt med AB Dataregister. Någon byggenskap blir det
dock inte i år, men väl förberedelser
för exploatering. Teleflex, SGS
Fairchild Skandevalls anläggningsfirma från Växjö och Sörlings sätter
igång sina fabriksbyggen. Medan
Ohlsson & Skarne fortsätter sin.
Dessutom väntar kommunen som
tidigare nämnts på besked från tre
större industriföretag som vill rota sig
i Märsta.
Den stora milstolpen i Märsta för
detta år blir dock invigningen av det
provisoriska affärscentrat i slutet av
februari eller i början av mars. I det
sammanhanget bör nämnas att
vägförvaltningen drar fram Centrumleden under E 4 strax söder om
Tingvallavägen 3 upp till provisoriet
och förbinder detta med den nya
stadsdelen Valsta, där anslutningsgator byggs av kommunen. Västra
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innebärande en investering på 3-4
milj. kr. Det blir en 100 meter lång,
och 35 meter bred 2-våningsbyggnad.
Förplanering har skett och den nya
fabriken väntas stå färdig i slutet av
1967, varvid arbetsstyrkan utökas
med ytterligare ett 40-tal man.
Bolaget har som bekant även köpt
ett stort område av HSB, men någon
byggenskap på detta område är inte
aktuell i år.
Märsta Fabriksprodukter räknar
med att i år uppföra ett byggmaterielförråd på östra industriområdet för 75.000 kr. Ritningar
håller på att upprättas och bygglov
söks nästa månad.
Standard-Mekano som verkat i två
år på östra industriområdet räknar
med utvidgning. Ritningar ligger
klara för en verkstadstillbyggnad,
men om det blir någon byggenskap i

år är ännu oklart. Agenturfirman
sysselsätter 27 man och tillverkar
detaljer för pressverktyg.
Matsilver AB i Märsta räknar inte
med någon expansion i år utan
konsoliderar sin ställning med 150
anställda. Liksom tidigare efterfrågar
företaget fler bostäder för sina
anställda.
Färgfabrik ökar produktionen
Du Ponts färgfabrik utbyggde i fjol i
två etapper sitt laboratorium och
färdigställer detta i början av detta år.
Investeringen uppgick till 150 000
kronor. Personalförstärkningen har
skett dels på labboratoriesidan, dels
på försäljningssidan. Även produktionssidan ökade med 4 miljoner
kronor till 14 miljoner kronor. En
fortsatt 30-procentig ökning väntas
även i år. Personalstyrkan ökades med

1933-1937

1937-1940

Ovan: Disponent Ingvar Merinder
visar en del av Steninges sortiment.
Foto UNT 1965
Nedan: David Landin drejar en vas.
Bakom honom står färdiga vaser av
Ingrid Abenius, g. Triller. 1930-talet

ca 1954-1979

Medlemmar som inte kan besöka Hembygdens Dag kan få boken hem i brevlådan
utan extra kostnad, vid förskottsbetalning av 150 kr till Plusgiro 81 95 47-1.
Ange medlemsnummer eller namn och tydlig adress som referens.
6
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Steningelera

Giselher. För oss, liksom troligen för de
flesta, har begreppen flutit ihop:
Keramiken, Lervarufabriken, Steninge
Keramik, Sigtuna Keramik, Tegelbruket,
o s v. Vem har gjort vad, i fråga om tegel,
enkelt lergods och keramik med högt
ställda ambitioner? Var och när har de
olika aktörerna varit verksamma? Hur
känner man igen deras produkter?
Alla kända formgivare presenteras
med exempel på typiska produkter från
deras arbete. Författarna har spårat upp
en katalog från 1930-talet. I den fanns
över 1000 teckningar. Drygt 300 har
kunnat knytas till respektive formgivare.
Boken blir ett måste för alla samlare av
svensk keramik.
För den allmänt hembygdsintresserade finns här massor att läsa om hur livet
levdes på Steninge, i anslutning till de
stora trädgårdarna, i jordbruket och inte
minst i industrin. Allt började ju med tegel
till Steninge slott. Men författarna tycker
sig kunna visa en koppling till Husby skola!
De menar att teglet till skolan kan ha bränts
på Steninge. Och skolan stod färdig att tas
i bruk flera år före slottet.
Boken är trådbunden med hårda
pärmar. Den innehåller 100 sidor och över
200 illustrationer, de flesta i färg. Boken
ges ut i samarbete med Sigtuna Museum
i mitten av augusti. Den ingår som
nummer 14 i Sigtuna Museers Skriftserie
och kan köpas på museet eller direkt av
Gunilla och Giselher till ett ett förmånligt pris, bara 150 kronor.
Steningelera presenteras för första
gången för en bredare publik under
Hembygdens Dag den 24 augusti, då i
anslutning till en utställning av keramik
från Steninge.

Artiklar i långa rader och flera småskrifter har publicerats om Steninge slott vid
Mälaren i Märsta och om dess mer eller
mindre kända ägare. Inte minst greve Axel
von Fersen och hans förhållande till
Frankrikes drottning Marie Antoinette
har fascinerat skribenterna. Men mycket
lite har berättats om alla de människor
som genom sitt arbete burit upp slottet,
ofta under knappa förhållanden.
En del har skrivits om den på sin tid
berömda handelsträdgården, Nordens
största, och dess stora växthus. Men det
var mest i dagspressen vars sidor har
bleknat bort. Nästan ingenting har skrivits om det stora jordbruket, än mindre
om tillverkningen av blomkrukor som
pågått här i mer än sextio år. Ingenting
har skrivits om 1930-talets ambitiösa
tillverkning av prydnadskeramik, ett
stycke svensk konst- och industrihistoria
som inte får tappas bort.
Böcker i långa rader har skrivits om
Gustafsberg, Rörstrand och UpsalaEkeby, deras produktion och historia.
Men ingenting har publicerats om att
Steninge i Märsta under 1930-talet tog
upp konkurrensen med dessa giganter.
Om inte den stora oredan i Europa
hade satt stopp för ”Keramiken” på
Steninge sommaren 1940, hade ännu
mera kunnat komma ut av detta. Nu blev
det ett kort men intensivt industriprojekt
som Gunilla och Giselher Naglitsch har
skildrat i en ny bok - Steningelera.
Detta är ett försök att bringa reda i
historien om den industriella förädlingen
av lera vid Steninge, säger Gunilla och
14

ett 20-tal personer i fjol och så sker
också i år.
Byggnadsfirman Ohlsson & Skarne
uppförde i fjol två gjuthallar på östra
industriområdet och i år uppförs en
tredje. Företagets båda märstafabriker
har nu en kapacitet av byggelement
och fasader för cirka 900 lägenheter pr
år. Den gamla fabriken på Valsta skall
avvecklas successivt. Markområdet
för fabriken på östra industriområdet
är så rymligt att ytterligare gjuthallar
kan byggas om orderingången ökar
ytterligare, vilket man väntar.
Sörlings mekaniska verkstads AB
i Märsta har börjat röja för sin nya fabrik
på östra industriområdet. Verkstadsoch kontorsanläggningen inklusive
maskinpark innebär en investering på
6 miljoner kronor. På vårsidan inleds
den egentliga byggenskapen och
byggtiden uppgår till 16 månader.

Erinras kan väl också i sammanhanget om industritillskotten FOCO
- Fabriks AB Forslund & Co, tillverkare av lastbilstippar och exportör av
hydrauliska lastkranar, P C af Buréns,
som importerar maskiner för hus- och
vägbyggnadsindustri, Bygg-Zätas
cementgjuteri i Rosersberg, samt
A-betong i Rosersberg som nyligen
börjat uppföras.
Nästa år kommer Märsta kommun
att ha ett 15-tal stora fabriker och detta
om något talar för att Märsta fått ett
mycket kraftigt attraktionsvärde för
industrilokalisering och detta intryck
torde bestå ännu i många år.
Här byggdes stora delar av Märsta:
Systembetong, Ohlsson & Skarnes
dotterbolag, stora gjuthallen, tidigt
1970-tal. Okänd fotograf
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Konsum Tingvallavägen, en välkommen butik 1963
I förra numret av Tidlösan kunde man
läsa om både nyinflyttade och gamla
märstabors bekymmer med samhällets otillräckliga försörjningen med
butiker.
Så fick jag för mig att bläddra i en
bunt gamla verksamhetsberättelser
från Konsum Väsby med omnejd.
Föreningen hade under 1960-talet
butiker, förutom i Upplands Väsby, i
Rotebro, Bollstanäs, Vallentuna,
Täby, Knivsta, Sigtuna och Märsta.
Vid utgången av 1963 fanns 16
butiker, varav två i Märsta.
1963 blev mitt sista år som anställd
i butik, här i Märsta. Efter två år som
springpojke på Konsum, när jag gick
i sjunde och åttonde klass på Centralskolan i Märsta, hade jag fått fast
anställning på Konsum Söderhöjden
(Stockholmsvägen). På den tiden
behövde man inte söka jobb när man
gick ut skolan. - Historien kommer
att beskriva oss som den mest
gynnade generation någonsin som
vuxit upp och levt i Sverige. - arbetsgivarna sökte upp oss.
Konsum betalade utbildningen till
yrket för oss som då betecknades som
”begåvningsreserven”, d v s vi som
skulle ha klarat fortsatta studier, men
som inte hade råd.
Efter de första korrespondenskurserna på Brevskolan, med början

1955, följde för mig femton års
studier på fritid. Vi som fick denna
studieförmån fick kurserna betalade,
men vi måste satsa mycket av vår
fritid. Mycket handlade om korrespondenskurser på Brevskolan. Att
komma in på kurser på KF-skolan Vår
Gård i Saltsjöbaden hörde till höjdpunkterna. För det offrade man gärna
en semestervecka. Lite tuffare var det
med långkurserna. I Konsums berättelse för 1963 kan man läsa: ”Butiksföreståndarekurs om sex veckor på
Vår Gård har bevistats av Giselher
Naglitsch, Märsta.” Som ungkarl fick
jag 25 % av lönen för dessa veckor.
Resten var jag tvungen att ta av
semester och tjänstledighet. Gifta
kunde få behålla halva lönen under
långkurser. Jag kan se att jag även
avslutade två brevkurser detta år,
Grundkurs i nationalekonomi och
Samhällsekonomi i teori och praktik.
Nu var jag kvalificerad för högre
utbildning och rörelsen förväntade sig
större arbetsinsatser. Gunilla och jag
gifte oss i februari 1964 och flyttade
strax därpå till Borlänge. Till Märsta
återkom vi fem år senare. Men den
fortsatta karriären fick jag på
Kooperativa Förbundet i Stockholm,
med massor av resor. – Så, här har ni
en förklaring till en del av mina
minnesluckor från 60-talet.
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Personalen som blev kvar i den gamla butiken på Stockholmsvägen (ovan) ser inte
ledsna ut för det. Fr v Stig Björkman, Åke Olsson, Maj-Britt Jansson och Sol-Britt Fors
Nedan: personalen i den nya butiken, fr v Nora Ivarsson, Ulla-Britt Larsson, Mona
Bladlund, Karin Johanssson, Birgitta Söderberg, Dagny Eriksson, Karin Folkesson,
Britt-Marie Andersson, Kersti Waltari och Per Svensson.
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Så såg det ut
i en modern
livsmedelshall
för 45 år sedan.

Trängseln var stor och
minerna glada när
Konsums moderna
varuhall öppnade på
Tingvallavägen den 5
december 1963, lagom
till julhandeln. Köerna
var långa och varukorgarna välfyllda.

På bilden t v
demonstrerar
Gertrud Turesson
"soppa italjano".
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Konsum satsade även på utbildning av sina medlemmar och förtroendevalda. 1963 ledde Per Svensson
en kurs för 10 deltagare När vi köper
kött. Irma Kruse hade 7 deltagare i
kursen Vad skall vi äta. Gertrud
Turesson hade 12 deltagare i kurs på
samma tema och 10 deltagare i Ung
konsument. I samarbete med ABF
arrangerades Bullerbyträffar för
barnen i Märsta.
Under rubriken Butiksfrågor, kan
man läsa: ”Under året har en ny butik
tillkommit och en butik har stängts.
Den 5 december öppnades butiken på
Valstaområdet i Märsta ...” Från
öppningsdagen till årets slut uppgick
omsättningen till 177 000 kronor,
vilket betecknades som fullt tillfredsställande. Butiken på Stockholms-

vägen omsatte samma år 1 277 958 kr,
med en ökning på 277 004 kr eller
hela 22 %. Detta kan ses både som
bevis på framgång men också som
bevis på den kraftiga befolkningsökningen.
Som synes var stadsdelen Valsta
ännu inget begrepp som kunde
förvirra och Tingvallavägen hade
ännu inte fått sitt namn. Men de första
hyresgästerna, kanske de flesta, hade
flyttat in i sina moderna bostäder i det
som kallades Ulbrichtmuren. Resten
av nybyggnationen runt omkring
kallades i folkmun ”Balubalägret”.
Två namn som antyder händelser i
världen som fångade svenskarnas
uppmärksamhet vid denna tid.
Invigningsbilder från Konsum på
Valstaområdet finner Du på sid 12-13.

En disig vinterbild med
utsikt över den nya stadsdel som då kallades
"Valstaområdet", tagen
från korsningen Ringvägen-Ängsvägen. Baksidestexten med illustration visas härintill.
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1930-tal. Märsta sett från flygplan. Här kan man verkligen tala om ett stationssamhälle.
Både det gamla och det ny stationshuset kan urskiljas vid stationen. Bortom spåren ser vi
Arvid Lindgrens färg- och fernissfabrik samt sågen med alla sina brädstaplar och virkesupplag.
I bildens överkant, lite längre t h ses två vita, slitna fläckar i gräset framför målen på Åvallen.
Kexfabriken kan ingen missa. Strax hitom ses Södergatan med 4 möjligen 5 villor. T v mitt
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i bilden skymtar Sörlings första nybyggda verkstad. Låt blicken vandra mot höger så ser du
Sätunaholm (Äppelparken), Korslund, villan med telefonstationen, Björkudden, Esso, och
Gammelmärsta gård med Anglemos lanthandel. Lite högre upp kan man inte missa den
nybyggda skolan och därefter Nymärsta gård. Bilden kommer ur boken ”Farfars Uppland”
av Mats Rogberg, som välvilligt ställt den till förfogande för Tidlösan. Okänd fotograf.
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