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Ordförande har ordet 

Med viss optimism startade 

jag milstolpen nr 4 (sept) där 

vi såg fram mot ett tänkt och 

planerat årsmöte den 15 

november. Så blev ju inte 

fallet, åter slog Coviden till och även detta 

möte fick ställas in. Mörkret lade sig som en 

våt filt över landet i dubbel bemärkelse, inga 

möten med fler än åtta (8) personer fick 

anordnas, så upp med info på biograf Facklans 

dörr "inställt". 

 

Det här för ju med sig att vi från 

årsskiftet 20/21 måste jobba med en s.k. 

interimsstyrelse för att på så vis klara de mest 

alldagliga av sysslor som krävs för föreningens 

upprätthållande. 

Vi har som absolut målsättning att under april 

2021 kunna genomföra dessa medlemsmöten 

och efter det gå in i mera normala 

arbetsformer. Ekonomin har ju av förståeliga 

skäl fått sig en törn beroende på framförallt 

uteblivna hyresintäkter, turligt nog fick vårt 

brev till kommunen om ekonomiskt bidrag, ett 

gott mottagande och därmed i någon mån 

räta upp resultatet för detta år. 

Så vad händer just nu? Ja det är ju mitt i 

adventstid när jag skriver detta brev. 1:a 

Adventsskyltningen i Stenhagens handel är på 

plats med allehanda pynt, fint värre, så ta en 

promenad och titta in i skyltfönstren. 

Adventsbelysningen är också som sig bör tänd 

i såväl hembygdsmuseet som i skolmuseets 

fönster. 

Tankar inför nästa år är att utöver årsmötet 

om möjligt genomföra medlemsträffar, det är 

just nu utomhusaktiviteter som kan komma 

ifråga, och det får väl ske när termometern 

visar på plustemperatur. Självklart följer vi 

våra styrandes beslut/rekommendationer på 

såväl kommunal som på riksnivå. I dessa 

beslut från kommunen gäller det ju de stora 

evenemangen som normalt brukar 

genomföras med ÖHF. Alla dessa 

inskränkningar gör vi ju för vårt eget bästa. 

För att vi åter ska kunna ses.  

Så tack för det gångna året så ses vi i ÖHF. 

God Jul och ett Gott Nytt år önskar vi i 

styrelsen. 

Bo Hedenstedt 

Vem fyller år? 

Jo, våran ordförande Bo. 80 år. 

Grattis, från oss alla i föreningen. 

Det började cirkulera ett rykte att någon i ÖHF 

skulle fylla jämt, men vem? Spanare skickades 

ut i alla väderstreck. Mästerspanaren Eddy, 

hade snappat upp att någon nära oss i 

Stenhagen var målet. 

Efter genomgång av all insamlad information, 

började snaran dras åt. Vi var inte 100 % 



säkra, men vi drog upp en plan A och reserv B.  

Följande framkom vid summeringen: 1 trolig 

dag på fredag, 2 föremålet nära Stenhagens 

affär.  Bestämdes att ”anfallet” skulle ske vid 

9-tiden, så föremålet inte skulle hinna smita, 

men förhoppningsvis vaknat.  Blommor skulle 

inhandlas. Eddy och jag åtog oss uppdraget. På 

inköpsstället fanns ganska mycket att välja på. 

Jag pekade på en bukett som jag tyckte var fin, 

men Eddy tyckte den inte var ”fräsch” nog, 

men jag tyckte den var fin med tanke på 

jubilarens ålder, men jag sa inget. Min fru 

tycker jag inte har någon smak, så jag lät Eddy 

välja och jag var tyst. Eddy valde med omsorg 

några buketter och vi återvände till 

sambandscentralen med våra inhandlade 

blommor. Men, så var det här med Corona? 

Hur skulle vi överlämna denna bukett till 

jubilaren på ett säkert sätt? Vi var överens om 

att avstånd var A och O.   Alltså behövdes en 

lång ”pinne”. Det fick bli så sade Stefan. Sedan 

hade vi hört att om man hade en DDT-spruta, 

så skulle det vara bra (vi hade ju fått massa 

tips från en person i USA hur man löser 

Corona.)  Som tur var, hade vi en gammal 

DDT-spruta i affären. Nu dök Ingmar upp och 

hela sångkören var fulltalig. Nu måst vi bara 

”finslipa” tipsen om det var rätt dag och 

person. Nu hade vi tur. Grannen till jubilaren 

bekräftade våra misstankar, och segervissa 

tågade vi mot målet. Väl framme knackade vi 

på med hjälp av ”pinnen”. Stefan var beredd 

med DDT-sprutan.  Vi knackade på, men ingen 

öppnade.  Då började tvivla, och tänkte att 

jubilaren lyckats smita. Vi knackade på igen, 

men hårdare. När vi nästan gett upp hördes 

något innanför ytterdörren och dörren 

öppnades och jubilaren tittade ut, och Stefan 

var beredd med DDT-sprutan, och ”kören” 

började sjunga under ledning av Ingmar. 

 

Bakom kameran och tangenterna 

Björn Pålhammar. 

Vad händer i Stenhagens Handel? 

De försvunna ”lådornas” återkomst till 

Stenhagens affär. 

Vika lådor? Nu när finrummet nästan är klart, 

har vi börjat med inredningen i affärsdelen.  

På ena väggen, den mot finrummet, skall vi 

försöka återskapa som den såg ut när affären 

var affär.  

Vi har byggt upp varudisken, som har fått en 

marmorskiva på underredet, och på den skall 

stället med inslags-pappersrullarna monteras. 

Bakom disken, mot väggen finns ett ”ställ” 

med en massa uttag för små lådor. När vi 

började renoveringen i affärsdelen var alla 

lådor borta. Vi var fundersamma hur vi skulle 

lösa det här med lådorna. Skall vi tillverka 

nya? Vi konstaterade att det skulle ta en 

massa tid, och hade vi den kunskap som 

behövdes? Vi enades om att försöka hitta 

några från ev. nedlagda affärer.  Vi fick tidigt 

”napp” på en nedlagd affär nära Nantes som 

skulle byggas om. 

Vi åkte dit och tittade på det som var kvar, och 

bad att de skulle kontakta oss innan de 

slängde något vi kunde ha användning för. En 

dag kom våra damer i fattighuset ner till oss i 

affären, och berättade att någon lämnat av 

några papperspåsar med lådor i. Vi gick och 

hämtade dessa. Mycket riktigt, i dessa låg små 

trälådor, men ingen lapp från vem som lämnat 

dessa. Jag trodde, att det kanske kom från 

affären i Nantes.  När vi nu började med 

affärsdelen, började jag titta på dessa lådor. 

Eddy och Jag började prova dessa för att se 

om de kunde passa i något ”fack”. Vi blev 

förvånade efter att vi prövat dessa i olika fack. 

 

Till vår förvåning passade alla i något fack 

även om alla hade olika former på höjd och 

bredd. När vi stod där och funderade hur 

dessa kunde passa så bra, kom Stefan och 

tittade på alla utplacerade lådor i sina fack. 



Efter en stunds funderande, sade han: Jag har 

sett allt det här på ett gammalt fotografi. Efter 

att ha tittat på fotografiet, kunde vi konstatera 

att de var samma små lådor som på det gamla 

fotografiet. Gissa om vi blev glada. Lådorna 

hade kommit TILLBAKA till sina fack. 

Tack till den okända som lämnade lådorna på 

farstukvisten till fattighuset. Om någon har 

någon ”låda” från Stenhagens affär och vill 

skänka bort till oss, skall vi se till att de 

kommer ”hem” till sitt fack.                                         

Lådsamordnare  Pålhammar. 

 

Intressant arkivarbete 

I vår förening finns en stor mängd föremål, 

dokument och fotografier som vi efter bästa 

förmåga försöker spara och vårda för 

eftervärlden. Det är ett intressant och 

spännande arbete och vi söker nu dig som vill 

hjälpa oss med detta. Om du har sysslat med 

arkivarbete är det naturligtvis en stor merit, 

men annars krävs bara ett gott ordningssinne 

och näsa för systematik. 

Tveka inte att kontakta oss på 

mail@milstolpen.org om du är intresserad. 

Det går också bra att ringa på vår 

telefonsvarare, 08-54067980 

Lars Valentin, fotoarkivansvarig 

 

 

 

 

Lösningar till Krypto nr 21: 
 

ÅKERS KANAL 

SLUSSVAKTARBOSTAD 

KANALRODDEN 

RENOVERAS NU 

SPORTBÅT 

FLOTTE 

19SJUTTIOTRE 

FOTO:KOCKUM (Arne) 

FLAGGAN I TOPP 

Vinnare (av 41 insända svar): 

Eva Olausson, Åkersberga 

Ragnar Poijes, Åkersberga 

Åke och Paulina Thomasson, Åkersberga 

 

Vinnarna får var sitt ex av ”Mitt Österåker”. 

Lars Valentin, kryptomakare 

 

Nästa Milstolpe 

Nästa Milstolpe utkommer först i mars 2021. 
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GOD JUL 

och 

GOTT NYTT ÅR 

 

 
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/ 
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