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Märsta Teater, smyckad med julgranar i adventstid, invigningsåret 1962.
Som framgår av ett brev till redaktionen kan bilden vara tagen av Åke Ekdal
eller Lars Norman, vilka vid den tiden utgjorde UNT:s redaktion i Märsta.

VACKRA BOKSTÄVER

För en tid sedan hade jag nöjet att lyssna på ett föredrag
om betydelsen av minnen; doften av bröd, bekanta ljud,
händelser och berättelser.

Föredragshållaren framhöll vikten av att forma
vackra bokstäver
vackra bokstäver som bildar ord
ord som bildar meningar
meningar som bildar och berättar en historia

Jag instämmer till fullo och lovar att Dina vackra bokstäver,
ord, meningar och historier blir till glädje för Tidlösans läsare.

Giselher
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E. SÖDERQVIST FOTOGRAF MÄRSTA

Under arbetet med insamling av gamla bilder har vi i hembygdsföreningen
emellanåt stött på bilder med en stämpel som visade att vi hade en fotograf i
bygden som bar namnet på denna artikel. För en tid sedan kom redaktören i
kontakt med Birger, en av fotografens söner. Han kunde berätta att i familjens
ägo finns en del intressant fotografiskt material efter pappan. Vi har nu inlett ett
samarbete för att se om vi kan koppla en del av de anonyma bladfilmerna och
glasplåtarna till personer eller vyer från Märsta. Jag bad om en liten presentation
av pappa Söderqvist. Den följer nedan:

E. Söderqvist Fotograf Märsta stod det
på den ovala stämpeln på de framkal-
lade kortens baksida. Vår pappa Edvin
fotograferade bl a familjer på beställ-
ning. Det blev en del av hans försörj-
ning under 1920-talet. Ibland hittade
han sina motiv i byarna runt Husby-
Ärlinghundra, Lunda, Odensala,
Husby-Långhundra och andra platser i
Uppland. Edvin hade bälgkamera
(Cocarette 6x9 - objektiv Contessa-Nettel
Doppel Anastigmat Ottonar - f: 6,5 F 10,5)
och framkallade sina bilder själv.

I början använde han glasplåtar. Han
hade också den typiska svarta duken
och tog i regel motiven med stativ.
Östlings Foto på Drottninggatan i
Uppsala var vår pappas viktigaste
leverantör och stärkte hans fotograf-
titel.

Mycket av hans utrustning finns kvar
i vår familjs ägo liksom negativ på film
och glas.

Edvin kombinerade fotograferandet
med att ta hem ”korta varor” och lik-
nande från grossister i Stockholm,
Insjön och Borås. Dessa varor hade han
i en stor, röd ”unicabox” över en meter
lång. På cykel kunde han sedan besöka
kunderna i trakten.

Edvin var också cykelreparatör. Han
hjälpte bl a många cyklande turister
som fått problem.  Det var lätt att få
punka på dåtidens vägar. Redan på 20-
talet kom turister även från Norge,
Tyskland m fl länder. Många blev brev-
vänner under många år. Det återkom vår
pappa ofta till.

När Buss-Kalle, som ägde Tullstugan
(Sigtunatullen), erbjöd honom att köpa
stället slog han till. Då hade han träffat
Gunhild som bodde på Kumla gård,
Odensala. De beslöt att öppna lanthan-
del och servering i den uttjänta bussen
som allmänt kallades Cigarr-lådan. Via
en större bod på platsen byggdes så
affären i det ombyggda boningshuset.
Nu skriver vi tidigt 30-tal.

Det var i regel Gunhild som stod
bakom disken. När vi barn växte upp,
fick vi ofta hjälpa till. Edvin fortsatte
att fotografera när arbetet med lanthan-
deln tillät. Han höll fast vid svartvitt.

Edvin Söderqvist Fotograf Märsta;
det förblev han så länge han levde. Från
femtioårsåldern bopendlade han mellan
föräldragården i Lunda och bostaden i
Märsta. Edvins slutare slöt sig defini-
tivt på våren 1981.

Det finns notisböcker om fotogra-
ferade motiv. Tyvärr saknas referens till
negativen. Några personer är bekanta
liksom miljöer. Alla får gärna hjälpa till
i detektivarbetet. Under alla förhållan-
den är Edvins bilder utmärkta tidsdoku-
ment. Vi är glada över Hembygdsförenin-
gens intresse för en av hembygdens
fotografer.

Sönerna Bertil, Bengt, Birger och
Bosse (våra systrar Ragnhild och

Gun-Britt är tyvärr avlidna)

Cyklister är vanliga motiv på de bilder
vi hittills skannat. Vid tagning av dessa
två bilder stod fotografen med Tullen
på sin vänstra sida och ryggen mot
gamla vägen till Sigtuna. I bakgrunden
syns riksväg 13, Uppsala åt vänster,
Stockholm åt höger.
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Följande dialog, som fördes via e-
post under arbetet med att identifiera
bilderna, kan tjäna som exempel på
hur det kan gå till att göra bilder an-
vändbara och att få till en historia.
Det började med att jag skickade ett
par dussin nydigitaliserade bilder till
bröderna. Första svaret kom från
Bengt:

Hej! Inte många personer som jag kan
identifiera tyvärr. Kvinnan vid väv-
stolen kanske kan vara faster Hulda
Karlsson, Gränjan, Vidbo. Mannen
med keps och Pommac (caféserve-
ringen i Tullen) torde vara vår morbror
Harald Husén, Kumlabacke, Odensala.
Jag kan meddela att jag planerar att
komma till Husby skola på söndag. Ska
bli spännande att träffas samt kanske
träffa några vänner från ”förr i tiden”.

Hälsningar, Bengt Söderqvist

Jag ville veta mer om kaféet, som jag

inte tidigare hört talas om. Nytt svar kom
med "vändande post":

Hej Giselher!
Detta med café kanske var att ta i, men
i anslutning till affärsdelen så hade vi
några utemöbler av cafétyp (sponsrat
av bryggeriet) på sommaren där kunder,
men framför allt turister, kunde slå sig
ner med en läskedryck. Kunde nog
hända att vår mor kunde stå till tjänst
med en kopp kaffe också. Bröd fanns
ju i butiken. Kaffebröd, inkl bakelser,
levererades veckovis av Östbergs bage-
rier med bil från Stockholm. Möjlighe-
ten fanns ju främst i anslutning till buti-
kens öppettider och detta var ju bara
en marginell verksamhet. Före och vid
tiden för andra världskriget förekom
det ju en hel del cykelburen turism och
affären låg ju lägligt till vid stora riks-13.

 Mvh Bengt

Var det bryggare Andersson i Tollsta?
frågade jag.

Nej, inte Tollsta, utan ett uppsala-
bryggeri, jag tror Bayerska, åtminstone
på senare år,  men är inte säker. Birger
kanske har någon idé. Möbeln var en
typisk utemöbel för serveringar - stål-
stomme och smala träspjälor.
Lycka till!

Mvh Bengt

Varpå jag måste svara:
Olika minnen, men båda har rätt! Tror
jag. Andersson i Tollsta hade åkeri och
nederlag för Bayerska i Uppsala. Det
är intressant att spåna lite så här. Det
kommer alltid minnen och detaljer som
inte varit uppe till ytan på länge.
Hälsningar

Giselher

En matris ur Edvin Söderqvist samling, använd för tillverkning av jul- och nyårs-
kort. Matriserna var lätt genomlysbara och spegelvända. Den högra bilden visar
hur det skulle bli. Men ännu saknas ett porträtt i den frostiga medaljongen.

Ovan: Cykelreparation och målning av cykelram vid timmerhuset vid Tullen.
Stående: Edvin Söderqvist.
Under kriget hyste huset både ko,
gris och höns i den vänstra delen.
I den högra delen fanns en cykelbod.

Höger: Tullstugan före ombyggnaden i
mitten på 1930-talet. Okänd bilist for-
cerar grushög upplagd av vägverket i
samband med vägens omläggning.
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ARLANDABADET – FRÅN BADPLATS TILL KABELBANA

Halmsjön har länge varit en medel-
punkt i bygden. Förr åkte man släde och
skridskor på vintern och sommartid var
badet populärt och välbesökt.

 Badplatsen var den största i kommu-
nen och gästades av folk från hela
kommunen. Årlig simskoleundervis-
ning bedrevs där.

Ända från sena 50-talet då Arlanda
flygplats började projekteras har löften
givits om badets fortbestånd. Så sent
som 2004 förbättrade Swedavia
badplatsen.

Men för en tid sedan ingick Swedavia
ett arendeavtal med Stockholm
Watersport Center som nu anlagt en
vattensportanläggning en skidlift-
liknande kabelbana för wakeboard-
åkning ( eg. svallvågsbräda). Vår gamla
fina badplats fick till stora delar stryka
på foten.

Därför har vår hembygdsförening
tillsammans med föreningarna i
Lunda, Skepptuna och Vidbo
tillskrivit Swedavia och begärt:

- att en ny badplats anläggs vid
Bergsbol
- att tillgängligheten till badet ska
vara god
- att parkeringsplats ska vara
professionellt anlagd
- att bryggorna ska iordningställas
- att toaletter ska finnas på nya
badplatsen
- att Swedavia ansvarar för tillsyn
och renhållning
- att hela åskanten mellan vägen och
sjön snyggas till

Jag återkommer med mer information
när väl Swedavia svarat på vår begäran.

Ulf Berndtson

Den 6 juli 1964 invigde
flygplatschefen Ture
Bråland Arlandabadet.

Överst på höger sida:
En grupp småflickor
från Märsta gymnastik-
klubb(?) under ledning
av  Irma Kruse bidrog
till underhållningen.
Det fattades varken
engagemang eller
meningsfull fritidssys-
selsättning i Märsta.

Idag har den urgamla bad-
platsen i Lunda, som ligger
mittemot det numera avveck-
lade Arlandabadet, förvand-
lats till ett förfärligt tivoli. Än
värre är den strandnära
bebyggelsen och att det hela

ser ut som en övergiven byggarbets-
plats efter en konkurs. Den lilla
badplatsen som älskades så av
Lundaborna har klämts in till vänster
under bryggan som går runt hela det
så kallade klubbhuset.
Foto: Giselher Naglitsch
sensommaren 2011
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Visa tillägnad en populär badplats,
Edvin Söderqvist Fotograf Märsta
skrev den när badplatsen var nyanlagd.
Visan skall sjungas på melodi:
Vem kan segla förutan vind?

T,h. och nedan:
Simsällskapets
Flaggceremoni
1970

Simskola och promoveringar finns flerfaldigt
dokumenterade i vårt fotoarkiv. Bilden nedan
är den första. Den 29 juli 1963 satte Harald
Ivarsson  kransen på en duktig simmare.
Ivarsson var mångårig idrotts- och fritids-
politiker i vår kommun. Vid promoveringen
1968 tycks det ha varit behagligare väder.
Foto, där ej annat anges i denna artikel:
Hembygdsföreningens UNT-arkiv.
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VEM KÄNNER TILL  L.L. LYCHNELLS CIGARRER

Via hembygdsföreningens hemsida kom en fråga från Lasse Björkdahl. Han
skriver: Jag forskar lite kring gammal svensk tobakshistoria. Har då fått tag på
en gammal cigarrlåda från företaget L.L. Lychnell- Odensala-Tobo-Knifsta. Vet
ni någonting kring Lychnell och hans cigarrtillverkning. Vad jag förstår var han
även handlanden.

Detta med Lychnell som handlare i
Odensala och Knivsta är välbekant för
alla gamla Odensalabor och för många
andra medlemmar i vår förening. Men
att Lychnell skulle ha haft tobakstill-
verkning har redaktör´n aldrig hört talas
om, inte ens att Lychnell skulle ha haft
verksamhet i Tobo.

En cigarrlåda med företagets namn
kan tyda på att Lychnell hade egen
tillverkning. Men om vi tänker oss att
handelsman bara ville ha ett eget märke
eller en fin bjudlåda, så var det nog
inget problem att få en sådan tillverkad
hos en av tidens många tobaksfabri-

körer i landet, kanske hos Almfeldts
Cigarrfabrik i Sigtuna, föreslog jag,
företaget som vi berörde lite i Tidlösan
nummer 1 detta år. Lasse tror inte på
Almfeldts, men det fanns många större
tillverkare som åtog sig sådant arbete.
Inpressningen i locket på lådan är unik
för beställaren. Etiketten med den
vackra damen är troligen tryckt i
Tyskland och är vanligt förekommande.

Vad vet läsarna om Lychnells
verksamhet i Tobo och vad vet ni om
handlar´ns cigarrer? Hör av er med
historien till Tidlösan!

Giselher

SKOLUNGDOMENS VAPENÖVNINGAR

Många har frågat varför det hänger två gevär på väggen i skolsalen i Husby.
Det skall sägas att det handlar om attrapper, men frågan är ändå motiverad.
Vapen hör inte hemma i skolmiljön.

Med gevären förhåller det
sig så, att dom hittades bland
en massa bråte på vinden un-
der den första vindsröjningen
som föreningen gjorde när vi
fick ta över skolan. Vi trodde
först att de kom från något
teaterspex. Men det skulle visa sig att
det var de enda kvarvarande exempla-
ren av en uppsättning om två dussin
trägevär som skolrådet lät tillverka
1865 i anledning av ett förslag från
skollärare Söderström: ”... enär i lag
föreskrivit är, att barnen skola undervi-
sas i militäriska övningar d.v.s. gymnas-
tik, vändningar och marschrörelser,
borde en sådan undervisning meddelas
gossarne under en timme dagligen på
deras avdelningsdagar”. Det senare
syftade på den varannandagsläsning
som samtidigt
infördes, då an-
talet barn i sko-
lan blivit för
stort – pojkar
respektive flic-
kor varannan
dag.

Trots den trå-
kiga krigiska
b a k gr u n d e n
betraktar jag
dessa gevär

som de kanske viktigaste
och värdefullaste pedago-
giska hjälpmedel som finns
bevarade i Husby skola. De
är gamla. De är sällsynta.
De har proveniens och de
berättar en historia.

Detta kom jag att tänka på då jag av
en händelse kom över ett vykort ”Från
skolungdomens vapenövningar på
Ladugårdsgärdet på 1870-talet”, med
teckning av G. Jansson. På adressidan
kan läsas: ”Säljes till förmån för
Föreningen för befrämjande av
skolungdomens vapenövningar.”
Kortet kan vara tryckt på 1910-talet,
kanske lite senare.

Giselher
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ALLSÅNG I HUSBY SKOLA

Den 16 oktober var det åter igen dags för allsång i Husby skola och det var för
fjärde gången. Temat var sedan länge klart, vi skulle sjunga skolsånger. Den
fråga vi ställde oss är, hur många sångglada människor kommer den här gången?

När klockan slagit tre och det hade ringt
in hade drygt 60 personer bänkat sig i
skolan. Första lektionen av två inleddes
med att vi sjöng Upplands national-
sång, Upplandssången som för övrigt
finns på föreningens hemsida under
rubriken ”Kuriosa”. Melodin är ”Ja, må
du leva” som jag tror att de flesta kan.
Dess för innan hade Margareta Klang
presenterat vilka sångböcker hon
använt och det var idel igenkännanden
när hon visade upp böckerna.

Därefter spelade Märsta Dragspels-
gille Arne Larssons ”Odensalamin-
nen”, till minne av Arne, som spelat
tidigare hos oss och som avled för en
kort tid sedan.

Torsten Englund med kör tog vid med
skolsånger från 1800-talet. Torsten
trampade orgel, och vi förflyttades till
en svunnen skoltid. Sen började vi
bläddra i dagens sånghäfte. När stru-
parna började bli torra efter ca 50
minuter var det dags för rast. I vårt fall
innebär rast att det dricks kaffe, äts
bullar och kakor och att kassören går
runt med en lottring.

När rasten var slut delade Rosie
Bjärskog, Margaretas dotter, ut ett häfte
med sånger som dagens skolelever
sjunger och där kan sägas att sångerna
var inte okända. Under hela eftermid-
dagen var sångarglädjen stor och jag

tror nog att skolfröken som spökar på
övervåningen var väldigt nöjd med vad
hon hörde.

Sedan var det dags för lottdragning
och sex fina vinster lottades ut med en
matkorg från ICA i Valsta som stack ut
lite extra. En lottköpare hade otrolig tur
och vann fyra av vinsterna och det var
olika lottdragare hela tiden.

Innan sista lektionen var klar och vi
skulle gå hem sjöngs Sveriges national-
sång ”Du gamla, du fria”.

Ett stort tack till dem, som gjorde
denna söndagseftermiddag så trevlig.

Tack också till Roland Larsson och
Olle Sjögren från Märsta Dragspels-
gille. Rosie Bjärskog, Jan Hedin ljud
& foto, Margareta Klang för sångtexter
som undertecknad skrev ner, Rune
Ljungberg med Musik för alla samt
Mailis Lilja, Marianne Frank och Gun
Pettersson som bakat kaffebröd.

Och sist men inte minst, Karin
Gustafsson och Mailis Lilja som job-
bade under evenemanget.

Bo Klang

Allsång i Hembygdsgården. Foto: Jan-Olov Hedin

Tema SKOLA har präglat hembygdsföreningens aktiviteter under året. Det
märktes främst på årets två trivseldagar, varav allsången var den ena, och i
den uppskattade utställning som Marés (ovan) och Bente hade arrangerat i
Lindskrogmagasinet till Hembygdens Dag. Foto: Sven Ericsson.
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BREV FRÅN LÄSEKRETSEN

Hej Giselher!
Frontbilden i nummer 3 av Tidlösan är
tagen vid Centralskolan, vilket inte
framgår av din bildtext, men som du
säkert vet. Med 100 procents säkerhet
är bilden tagen av mig eller Lars
Norman. Långt senare blev han som du
också vet kommunalråd från fp i vår
kommun. När jag anställdes på UNT i
juni 1962 och närmaste tiden därefter
var det vi två som gjort allt journalistar-
bete på redaktionen. Eftersom vi både
tog bilder och skrev texterna till tidnin-
gens artiklar så är det lätt för dig att
kolla vem som tagit publicerade bilder
i UNT vid denna tid genom att titta i
UNT:s text och tidningsarkiv i Uppsala.
Flertalet texter var signerade. Lasse och
jag tog ju hundratals bilder på ett år och
det är inte lätt att komma igång nu, snart
50 år senare, vem som gjorde vad. Vi an-
vände en Rolliflex-kamera, en spegel-
reflexkamera som var på modet då.
Dessutom var det i ropet att använda
blixtljus så lite som möjligt, för så gjorde
man på de stora tidningarna. Därför
togs alla bilder med snabb film, laddad
med en massa DIN och ASA för att klara
även dåliga ljusförhållanden. När du
talar om bildraster från klipp så har ju
det med dåtidens tryckteknik med bly-
plåtar och rotationspressar att göra. Da-
gens digitala metod att framställa tid-
ningar är ju något helt annat. Möjligen
kan detta sprida ljus över dina funderin-
gar över varför punktrastret slår igenom
på bilder som ska förstoras. Hur som

helst så jobbade jag kvar i Märsta till
januari 1964 då jag flyttade till Uppsala
och sedan vidare till SvD och DN några
år senare. I Märsta gick det till så att
all textmaterial lästes in till en telefon-
mottagning i Uppsala, medan bilder
och annonsmanus skickades i paket till
Uppsala på eftermiddagen. Paketet
lämnades direkt till tågföraren på 4-
eller 5-tåget och vaktmästare hämtade
paketet på Uppsala C. Vi hade redak-
tionslokal i den del som nu är servering
hos Systrarnas Bullbod vid Stationsga-
tan. I en pendanglokal flyttade Handels-
banken in i sina första lokaler på orten
1963. Från redaktionsfönstret hade vi
god uppsikt över kommunalkontorets
entré på Stationsgatan 1-3 och en av
sammanträdeslokalerna där Corner nu
har Pub. På så sätt såg vi snabbt när lands-
hövding Eric Westerlind marscherade
in där och den statliga Märsta dele-
gationen inför utbyggnaden av Märsta.
På kontoret arbetade också en kontorist,
till en början fru Norman, men senare
andra som bland annat hade till upp-
gift att arkivera negativen till de bilder
som vi fick i retur från bildredaktionen
i Uppsala. Det kan förklara de lite torf-
tiga anteckningarna om motiven.
Senare under 60-talet kom andra
medarbetare till UNT, Stig Lundqvist
och Lennart Ekegård.

Detta sagt bara som ett litet kort
bidrag till din tidning.

Hej Åke Ekdal

Kommentarer:
Jodå, Tidlösan
är väl medveten
om att det var
Centralskolan.
1963 fanns
ingen annan
skola i Märsta.
Förts något år
senare fick vi
Ekillaskolan.

Det Åke
skriver om att
man använde
snabb film och
ingen blixt förklarar varför det är så
svårt att få ordning på så många av
bilderna vid skanning. Jag trodde länge
att det var något fel med mitt arbete.
Nu vet jag bättre: grundmaterialet är
inte bättre. Vi får göra det bästa vi kan
i Fotoshop, vårt bildbehandlingspro-
gram . Men det kan kräva mycket tid.

Att forska i UNT:s arkiv är inte så
lätt. Vi vet ju inte ens om bilderna kom
till användning då det var aktuellt. Ofta
har vi fått gissa var och när bilderna
kan ha varit tagna.

I övrigt är jag noga med att Tidlösan
är hembygdföreningens medlemsblad.

Giselher
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HÄNT

NYA MEDLEMMAR
Berith Torell Ekfeldt, Christer Sandberg,
Ylva och Mikael Stockfors, Lennart
Karlsson, Kaj Källqvist, Åke Larsson,
Jessica Stick och Johan Röör i Märsta,
familjen Bergfeldt i Kungsängen samt
Bengt Söderqvist i Rimbo hälsas välkom-
na som nya medlemmar i föreningen.

HEMBYGDENS DAG
firades i år under bästa tänkbara för-
hållanden. Solen sken och alla var glada
och trivdes med att träffa gamla och nya
vänner. Ett flera nya medlemmar lät sig
värvas till föreningen och några skulle
fundera lite till.

I Lindskrogmagasinet hade Marés
och Bente skapat en trevlig utställning
i form av en tänkt skolsal med massor
av saker som väckte minnen från vår
egen skoltid. Bild sid 15.

För oss som arrangerade och beman-
nade alla stationer blev det lite slitsamt.
Till kommande år söker vi flera villiga
händer och vädjar till medlemmarna att
kontakta någon i styrelsen eller
Tidlösan och anmäla ditt intresse. Det
behövs inga förkunskaper eller meriter,
annat än att vara trevlig och intresserad.

EN NY ÅKGRÄSKLIPPARE
har föreningen investerat i. Den gamla
hade gjort sitt och gick inte längre att
reparera. Torsten Nordén såg nöjd ut
när han kunde rapportera i styrelsen att
den nya maskinen nu finns på plats. Om
det inte vore för att en maskin av detta

slag hörs ganska väl när den är i arbete,
skulle red vilja vitsa till det och säga:
Torsten utför ett jättejobb för förenin-
gen i det tysta!

SIGTUNA MUSEUMS VÄNNER
besökte Husby skola söndagen den 11
september på sin höstutflykt. De 11
gästerna togs emot av Ulf Berndtsson,
Bo Klang, Bente och  Marés. Besö-
karna fick en guidning i skolan och på
Täppavallen och se bildspelet med
historien om vår gamla skola.

SKÖRDEFEST I VALSTA
Hembygdsföreningen deltog med bok-
bord bemannat av Anders Lässman och
Ulf Berndtsson. Bo Klang och Jan Hedin
skötte ljudet med föreningens anlägg-
ning. Förutom många fina kontakter
kunde vi räkna in en försäljning av
böcker för 500 kronor och minst lika
trevligt, en ny medlem.

STADSDELEN VALSTA 40 ÅR
firades den 8 oktober. Det var noga
räknat två dagar för tidigt om man
räknar de 40 åren från invigningen av
Valsta centrum, den 10 oktober 1971.
Flera av föreningens funktionärer fanns
på plats och deltog i trevligt erfaren-
hetsutbyte med ”gamla Valstabor”, en
del med mer än 40 år i Valsta och i
samma bostad. Det tyder väl på god
trivsel. Föreningens bildspel om
Valstas historia hade modifierats inför
dagen och spelades upp av Giselher
Naglitsch för en fullsatt lokal. Även
denna dag kunde vi skriva in en ny
medlem i föreningen.

HÄNDER

VALSTA 40 ÅR
repris den 23 november
På begäran ger vi en repris av det
bildspel som visades när Valsta cent-
rum firade 40 år. Reprisen ges på Valsta
bibliotek den 23 november kl. 18.00.

FÖRENINGEN FIRAR 60 ÅR 2012
Det kommer vi att uppmärksamma på
olika sätt i Tidlösan. För medlemmar
som vill minnas och dela med sig av
sina minnen kommer det att beredas
obegränsad plats i spalterna.
Hur jubileet i övrigt kommer att gestal-
tas får styrelsen återkomma till.

TRIVSELTRÄFF den 19 februari
i hembygdsgården, Husby skola.
Dagens underhållning blir en gammal
film om Arlandas tillblivelse, alltifrån
1940-talets planering, över puckelba-
nan till invigningen 1963. Det är nästan
50 år sedan! Många av oss har minnen
som kan friskas upp. De som inte var
med oss här i bygden på den tiden kan
få helt nya upplevelser och kunskaper.
Trivselträffen börjar klockan 15.00.
Kaffe och lotterier som vanligt.

ÅRSMÖTE den 17 mars 2012
Boka dagen redan nu. Kallelese och
inbjudan till supé i nästa Tidlösan.

HEMBYGDENS DAG den 19 augusti

STUDIECIRKEL - STADSDEL VALSTA
I skrivande stund pågår diskussioner
mellan hembygdsföreningen, Valsta
bibliotek och ABF om att starta en
studiecirkel om Valstas historia.

Det finns förvånansvärt lite skrivet
om stadsdelen, där många av de tidi-
gaste inflyttade fortfarande bor kvar
efter 40 år. De måste berätta sin historia
nu, innan det är för sent.

En anekdot som berättades under
bildvisningen vid jubileet var om den
första provisoriska matbutiken, ICA
Stjärnköp i Valsta. Den flyttades runt
mitt under pågående kommers. En dag
när en av medarbetarna klev ut genom
bakdörren föll hon handlöst till marken
och bröt benet. Butiken hade flyttats
men trappan hade inte följt med. Vem
har ett foto på affären? Det finns ingen
i hembygdsföreningens arkiv.

Vi hoppas att kursen skall komma
igång efter årsskiftet. Anmäl intresse
och tipsa idéer om intervjupersoner
m.m. till Tidlösan.

Lilla julafton i Församlingshemmet i Husby
lördagen den 26 november, kl 16.00

Glögg och pepparkakor, gröt och skinka, mm
  Till detta serveras julens sånger av Märsta Dragspelsgille
     Kostnad 80 kr per person och en liten julklapp för ca 40 kr
      Anmälan senast 22 nov. till Bo Klang på tel. 591 224 32
   Först till kvarn gäller - det brukar bli mer än fullt!
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