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Kallelse till årsmötet 2020 

 
Föreningens ordinarie årsmöte hålls söndagen den 19 april kl. 13.00 i hembygds-
gården Vita huset, Ekbacken, Åkersberga. Efter förhandlingarna serveras kaffe. 
 
Här nedan finner du förslag till dagordning. Verksamhetsberättelsen för det gångna 
året hittar du i detta nummer av Milstolpen.  
 
Den som inte betalt sin medlemsavgift för 2020 påminns om att göra detta före 
årsmötet till vårt plusgirokonto 9814-5. Avgiften för vuxen medlem är 250 kr, för 
familj 350 kr. 
 
Hjärtligt välkomna! 
Bo Hedenstedt 
Ordförande 

 
Ta med det här numret av Milstolpen till mötet! 
 

Förslag till dagordning 
1. Mötet öppnas 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av två personer, rösträknare tillika justeringsmän 
5. Godkännande av dagordningen. 
6. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 inklusive bokslut 
8. Revisionsberättelse för 2019 
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning per den 31/12 2019 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 
11. Val av valberedning, varav en sammankallande. 
12. Anmälan om datum för nästa medlemsmöte. 
13. Motioner. Inga motioner har inkommit.  
14. Övriga frågor (beslut får enligt stadgarna inte fattas under denna punkt). 
15. Mötet avslutas. 
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Brevduvorna 

Vad är en brevduva? Jo i ÖHF är det liktydigt 

med en volontär som ser till att våra utskick 

kommer i er brevlåda, förutsatt att adressen 

ligger i Åkersberga eller omnejd. 

Processen börjar med att vi skriver artiklar till 

Milstolpen, ett lagarbete som Lars Valentin 

slutligen redigerar ihop i ett Word-dokument. 

Detta trycks sedan upp med hjälp av Sonja 

Almsätter vid vår RICOH kopieringsmaskin. 

Materialet läggs ut i buntar och frivilliga 

krafter kommer till Vita Huset på angiven dag 

för att ”blada” ner allt i kuvert. (Se nedan) 

 

De medlemmar som bor lite längre bort får 

sina kuvert levererade med hjälp av PostNord, 

medan de som bor i närområdet distribueras 

manuellt, och dessutom helt gratis. 

 

Här är Thea Nilsson på väg ut med cykel på sin 

utdelningsrunda. 

Några har ett större utdelningsområde och då 

kan det ta flera dagar innan allt är utdelat. I de 

fall kuverten innehåller årsboken är det ju 

extra tungt också! Årsboken är f.ö. ett frivilligt 

lagarbete utfört av Hans Rockberg och 

medarbetare. 

Text och foto: Lars Valentin 

Bilder från förr 

Föreningen har ett stort antal fotografier i sitt 

arkiv och många är tagna av fotograferna 

Harling. Vi tar gärna emot flera i syfte att 

dokumentera livet i vår bygd förr och nu. 

Om du har bilder som du kan tänka dig skänka 

till ÖHF, så tar vi tacksamt emot dem och 
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registrerar dem i vår samling. Allra bäst är det 

om du har lite fakta runt bilderna. När är 

bilden tagen? Vilka personer finns med på 

bilden? Var är bilden tagen? Någon särskild 

händelse runt bilden? Bilden behöver inte 

vara jättegammal. Även nyare bilder är 

intressanta. Så småningom kommer ju även 

dessa att bli gamla! 

Kontakta vår fotoarkivansvarige, Lars Valentin. 

Du når honom på e-post lars.valentin@erpe.se 

eller telefon 08-54064338 eller 070-5408848. 

 

Exempel på bild i vårt arkiv: Roslagsvägen med 

Centrum-bion i bakgrunden tagen 1973 av 

Olle Löfgren. 

Lars Valentin 

VVM 

Vill du hjälpa oss att förmedla kunskap om 

hembygden till skolbarn i 10-årsåldern? Då är 

du välkommen i VVM-gruppen, Vem Vet Mest 

om Österåker, ett studiematerial för åk 3. 

Vi hjälper igång skolklasserna med materialet 

och ordnar en tävling i maj för de som vill vara 

med och tävla, och bli den klass som Vet Mest 

om Österåker. 

Mer information finns på vår webbplats, 

www.milstolpen.org under Meny – Vem Vet 

Mest om Österåker. 

Enklast når du oss via projektledaren, Irma 

Hägerstedt, irma.hagerstedt@telia.com 

Lars Valentin 

 

Tavla på villovägar 

I Milstolpen nr 3 2019 började jag berätta om 

en försvunnen tavla. Sedan dess har jag efter 

tips från vår Hans Rockberg fått napp hos 

Vaxholms Fästnings Museum, via Ytterby 

Gruva Stiftelse. Tavlan finns där och mäter 40 

x 60 cm. Nu återstår att få kontakt med 

museet och göra en bra avfotografering. 

Fortsättning följer 

Lars Valentin 

 

Medlem berättar 

Året är 1965. Ett Flyttlass har stannat framför 

ett radhus på Riddarvägen 112 i Österskär, ett 

stort radhusområde. Familjen Ström ska flytta 

in i radhuset med två döttrar, fyra och tio år 

gamla. 

Jag ser mig omkring och ser en lantlig idyll 

strax bakom radhusområdet med en stor äng, 

en lada och en höskulle. Underligt nog finns 

det en form av karusell för barnen. En vänlig 

granne berättar att hon har växt upp i trakten. 

Bara för en tid sedan gick det kor och betade 

på ängen bakom radhusområdet. 

mailto:lars.valentin@erpe.se
http://www.milstolpen.org/
mailto:irma.hagerstedt@telia.com
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Det rådde nybyggaranda i radhusområdet. Alla 

hade vi problem som vi dryftade hemma hos 

varandra. 

Ett exempel på grannsamverkan var 

midsommarfirandet. En granne hade en 

släkting som ägde marker någon mil bort. Vi 

fick lov att ta ett antal björkar till 

midsommarstången. Vi samlades kvällen före 

med våra bilar för att ta med oss björkar och 

plocka blommor till kransar. 

På midsommarafton samlades vi på ängen för 

att binda blomkransar och resa 

midsommarstången. Det blev dans kring 

stången och senare säcklöpning och andra 

lekar. 

En dag kom det brandmän och tände eld på 

byggnaderna på ängen. Många månader 

senare stod en skola klar, ”Österskärsskolan” 

och ett fritidshem.  

Nu har det gått femtio år sedan dess. Tiden 

går ….. 

Maud Ström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSTERÅKERS HEMBYGDS- OCH 
FORNMINNESFÖRENING 

Centralvägen 55  184 32 ÅKERSBERGA 
Telefon (svarare): 08-540 67980 

Plusgirokonto  9814-5 
Bankgiro 5632-8511 

mail@milstolpen.org 
Hemsida: www.milstolpen.org 

eller 
www.hembygd.se/osteraker 

facebook.com/osterakershembygdsforening/ 

 

 
Lösningar till Krypto nr 18: 
SIARÖFORTET 

VÄRN 

KYRKOGÅRDSÖN 

KOLERAOFFER 

INSPRÄNGD I BERG 

KANONER 

FURUSUNDSLEDEN 

ALDRIG I STRID 

VANDRARHEM 

Vinnare (av 36 insända svar): 

Bengt Göran Knaberg, Åkersberga 

Sonja Rydvald, Åkersberga 

Tommy Bokell, Åkersberga 

Vinnarna får ”Österåkersbondens förvandling” 
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