
Alltsedan beskedet om att Falkgården skulle stängas har 

medlemmar hört av sig till styrelsen med önskemål om att vi på 

något sätt skulle bevara minnet av Åke och Ulla Falks 

konstnärsgård. Ett minnesmärke som skulle erinra om gårdens 

betydelse som samlingsplats för artister och konstnärer.  
 

Tillsammans med sonen Christer beslöt vi att undersöka 

möjligheten att flytta det 8 meter höga konstverket Facklan till 

Lill-Ahlskorset, mitt i Enhörna.  
 

Y-front (se nästa sida) erbjöd sig ta hand om flytten. Efter 

demontering, flytt, renovering, målning, svetsning, gjutning av 

nytt fundament, stensättning, eldragning och slutligen resning 

så stod Facklan på sin nya plats.  

Ett jättestort TACK till 

hembygdens Y-front! 

/Styrelsen 

Välkommen till invigningen av   

Facklan   

Onsdagen den 16 oktober kl. 18.30 samlas vi i  

Lill-Ahlskorset för att tillsammans inviga  

Enhörnas första gatukonstverk. 

Tal, mingel, enklare tilltugg och sång av 

Enhörnakören inramar ögonblicket när konstnären 

Åke Falks son Christer tänder lamporna i Facklan.  
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Ett stort TACK till alla privatpersoner, företag och föreningar som  

hjälpt oss att skapa Enhörnas första gatukonstverk, Facklan. 
Christer Falk Fors som skänkt konstverket, G:ssons El AB, Telge Nät AB, L-G Läcks Åkeri, Åke 

Berglund Byggare, Hammarbystrands Lantbruk AB, Y-front som ställt upp med personal, kompetens 

och maskinella resurser, Trafikverket som hjälpt oss med ansökan, markägare 

som upplåtit mark och slutligen vår huvudsponsor Sand & Grus AB Jehander 

som skänkt material till fyllning och stensättning.  

Facklan, skapad av enhörnakonstnären 

Åke Falk (Falkåke) på 60-talet.  

Verket är drygt 8 meter högt. 

Projektmöte på Falkgården.  

Fr.v Hembygdsföreningens Olle 

Karlsson, Christer Falk Fors 

samt projektledaren Claes 

Sörefjord, Y-front. 
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 Enhörna Hembygdsförening 

Enhörna Hembygdsförenings styrelse: 
 

Leif Tellestedt, ordförande  tel:  550 447 05 (leif.tellestedt@telia.com) 

Olle Karlsson, vice ordf tel: 550 440 37 (olov.karlsson@live.se) 

Britt-Mari Gylefors, sekr tel: 550 421 30 (b.gylefors@telia.com 

Birgitta Wulkan, kassör tel:  550 491 28 (birgittawahlstedtwulkan@hotmail.com)

Anne-Marie Andersson   tel:   550 420 16  (anne-marie.majhem@telia.com) 

Mona Elveskog tel:  550 420 28 (elveskog@telia.com) 

Lena Björk tel:  550 490 63 (lena.x.bjork@telia.com) 

Gertrud Nilsson tel:  550 421 25  (gertrud@skogshyddan.eu) 

Anders Östensson tel. 070 6871581 (andersostensson@hotmail.com) 

Bo Staflund tel:  552 461 35 

 
 

Box 39, 151 96 Enhörna, Medlemsavgiften är 100/150:-/år (enskild/familj), Plusgiro 23 89 45-0 

Hembygdsmuseet hålls öppet söndagar juni-sep, 13.00 - 16.00. Tag kontakt med någon i styrelsen om du vill 

besöka museet vid annan tidpunkt. Besök föreningens hemsida:  www.hembygd.se/enhorna-hembygdsforening 

 

Med kameran i naturen - en kväll med naturfotografen  

Göran Ekström/Naturfotograferna 
 

 

Måndagen den 21 oktober,  

kl 19.00 i Bygdegården 

Fri entré, kaffeservering, 

ingen förhandsanmälan 

Röda Korset i Enhörna har införskaffat en så kallad hjärtstartare. En hjärtstartare är 

till för att få igång hjärtat på en person som drabbats av hjärtstillestånd eller flimmer. 

Hjärtstartaren kommer att placeras på ICA-Hörnan i Ekeby. Ett antal personer i 

Enhörna har fått utbildning i hur man använder hjärtstartaren. Den som är intresserad 

av att genomgå en sådan utbildning kan ta kontakt med Ingvar Holtz  tel: 55044654 

eller ingvar.holtz@ekeby-ktv.net 

Y-front är en kamratförening som bildades i början av 2000-

talet. Dussinet infödda enhörnagrabbar beslöt att man skulle 

”befrämja och stötta kulturlivet i Enhörna”.  

Facklan är bara den senaste i raden av genomförda aktiviteter. 

Bland tidigare insatser finns restaureringen av busskuren i 

Aska, ommålningen av Bygdegården, läggning av nytt tak på 

museiboden och snöskottning runt kyrkorna. 

Vi är stolta och tacksamma för allt ni gör för vår 

gemensamma hembygd. Tack! 

/Styrelsen 

Ur Husaby-boken Enhörnas övärld 

Fotografen Göran Ekström har anknytning till 

Enhörna och har bland annat hjälpt Inga Ekvall 

med illustrationer till boken ”Kungsgården 

Husaby-Enhörna”. Att höra Göran berätta om 

naturfotografering och hur man använder 

kameran i naturen är mycket inspirerande och 

lärorikt. Vi är därför glada att Göran vill komma 

till Bygdegården för att dela med sig av sina 

erfarenheter. Göran Ekströms naturböcker finns 

att köpa under kvällen.  

Vill du veta mer om Göran Ekström och hans 

fotografering, besök:  

www.naturfotograferna.se 

www.ekstromnaturfoto.picturo.se 

Enhörna Hembygdsförening önskar dig varmt välkommen till en spännande fotokväll 

Y-frontare, i arbetsuniform, framför Facklan 

mailto:ingvar.holtz@ekeby-ktv.net

