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Nr. 2 – maj 2022 
_________________________________________________________________
Ordförande har ordet 

Årsmötet 24 april i Vita 

huset är genomfört och 

klart. I och med det är gamla 

året avrapporterat och 

inledningen på det nya 

arbetsåret i gång.  

Valborgsmässoafton 2022 kommer att gå till 

historien som den mest besökta som någon av 

oss kan minnas (se bild) Så mycket folk i 

Ekbacken vid ett och samma tillfälle, 

(killgissning, ca 1500-2000) som bara njöt av 

en majestätisk, enorm och vacker brasa. Ett 

stort tack Byggruppen! 

 

Foto: Iréne Hedenstedt 

Åkersberga kammarkör sjöng vårvisor till 

publikens uppskattande och glada miner. Det 

var fest. 

 

Foto: Lars Valentin 

 

Så steg, ja 

nästan sprang en 

glad och sprallig 

kvinna upp på 

dansbanans 

trappa, iförd den 

vackra 

Sverigedräkten. 

Vem då? Jo 

Linda Rapp, årets 

vårtalare. Så 

uppskattat bland 

oss alla. Det var 

hyllning till våren 

och minnen från 

tidigare 

upplevelser i 

ÖHF. 

 Linda Rapp 

 Foto: Katharina Lind 

I kassörens första sammanställning av kvällens 

begivenheter i kronor och korvar blir det klirr i 

kassan. Jättetack till alla som slet och jobbade 

i kiosken, chokladhjulet, lotteriet och 

korvfönstret. Allt gick åt, roligt som ni förstår. 

Som jag skrev i mars fortsätter museerna sina 

öppethållanden, olika aktiviteter avlöser 

varandra under sommaren och hösten. (se vår 

webbplats och Facebook) 

Ha en skön sommar och väl mött i 

hembygden. 

Bo Hedenstedt 
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Gissa bilden 

I förra Milstolpen visade vi denna bild, men vi 

har tyvärr inte fått in en enda 

gissningsrapport! 

 

Evenemangsgruppen 

Som vi tidigare berättat har 

evenemangsgruppen nu bråda dagar. Vi har 

just genomfört arrangemangen kring 

Valborgsfirande och snart stundar 

motsvarande uppdrag vid vår nationaldag den 

6 juni, följt av traditionsenligt 

midsommarfirande i Ekbacken. 

Du som kan och vill hjälpa till är välkommen 

att kontakta oss snarast. Vi behöver bli flera, 

yngre som äldre! 

ordforande@milstolpen.org 

Bo Hedenstedt 

Fotogruppen 

Fyra fotointresserade medlemmar har anmält 

sitt intresse att hjälpa till i vårt fotoarkiv. Vi 

kommer att träffas för ett första möte i början 

av juni. 

Om du tycker det låter intressant att vara med 

i gruppen, hör av dig! Det är inte för sent! 

 

Lars Valentin   foto@milstolpen.org 

 

Gångtunnel under Norrgårdsvägen 

Under Norrgårdsvägen finns en gångtunnel i 

närheten av rondellen på 276:an. 

Österåkers kommun, Infrastruktur- och 

anläggningsavdelningen, har med föreningens 

hjälp tagit fram emaljerade plåtar med 

fotografier över området i Berga från både 

förr och nu och monterat i tunneln. Trevligt 

att kunna vara med och förmedla vår historia 

på detta publika sätt. 

 

Foto: Lars Valentin 

Vem Vet Mest om Österåker 

Kunskapsprojektet VVM är åter i gång efter 

två år i ”pandemi-malpåse”! Sex klasser i åk 3 

hårdpluggar nu hembygdskunskap med sina 

lärare och i vecka 19 körs en kvaltävling för att 

vaska fram de tre klasser som ”Vet Mest”, som 

då går till final i Alcea-huset den 18 maj. Med 

det här projektet hoppas vi kunna intressera 

våra yngsta medborgare för den miljö de växer 

upp i och präglas av. 

Lars Valentin 

VVM-Rundturen 8 maj 

Det var en sagolik kylig vårdag när 17 ekipage, 

d.v.s. bilar anslöt till startpunkten 

Skärgårdsstadsskolan för att delta i en 

guidning av några av våra kulturskatter. 

Intresserade föräldrar och barn delades in i tre 

grupper med olika starttider, och körde sedan 

runt till åtta olika platser där de välkomnades 

av våra föreningsguider som kort berättade 

om platsen. De olika målen var Härsbacka, 

Länsmansgården, Biskopstuna, Åkersbro, 

Tingshuset, Österåkers kyrka, Fattigstugan och 

Ekbacken. 

Arrangemanget var uppskattat och många av 

besökarna berättade att de nu hade fått se 

platser de knappt visste fanns! 

Vid ”slutstationen” Ekbacken fick deltagarna 

information om föreningens bilder på 

webben, som nu finns i Kollektivt Kulturarv, 

samt möjlighet att besvara ett QUIZ och få 

chansen att vinna fina böcker och häften. 

mailto:ordforande@milstolpen.org
mailto:foto@milstolpen.org


3 
 

 

Iréne Hedenstedt i rosa jacka och grön ÖHF-

keps berättar om Österåkers kyrka. 

Foto: Lars Valentin 

I år hade vi bjudit in allmänheten och inte bara 

föräldrar och elever i de skolor som deltar i 

VVM, Vem Vet Mest om Österåker. 

Som guider arbetade följande medlemmar: 

 

Ingemar Jansson 

Pelle Lindberg 

Lars Valentin 

Sven Hugosson 

Kerstin Hallberg 

Björn Pålhammar 

Irma Hägerstedt 

Iréne Hedenstedt 

Bo Hedenstedt 

Anki Nyholm 

Lars Valentin 

Nationaldagen 6 juni 

Måndagen 6 juni är Sveriges nationaldag och 

det firar vi traditionsenligt i Ekbacken. 

Välkommen dit. Mer information på vår 

webbplats, www.milstolpen.org 

Lars Valentin 

 

 

 

 

 

 

Lösningar till Krypto nr 26: 

 

Bilden är tagen av bröderna Harling den 29 

september 1911, alltså för gott och väl över 

100 år sedan. Det är en interiör från en salong 

i grosshandlare Fruncks villa Sjövik i Lervik. 

 

LERVIK 

SJÖVIK 

FRUNCK 

GROSSHANDLARE 

SALONGEN 

VÄGGTELEFON 

SOVKAMMARE 

SPEGEL 

LJUSKRONA 

Vinnare, av 29 insända svar: 

Ylva Nilsson, Åkersberga 

Curt Wallin, Åkersberga 

Lilian Nilsson, Åkersberga 

 

Vinnarna får var sitt exemplar av 

”Österåkersbondens förvandling till 

industriarbetare och tjänsteman”. 

Lars Valentin, kryptomakare 

 
ÖSTERÅKERS HEMBYGDS- OCH 

FORNMINNESFÖRENING 
Centralvägen 55  184 32 ÅKERSBERGA 

Telefon (svarare): 08-540 67980 
Plusgiro  9814-5 

Bankgiro  5632-8511 
mail@milstolpen.org 

Webbplats: www.milstolpen.org 
Facebook: @osterakershembygdsforening 
Instagram: osterakers_hembygdsforening 

 
 

ÖHF :s verksamhet sker med stöd från 

Österåkers kommun. 

http://www.milstolpen.org/
mailto:mail@milstolpen.org
http://www.milstolpen.org/
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Bilder från Valborgsfirandet 

  

 


