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_________________________________________________________________
Ordförande har ordet 

Vårvindar friska, plusgrader i 

februari och snön bara 

försvinner. Det kan ju 

upplevas på olika sätt, 

många vill ha kvar snön att 

leka i eller åka skidor på. 

För min del hoppas jag det milda vädret 

påverkar elräkningarna positivt för ÖHFs alla 

hus som kräver elvärme. Som bekant 

strömmar ju inte pengarna in i 

föreningskassan från olika håll utan vi får hålla 

till godo med medlemsintäkterna som ju då 

blir än mer betydelsefulla för vår ekonomi.  

Det gäller att hålla hårt i börsen/plånboken så 

den inte läcker för mycket pengar. Vad kan vi 

då göra? Ja, det styrs ju av hur 

pandemin/coviden fortsätter sin utveckling i 

samhället. Vi väntar väl alla på en spruta för 

framtiden.  

Programmässigt så ser vi fortfarande inga 

framkomliga vägar för fysisk samvaro 

(8 pers som mest). 

Valborg, Midsommar, Seniorernas dag, 

Kanalens dag, vi kan bara hoppas och tro på 

framtiden. 

Både årsmötet och höstmötet 2020 ställdes in 

med kort varsel p.g.a. restriktioner vad avser 

antal mötesdeltagare. Inför risk för ytterligare 

ett inställt årsmöte har vi beslutat att 

genomföra poströstning i stället. Vi är 

tacksamma om ni tar er tid att fylla i 

blanketterna och skicka tillbaka till oss. Det är 

viktigt för vår verksamhet att avsluta de gamla 

verksamhetsåren och komma vidare och se 

framåt igen.  

Har ni någon stund över och är sugna på en 

promenad? Ställ då kosan mot Stenhagens 

handel för att ta del av det jobb som pågår 

med inredning och förbättringar (se sid. 2). 

Även Hembygdsmuseet ses hela tiden över för 

förbättringar. Apropå förbättringar, nu under 

vår och sommarmånader kommer det att 

jobbas med Hagbystugorna, helt i linje med 

tidigare information. 

 

Ha en skön vår och sommar önskar vi i 

styrelsen. 

Bo Hedenstedt     

 

 

 

 



Upprop till våra medlemmar i ÖHF 

Nu börjar vi bli klara med finrummet och 

affärsdelen I GAMLA Stenhagens handel. 

Nu gäller det att fylla dessa rum med 

aktiviteter som passar in i affären. 

 

Vi behöver idéer från er. Kom med förslag! 

Grundidén är att affären skall vara öppen för 

besökare när ”Fattighuset” är öppet och att 

man kan komma in och titta i affären och 

finrummet. Sedan skall affären ha 

fönsterskyltning under jul, påsk och 

midsommar. Det skulle vara trevligt om man 

hade någon typ av försäljning som passar in i 

”affärsmiljön” (obs ej Loppis). Gärna en 

person som kan lite om Stenhagen och 

Österåkers historia. Känner ni att det skulle 

vara trevligt att ”driva” affären under dessa 

förhållanden, hör gärna av er till ÖHF så ses vi 

i affären.  Det vi arbetar med nu, är förrådet 

som vi hoppas skall kunna bli en utställnings- 

”hall”, där medlemmar kan få ställa ut sina 

”alster” (fotografier, målningar, osv.)  Kom 

med förslag. 

Björn Pålhammar, samordnare i Stenhagens 

Handel. 

 

Vandring i Krondiket 

Följ med på vandring längs Krondiket! 

Hej, jag är nyinflyttad i Österåker och tycker 

det är spännande att upptäcka min nya 

hembygd i såväl tid som rum. Jag vandrar kors 

och tvärs i trakterna och läser vad jag kommer 

över om historia och forntid i kommunen och 

skriver och fotograferar om detta på min 

blogg amwendel.org.  

Jag har såklart gått med i ÖHF, men också i 

Naturskyddsföreningen Österåker. Den senare 

föreningen nappade på min idé att arrangera 

en vandring längs krondiket i Åkersberga. Jag 

har själv traskat längs med diket från 

nuvarande början bredvid Pilstugetorget och 

ner till utloppet i Tunaviken och du kan se mitt 

reportage i ord och bild om hur det var på min 

blogg. Men jag vill gå där igen tillsammans 

med sakkunnigt folk som kan berätta vad det 

är som blommar och flaxar runt omkring där 

så jag kontaktade Naturskyddsföreningen.  

Du kan väl hänga med du också på: ”Natur- 

och kulturvandring längs krondiket” lördag 

19/6 kl. 10.00. 

Se mer i Naturskyddsföreningens program på 

Facebook till exempel, och anmäl dig!  

Det skulle vara väldigt trevligt få veta mer om 

kulturhistorien också längs krondiket och där 

tror jag medlemmarna i ÖHF kan mest! 

Anna-Mi Wendel 

amwendel.org 

 

Vad händer i Stenhagens Handel i 

vinterkylan? 

Nu har vi plockat bort alla julsaker vi har haft 

framme under julfirandet. Det har uppskattats 

av våra ”fönstertittare”. Vårt tema i ena 

”luckan” var det stora indian-tågöverfallet 

med tåg, indianer och cowboys. I år hade vi 

förbjudit julöl till tågföraren och hade endast 

en urspårning, som berodde på att en 

”överförfriskad” tomte lagt sig på spåret som 

protest att han ej fick åka med tåget. Han 

hade blivit avslängd varvet före p.g.a. stökigt 

uppträde på flaket. I andra luckan hade vi en 

vacker kyrka och en julkrubba med Jesus 

födelse och de tre vise männen.  Även 

Betlehemsstjärnan lyste bakom stallet. 

Om någon vill besöka oss och se hur arbetet 

fortlöper, är ni välkomna på fredagar mellan 

9–12. 

Björn Pålhammar 

 



Vi kanske saknar din mail 

För att lättare kunna nå dig vill vi kunna 

använda oss av elektronisk post, d.v.s. mail. 

Kanske har vi redan din e-post-adress, men 

om du är osäker, skicka gärna ett mail till oss 

på mail@milstolpen.org så lägger vi in den i 

medlemsregistret. 

Sonja Almsätter 

 

Gillar och uppskattar du 

hembygden och 10-åriga elever? 

Om svaret är ja så är du kanske rätt person för 

att medverka i VVM-gruppen. Vi är ett tiotal 

personer som åker ut i skolorna och berättar 

om vår hembygd för intresserade 10-åringar. 

VVM betyder Vem Vet Mest om Österåker och 

är ursprungligen en kunskapstävling där de 

duktigaste klasserna går till final i Alcea-husets 

fullmäktigesal och vinner fina priser. Men man 

kan också delta i VVM utom tävlan. 

Du kan läsa mer om VVM på vår hemsida, 

www.milstolpen.org Klicka på strecken vid 

Meny så hittar du. Där hittar du också själva 

studiematerialet. 

Är detta intressant så hör av dig till vår 

projektledare, Irma Hägerstedt, 

irma.hagerstedt@telia.com eller ring henne 

på 070 - 059 94 55. 

Lars Valentin 

 

Varför heter det Milstolpen? 

Varför heter denna skrift Milstolpen och hur 

har namnet kommit till? Det kan man läsa om 

i den allra första medlemstidningens första 

och andra nummer. Den hette då ÖHF:s 

tidning och en namntävling utlystes. 

Mer om detta kan du läsa på vår webbplats, 

www.milstolpen.org Där finns också det första 

numret i sin helhet. Välj Meny – Skrifter 

(plustecknet) – Milstolpen (plustecknet) så 

hittar du den. 

Lars Valentin 

Förstärkning av vår styrelse 

Styrelsen i Österåkers hembygds- och 

fornminnesförening behöver förstärkas i takt 

med att vi alla i styrelsen blir äldre. Vi behöver 

med andra ord nya och gärna också yngre 

krafter som är beredda att ingå i detta illustra 

sällskap. 

Behöver jag säga att vi har väldigt trevligt och 

lär oss av varandra och får också förmånen att 

känna oss behövda. 

Du som är intresserad av hembygd och ”hur 

det var förr” är välkommen att kandidera. 

Vänd dig med förtroende till vår valberednings 

sammankallande, Ingemar Jansson. Du når 

honom på 070-6226004 eller ingemar@jexell-

jansson.se 

Bo Hedenstedt, ordf. 

 

Årsmöteshandlingar 

Föreningen har haft som vana att skicka ut 

årsmötesprotokoll i pappersformat till alla 

medlemmar. Vi vill nu ändra på det, av flera 

skäl; miljöaspekten genom att spara på 

papper, kostnad med portoavgifter och även 

arbetsbesparing för vårt kansli. 

Protokollen kommer som tidigare att finnas 

tillgängliga på vår webbplats, men där 

kommer du också att kunna beställa att 

papperskopia sänds hem till dig om du så 

önskar. 

Vi hoppas att detta förfarande ska vara 

tillfyllest för alla. 

Sonja Almsätter, sekr. 
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Lösningar till Krypto nr 22: 

ÅKERSBERG 

DR WIK (bilföraren) 

MED FAMILJ 

LÄKARVILLAN 

KEPS 

SJUKBESÖK 

EKERHJUL 

FOTSTEG 

SUFFLETT 

Vinnare (av 48 insända svar): 

Tommy Bokell, Åkersberga 

Anna-Greta Hultgren, Åkersberga 

Sonja Rydvald, Åkersberga 

Vinnarna får var sitt exemplar av 

”Dragoner i Österåker”. 

 

Lars Valentin, kryptomakare 

 

 
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/ 
 

 
 

 
Majestätisk ek i Ekbacken 
 

 
Blyga blåsippor på Vallmovägen 
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