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INNEHÅLL Sid

I år håller vi årsmötet i Odensala bygdegård.
Busslinje 574 åker hit och hållplatsen heter Odensala skola.  Bilden, från invig-
ningen sommaren 2015.  Foto: Tommy Sjösten

OMSLAGSBILDEN:

UTGES AV:
Husby-Ärlinghundra Märsta
Hembygdsförening
195 91 Märsta
Bankgiro 5400-5244

UTKOMMER: 4 gånger per år.
TRYCK: PP-Tryck, Märsta
REDAKTION:
Ulf Berndtson, ansvarig utgivare
Agneta Nilsson tel: 591 432 13
Marés Lendway
Bo Klang
Manus mottages med tacksamhet.
Vi förbehåller oss rätten att i samar-
bete med författaren redigera det
insända materialet.

E-post: marstahembygd@gmail.com

BLI MEDLEM I VÅR FÖRENING
Medlemskapet berättigar till deltagande i alla evenemang, även de som inte
är öppna för allmänheten, och du får Tidlösan i din brevlåda fyra gånger om
året. Avgiften är 130 kronor om året och gäller för hela familjen.
Enklaste sättet att bli medlem är att sätta in avgiften på vårt Bankgiro med
angivande av namn och adress. Skriv gärna Ny medlem som referens.

För mer information gå till föreningens hemsida:www.hembygd.se/husbyarlinghundra
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Vår hembygdsförening har bland annat som uppgift att tillvarata vår
hembygds historia, nutid och framtid, dess miljö och dess sociala och

kulturella liv.     
Frågan är då om det bara är de ”äkta, riktiga svenskarna” som kan göra det
fullkomligt? 
Vi lever nu och har alltid gjort det i ett mångkulturellt samhälle. Tänk bara på
vallonerna som byggde Sverige på 1600-talet.  
Vår hembygd fylls nu av människor som har med sig tidigare, andra hembygder
i bagaget. 
Jag själv är ett typexempel på att vi alla har olika identiteter. Jag blir tårögd när
jag passerar Vasaparken i Stockholm där jag lärde mig gå, är medlem i Valla
hembygdsförening, då mitt sjönära sommarhus ligger i lustgården Sörmland. 
Vi har alla flera hembygder!
Här ett försök till en anspråkslös programförklaring.
Vår hembygdsförening ska:
- verka för att de nya svenskarna känner sig hemma här i sin nya hembygd 
- hjälpa dem att inte känna utanförskap
- se till att de nya svenskarna inte utsätts för destruktiva krafter
- locka de nya svenskarna att bli medlemmar, få uppdrag hos oss
- vi ska lyfta fram och bejaka det ”svenska” som inte kan ändras eller påverkas
påtagligt såsom att gilla Gärdebylåten, digga dragspel och nyckelharpa, att
besöka hembygdens dag och köpa många tombolalotter, dansa schottis samt
  delta i våra övriga givande aktiviteter 
- få SFI att informera om oss 
- att samköra gemensamma intressen som musik, sång, dans mm

Ulf Berndtson
 

VEMS ÄR HEMBYGDSFÖRENINGEN? 
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Glimtar från krigsåren

När Torsten Englund, en i kommunen sedan många år välkänd
musikprofil, förflyttade sig 70 år tillbaka i tiden för att -för Tidlösan
berätta från fredsdagen den 8 maj 1945- fann han att minnena från åren
då andra världskriget pågick var nog så viktiga. Det här är hans
berättelse.

1939
I Luleå har skolåret just börjat. Vår
klass är ute på promenad då vi nås av
meddelandet att kriget just brutit ut.

1939-1940
Finska vinterkriget pågår i tre måna-
der december – mars. Min lärare i
engelska, Eric Humble ansluter sig till
den svenska frivilligstyrkan och deltar
i striderna mot ryssarna. Vid hem-
komsten berättar han om sina upplev-
elser vid en morgonsamling i läro-
verkets aula. Varje skoldag började ju
med en andakt i aulan. 1975, 35 år
senare mötte jag av en händelse Eric
Humble på Lanzarote, på Kanarie-
öarna.
   Min styvmor, dotter till en same-
kvinna - var också skolkamrat till
Hilding Hagberg, grundaren av SKP
(Sveriges Kommunistiska Parti)- far
till gränsen vid Torneå/ Haparanda
och hämtar krigsbarn.
Vi får till oss, Lasse Nieminen från
Ruovesi utanför Tammerfors.

1941
SKPs tidning Norrskensflamman
sprängs. I branden mister min klass-
kamrat Inger Hell två kusiner.
Stadsfiskalen Hallberg i Luleå leder
utredningen men spåren leder till
honom själv. Han hänger sig i häktet.
Hans hustru som är lärare får tjänst i
min hemort Gylje och hyr rum hos
oss. 1981, 40 år senare blir jag bjuden
till en familj i Sollentuna genom min
syster som i sitt arbete på riksbanken
lärt känna kvinnan i familjen. Hennes
make var en av de två officerare från
Boden som sprängde Norrskens-
flamman och som fick två års fängelse.

Ryssarna släpper bomber över
Pajala. De måste göra sig av med
lasten för att kunna nå tillbaka till
startplatsen. För säkerhets skull fick
vi i Luleå kila ner i källarrummen.

1942
Flyttar ner till min syster i Stockholm
och hamnar på Södra latin. Blir där
skolkamrat med Nicolai Ustinoff mer
känd som operasångare Nicolai
Gedda.

   Minns ransoneringskort och köer
för att hämta mat som till exempel
ägg.

1944
Ryssarna släpper bomber över Söder-
malm av samma skäl som tidigare i
Pajala. För att vara säkra rusar vi ner
i källaren på Erstagatan 22.
Bomberna förstör Eriksdalsteatern
och fönsteerrutor längs Ringvägen
krossas.
   Jag medverkar i filmen Hets och får
som tack gratis inträde till en film om
Louis Pasteur.
  1979, 35 år senare blir jag bjuden till
Stig Järrels sommarställe i Taormina
på Sicilien.

1945
 Den 30 april sitter jag på bergklacken
vid Folkungagatan och pluggar till de
muntliga förhören när det meddelas
att Hitler begått självmord
   Jag tar studenten och åker den 8:e
maj in till Stureplan för fotografering.
När jag kommer ut från fotografen är
det rena upploppet. Lappar är upp-
hängda överallt med ordet FRED.
Toalettpappersark singlar ut överallt
genom fönstren. Jag skyndar iväg till
en skola vid Stureplan för att gratulera
en studentkamrat. Väl tillbaka på
Kungsgatan möts vi av svenska,
norska och danska studenter. Vi
kramar och pussar varandra helt vilt
och jag hamnar på en studentskiva i
Ålsten där jag inte känner en kotte.
Pappan i huset tar in oss i köket och
bjuder på en snaps.

  Kungsgatan i Stockholm 8:e maj 1945                    Foto: Okänd
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Gunvor skrev brevet

Från vänster Gunvor Eriksson och
Britt-Marie Elgenfors

År 1940, när Gunvor var tolv år
blev hennes mamma plötsligt

mycket sjuk och skjutsades till
Löwenströmska. Mamma Anna Sofia
Karlsson kom aldrig hem igen. Det
var något med hjärtat och Gunvor fick
lämna hemmet i Brunnby och att
flytta till sin moster i Västerås.
   Gunvor träffar man ofta på möten i
olika föreningar. Hon är intresserad
av det som händer i bygden, bakar när
det behövs, är flink i fingrarna och
med handarbeten.  En sommardag
sitter vi i växthuset och tittar på ett
förmyndarprotokoll, brev och foton
som Gunvor haft med sig. Britt-Marie
Elgenfors är också med.
  Den 17 januari 1944 skrev Gunvor
ett brev till sin kusin Ulrik som då var
inkallad. Britt-Marie nämns i brevet,
hon var då lite drygt ett år gammal.
Gunvors vilja var stark och hon ville
hellre bo hos sin morbror. Flytten blev

inte längre än tvärs över åkern till
Elgesta. Familjen Karlsson bestod av
Morbror Calle, moster Fanny och
sönerna Ulrik och Holger.
   På Elgesta fann hon sig till rätta
bland djur och människor. Hon växte
upp och gifte sig med grannpojken
Gunnar Eriksson från Kättsta.

   De flyttade till en villa på Odenvägen.
De fick tre barn. Tyvärr blev det inte
så många år ihop för Gunvor blev
tidigt änka. Nu bor hon på Söder-
brinken i Märsta och klarar sig så gott
som själv. I sommar honfyller 88 år.

Gunvors fosterfamilj. Fr. v. Carl
August Karlsson, fru Fanny, Holger
och Ulrik, Elgesta Norrgården.

Hej Ulrik!

Moster tackar för ditt brev, vi fick det i
söndags. Karl-Håkan var till posten.
Maja, Åke och Britt-Marie kom hem
från Norrland i torsdags morse kl. 9.
Dom fick ingen bil utan morbror åkte
med släde och mötte dom. I fredags
fick Åke hem möblerna till Norr-
backa. Igår var dom dit och satte upp
gardinerna och ställde i ordning
möblerna.

Idag kör vi och Lundgrens och Lång
John och sågar. Åke kapar med
klingan. Morbror ska åka till stan med
dom andra tupparna i slutet av veckan,
hönsen värper om dagarna. Det är
soliga höns som får svarta kammar
och ser lite dåsiga ut, hur ska vi göra
med dom?

Vi alla här mår bra. Igår var Britt-
Marie ute och åkte spark till Sanda.
Frideborg och jag med. Moster var
bjuden till Fröken Antevs i går kl 3
eftermiddag. I lördags var det kalas
vid Östervalls. Frits fyllde 70 år. Det
var Karlsborgs och grannarna som var
bjudna. I går kväll var Sven hit, sålde
utsäde. V har tagit in anbud om bilen,
vi be-gärde 3.500 för den men vi har
ej fått något svar än. Morbror var till
Knivsta och skrev.

Moster ska gå till fru Sörling med ägg
i morgon. Moster säger att du inte får
somna på din post så du får kurran.

Holger kör med posten som vanligt
om dagarna, en dag var det yrväder
så han fick ta häst för att köra runt.
Gun ska gå en kurs i tre dagar, lära
sig stoppa på symaskin.
I lördags var Åke till stan med 12
stycken kaniner. Karl-Håkan hade
10 st. morbror hade tungt lass till stan
med tupparna dom vägde 19 kg han
fick 60:85 för dem.

Det ska bli familjefest i bygdegården
någon lördag nu. Det ska bli trav-
tävling kl 1 den 30 januari på Halm-
sjön med bonnhästar det är Vidbo,
Skepptuna, Lunda och Husby
Ärlinghundra socknar som ska ställa
upp med sina hästar. Det är en ny
Bygdegård som ska vigas in samma
söndag.

Vi mår bra här. Alla hälsar till dig i din
uniform. Hjärtliga hälsningar från oss
alla, akta mina kråkfötter. Skriv svar,
det är roligt när du skriver till mig.

Gunvor och morsan Fanny

Vi vet inte om Åke kommer upp till
dej.

Elgesta den 17/1 1944
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De nämns i brevet, sid. 7
Karl-Håkan Lundgren (Marés Lendways far) som bodde på Söder-gården
Elgesta. De blev lekkamrater och ”kusiner” (Ulrik och Holger var kusiner
med Karl-Håkan)
Maja och Åke Elgenfors är Britt-Maries föräldrar (Åke var också kusin till
Karl-Håkan, Ulrik och Holger)
Friedeborg är Åkes mamma (B-M farmor och Fannys syster)
Fröken Antevs var småskolelärarinna i Husby småskola (församlingshemmet)
Frits Östervall var arrendator i Prästgården i Husby.
Fru Sörling är fabrikörens fru i Sätuna                 Marés Lendway

Glöggmingel i advent
Istället för det traditionella lilla julafton med gröt, gran och paket höll vi
söndagen den första advent 2015 öppet hus för våra medlemmar i för-
samlingshemmet vid Husby kyrka med gratis glögg och kaffe med dopp.
Trio med Christer spelade och sjöng.

Apropå varg i skogen

Under 1800-talets mitt drog vargen omkring i våra folkglesa skogar i
Ärlinghundra och Seminghundra häradsallmänningar. Bland bönder som
hade boskap i skogen var de särskilt illa sedda.

Förberedelserna gjordes på hösten då
kilometerlånga linor med färgglada
tyglappar gjordes i ordning för att
sättas ut för att skapa formen av en
säck. I säckens ”öppning” sattes ett
vargnät om 300 meter. Ett gammalt
kreatur slaktades ”mitt i säcken” för
att locka dit vargen.

När spårsnön kom turades man om
att bevaka alla in- och utspår. Direkt
när det konstaterats att vargen varit
där kallades 700-800 personer snabbt
till olika samlingsplatser genom
budkavel. Jägmästare, skogsvaktare
och skall-fogdar ledde drevet som
började vid säckens botten. Skyttarna
placerades ut strategiskt. Vid ett
tillfälle den 30 december 1848
dödades på detta sätt fyra vargar!

1873 såldes de begagnade jakt-
tygerna på auktion vid Husby-Lång-

Att ordna vargskall var ofta skog-
vaktarens ansvar. Johan Mård på
Laggatorp var en av de mest merit-
erade. Han har efterlämnat en detalj-
erad skiss på hur han gick till väga.

Nät i säckform

1865 sköt Lång Anders Persson en
dräktig varghona med hagelbössan.
Han var ute och smög på spelande
tjäder på Trosta-skogen en vårmorgon
när hon plötsligt kom fram. Han fick
inte mindre än 180 riksdaler i ersätt-
ning, 30 var för honan och hennes
nästan fullgångna fem ungar. Dessa
sägs vara de sista vargarna som
skjutits i vår trakt. Att ulven varit och
hälsat på senare är helt klart, men jakt
har inte varit tillåten!

     Gun Eriksson

hundra by för närmare 200 kronor.
Det kan man läsa i Johan Mårds
nedskrivna minnen.

Hona med ungar
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De vaktade den gemensamma skogen

Fyra skogvaktarboställen har blivit avstyckade i Ärlinghundra och
Seminghundra Häradsallmänningar, som bland annat innefattat mycket
av den mark som Arlanda nu ligger på.

Dalen och Lilla Starrmossen låg i
Ärlinghundra och Laggatorp samt
Lindskrog i Seminghundra.  I Lind-
skrog och Laggatorp vet man att där
fanns skogvaktare redan 1697.
Gränserna för avstyckningen beskrevs
noggrant. Stenrösen på stora block
var vanliga märken som lades ut för
att markera.
     Kronan tillsatte skogvaktaren, som
därför ofta kallades kronoskogvaktare.
Kronojägmästaren var hans över-
ordnade. Så sent som 1934 blev det i
lagstiftningen tydligt att Häradsall-
männingarna inte tillhörde Kronan/staten.
    Ersättningen för bevakningsupp-
draget bestod i huvudsak av tillgången
till torpet med lite omgivande mark att
bruka. Om det ens fanns en kontant
del av lön var den minimal i alla fall
fram till förra seklet. I uppdraget in-
gick att utsyna böndernas virke. Och
skogvaktaren kunde behöva lite hjälp
av sina grannar för att klara livhanken.
Det låg därför i båda parters intresse
att ha goda relationer.
    I slutet på 1800-talet bedömde man
att fyra skogsvaktare var för många,
hälften kunde vara nog. 1885 sam-
manslogs Dalen med Laggatorp samt
Lilla Starrmossen med Lindskrog.

Knappt 50 år senare fick det räcka
med en. Denne ende fanns från 1931
i Lindskrog. Huset som låg nära tredje
banans nordliga ände brändes ner
1997 när schaktningsarbetet nått dit.

Uppdraget gick i arv
Det var vanligt att uppdraget som
skogvaktare gick i arv. Då kunde den
avgående kanske bo kvar på sin
ålderdom. För den som var utmärkt
plikttrogen och till exempel utvecklat
byggnader och vägar kunde tiller-
kännas viss pension.
   Betydligt värre kunde det bli om
skogvaktaren tog sig av daga och
efterlämnade hustru och barn!
Det visar historien om Frans Mård i
Starrmossen född 1827 som 1867 i ett
beklagligt ögonblick av förtvivlan av-
hänt sig livet och lämnat hustru med
sju barn, det äldsta 8 år, oförsörjda.
Hustrun Christina Johanna skrev till
Landshövdingen och bad om hjälp.
    Orsaken till skogvaktarens
ekonomiska bekymmer var att han
byggt en ny mangårdsbyggnad och
brutit tio tunnland ny odlingsjord. Till
finansiering hade han använt en liten
förmögenhet som hustrun tillfört boet,
men därutöver tagit lån.
Fordringsägarna begärde konkurs.

Ungskog                            Foto: Sveaskog

Landshövdingens svar är okänt, men
familjen fick bo kvar uppe i ett
vindsrum på Starrmossen. Dessutom
fick hustrun enligt
häradsallmänningens protokoll ved, 8
kappland (1232 kvadratmeter) jord
och plats för en ko i ladugården. Fyra
tunnor råg och en tunna korn ingick
också tillsvidare.

Sa upp kontraktet
När den nye skogvaktarn kom året
därpå utverkade han Ärlinghundras
tillåtelse att säga upp kontraktet mot

att ge familjen hyreshjälp med 10 riks-
daler per år. Seminghundra godtog
inte uppgörelsen. Hur det gick sedan
framgår inte i protokollen.
Vi vet dock att dessa år präglades av
svår missväxt och många svenskar
utvandrade till Amerika.

    Gun Eriksson

Källa: Henning  Hamilton Skogen
med de flygande skeppen, 1998

Bakgrunden till artikeln är Arlandagruppens studier av historien för
den mark där Arlanda idag breder ut sig. Gruppen arbetar också
med kartläggning av de gårdar som påverkats av exploateringen.
Flera artiklar kommer att införas framöver. Har du något att berätta
eller några foton att dela med dig kontakta gärna Gun Eriksson
mobil 070-2507420 mail gune7028@gmail.com eller någon i
styrelsen.



1312

Berättade om Steningefolk

  – Vi intervjuade 60 personer.
De äldsta var födda 1917. Sedan dess
har åtta dött. Vi fick också tillgång till
många pri-vata bilder.
  De 35 till 40 personer som samlats
vid kaffeborden i Husby skola denna
söndagseftermiddag fick en gedigen
och intressant inblick i Steninges
äldsta historia från tidigt 1000-tal och
många berättelser om slottets olika
ägare och underlydande fram till
nutid.
    Tidigare krävdes det mycket folk
för att hålla Steninges olika verksam-
heter igång.
   På en gruppbild (nedan) från 1911
poserar 156 underlydande med följ-
ande yrkestitlar:
betjänt, kokerska, förvaltare, bokhål-
lare, torpare, snickare, ladugårdsför-
man, maskinist, skogvaktare, fiskare,
trädgårdsmästare, smed, nattvakt, la-
gårdsdräng och stallkarl.    AN

Söndagen den 17 januari gästades
föreningen av Gunilla och Giselher

Naglitsch som berättade om Steninges
folk och miljöer genom tiderna baserat
på deras senaste bok ”Steninge folk
och miljöer” utgiven av Sigtuna
museum 2014.
   Under arbetet med boken
”Steningelera” som kom ut 2008 blev
de varse att en doku-

Änkefru Anna Holm
med sin personal
Foto: Samuel Lind-
skog

mentation om män-
niskorna i och på
Steninge under förra
århundradet behövde
göras. Då gällde det
att agera snabbt för
att hinna nedteckna
berättelserna.

Giselher & Gunilla Naglitsch med
sina böcker om Steninge

Verksamhetsberättelse
för Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförening år 2015

Styrelse och funktionärer
Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 bestått av följande personer:

Ordförande Ulf Berndtson
Vice ordförande Peder Andersson
Sekreterare*
Kassör Bo Klang
Ledamöter Jan-Peter Alm och Agneta Nilsson
Suppleanter Margareta Klang, Lotta Andersson och Sven Svensson

Funktionärer har varit:
Museum Marés Lendway
Stugfogde Torsten Nordén
Tidlösan Ulf Berndtson ansv. utg., Agneta Nilsson, Marés Lendway,

Bo Klang
Hemsidan Bo Klang
Facebook Marés Lendway
Revisorer Björn Stenutz och Karl-Erik Sturebrant
Revisorssuppleant Assar Gylfe
Valberedning Valdes ingen på årsmötet.
                             Senare utsågs Kerstin Oskarsson och Lars Hedman

Styrelsen har under året haft 13
protokollförda möten inklusive det
konstituerade mötet.
*Under året har i huvudsak Marga-
reta Klang och Jan-Peter Alm fört
protokoll.

Medlemmar
Föreningen hade vid verksamhets-
årets slut 522 medlemmar, varav 11
nytillkomna medlemmar. Gentemot
föregående år är det en nettominsk-
ning med 17 medlemmar.
Medlemsavgiften har varit 130 kr per
hushåll, vilket 27 kr går till Stockholms
läns hembygdsförbund.
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Aktiviteter
Husby skola, museum och
Täppavallen.
Visningar av Husby skola har ägt rum
vid olika tillfällen. Även i andra sam-
manhang har föreningen visat bilder
ur sitt arkiv och berättat om bygdens
historia både i Husby skola och blivit
inbjudna av andra föreningar.
Skolklasser har besökt skolmuseet.
Valborgsmässoafton
Vårens ankomst firades traditions-
enligt vid Husby skola. Talet till våren
hölls av Stina Alvevik. Sången fram-
fördes av Sångfåglarna. Tyvärr kunde
vi inte tända brasan på grund av att
vinden blåste från fel håll.

Trivselträffar/medlemsmöten
15 februari: Jan-Peter Alm visade
bilder och berättade om ”Mitt Märsta”
21 mars: Årsmöte med underhållning
av Lena Franzén och Torsten Englund
25 april: Städdag på Hembygdsgården
11 oktober: Allsång med Malte &
Grabbarna. Medarrangör var Musik
för alla.
29 november: Öppet hus med glögg-
mingel i Församlingshemmet.
Extern verksamhet
23 maj: Södergatans dag. Bildvisning
vid Kulturtorget
27 juni: Styrelsen går en Steninge-
promenad med Bitte Smedhamre
25 september: Styrelsen på exkursion
och tittar på Tidlösan med Bitte
Smedhamre
20 november: Föredrag om kommun-
ikationer i kommunen i Kulturlänken

Hembygdens dag
Välbesökt dag med som traditions-
enligt började med bra väder och fri-
luftsgudstjänst. Därefter vidtog det
traditionella på Täppavallen. I år hade
vi konkurrens med Skånela marknad.
Vi hade bara ett musiknummer i år på
grund av avhopp i sista stund.
Medarrangör var Musik för alla.

Fotoarkivet
Hembygdsföreningens fotoarkiv
omfattar för närvarande ca 15  000
digitaliserade bilder.
Rapport från fotogruppen
Arbetet med att bygga upp samlingen
började i samband med ett antal stud-
iecirklar i slutet på 1970-talet, som
samlade intervjuer och bilder till und-
erlag för böckerna Gamla Märsta i
ord och bild. Det blev tre böcker.
Det lade också grundet till vårt foto-
arkiv. Under de första 15 åren repro-
fotograferades det vi kunde låna in –
mer än 3 000 bilder – vilka alla nu har
digitaliserats. Senare digitaliserades
materialet direkt. Så har även skett
med de stora bilddonationerna vi har
fått från UNT.
Idag innehåller vårt arkiv

- Ca 4  000 insamlade bilder,
mycket före 1960

- Ca 1  000 nytagna bilder från
föreningens verksamhet, eller
tagna för att användas i på-
gående dokumentationsprojekt

- Ca 5  000 svartvita UNT-bilder
från 1960-1970-talen

Den senaste UNT-donationen inne-
håller ca 2  000 bilder som kan beteck-
nas som porträtt eller bilder på kända
och okända orts-/kommuninnevånare
– en guldgruva för släktforskare.
Fotogruppen är i slutfasen med
identifieringen och registreringen av
den senaste dokumentationen.
Vi – fem, ibland sex entusiaster – har
i flera år träffats en halv dag varan-
nan vecka. Arbetet kommer att slut-
föras under år 2016.
Förutom användning i Tidlösan, bild-
spel och sporadiska utställningar,
skulle fotogruppen önska att fler
engagerade sig i att göra denna bild-
skatt mera tillgänglig för allmänheten.

Arlandagruppen
Arlandagruppen startade hösten 2012
och har träffats några gånger om året
för att minnas, samla fakta och
dokumentera vad som inträffat på i
omgivningen innan Arlanda  fanns.
Under byggtiden och genom den
fantastiska utvecklingen vi fått uppleva.
En del resultat har publiceras i
Tidlösan.  Under 2015 har vi träffats
10 gånger. Det är några fler än vanligt
och beror på att vi ägnat oss åt
dokumentation av de bilder som rör
Arlanda som finns i föreningens arkiv
från UNT. Totalt har 19 personer
varit med. Antalet närvarande har
varierat mellan 5 och 12, med ett snitt
på 8 deltagare. Minnenas källa är
outtömlig så vi fortsätter  under 2016.

Tidlösan/Hemsidan/Facebook
Under året utkom fyra nummer av
föreningens tidskrift.
Redaktionskommittén består av Ulf
Berndtson ansvarig utgivare, Agneta
Nilsson, Bo Klang och Marés Lend-
way. Tidlösan delas ut av 8 kolport-
örer till mer än hälften av medlem-
marna. Angående hemsida har vi av-
slutat vår gamla, men den finns kvar
till maj 2017. Nu finns vi på ny adress
under Hembygdsförbundets hemsida
som vi håller på och bygger upp.
Marés Lendway har sett till att för-
eningen har en Facebooksida.

Hembygdsgården
Sigtuna kommun ansvarar för det
yttre underhållet av skolhuset.
Föreningens eget underhållsarbete
inomhus och på Täppavallen var
under det gångna året begränsat. En
vårdplan har upprättas för Täppa-
vallen sedan tidigare av Stockholms
läns museum. Arbetet vid hembygds-
gården har i år omfattat gräsklipp-
ning, nässeltrimning, ogräsbekämpning
och underhållsarbeten utförts  vid
Täppavallen.
Vedboden/redskapsbodens tak har
delvis bytts ut och ny takpapp har
lagts, hela byggnaden har målats om.
Torpet Torrhäll har fått en ny entré-
trappa, södra husfasaden har målats
om.
På spannmålsboden har återstående
tre fasader samt dörrar och knut-
brädor målats om.

- Ca 5  000 UNT-bilder, mest i
färg, från 1980-1990-talen
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Rustkammarbodens vattbrädor och
takbrädor har bytts ut och målats om,
knutbrädor och port har också målats
om. Under hösten har sly rensats bort
längs gärdsgården och bakom dasset,
dåliga takpannor har bytts ut.

Skolmuseum
Det gamla sammanträdesrummet är
iordningställt som skolmuseum.

Skrivelser
Inga skrivelser har under verksam-
hetsåret skickats.

Inköp
En investering i en grästrimmer har
gjorts under året.

Diplom
Föreningens diplom för 2015 har
utdelats till Gunilla Naglitsch.

Gåvor och bidrag
Verksamhetsbidrag från Sigtuna
kommun är i kronor räknat det största.
Gåvor har influtit i samband med
dödsfall samt gåvor från medlemmar.

Ekonomi
För information om föreningens eko-
nomi hänvisas till resultat och balans-
räkningen.
Utöver de tillgångar som är upptagna i
balansräkningen äger föreningen två
tomter utan bokfört värde, nämligen
Husby 6:8, Täppavallen invid Husby
Skola, samt Arenberga 2:5, tomten där
Karolinermonumentet är placerat

FOTNOTER
Det kommunala bidraget uppgår

till 6000 kronor.
 I Tidlösan medlemsinfo ingår

tryck av Tidlösan.
Hembygdsförbundet höjde sin

medlemsavgift med 7 kronor.
 I administration ingår bankkost-

nader och porto för Tidlösan.
 I övrigt på kostnadssidan ingår

inköp av varor och material,
kontorsmaterial, gåva i sam-
band med dödsfall, tidskrifter.

Föreningen ”röda” byggnader
är försäkrade i Hembygds-
försäkringen genom Sveriges
Hembygdsförbund. Skolhuset
är försäkrat genom fastighets-
ägarens försorg.

Räntan på vårt konto har under
året sjunkit eftersom låne-
räntan är låg.

Resultaträkning 1 januari – 31 december

Intäkter 2015 2014
Arrangemang 32 923,00 42 574,00
Medlemsavgifter 67 900,00 64 800,00
Försäljning och uthyrning 1 270,00 2 670,00
Bidrag och gåvor 7 629,00 6 830,00
Räntor 28,56 393,95
Övrigt 0,00 243,00
Summa intäkter 109 750,56 117 510,95

Kostnader
Arrangemang 33 438,90 42 020,02
Avgift Hembygdsförbund m.m. 14 553,00 11 220,00
Tidlösan, medlemsinformation 20 800,00 22 083,00
Administration, porto m.m. 14 678,40 12 754,50
Förbrukningsmaterial 7 446,00 7 163,50
Underhåll, skola och Täppavallen 3 033,00 16 000,00
Försäkringar och hyra 2 950,00 2 720,00
Styrelse och fogde, arvode 8 600,00 9 950,00
Övrigt 2 656,00 8 875,00
Investeringar 4 079,00 9  967,00
Summa kostnader 112 234,30 142 753,02

Årets resultat -2 483,74 -25  242,07
Summa 109 750,56 117 510,95

Balansräkning 31 december

Tillgångar 2015 2014
Kassa 4 933,00 10 421,00
Plusgiro 639,90 1 655,00
Bank 177 441,57 173 422,21
Summa tillgångar   183 014,47 185 498,21

Skulder och eget kapital
Eget kapital 185 498,21 210 740,28
Årets resultat -2 483,74 -25 242,07
Summa skulder och eget kapital       183 014,47 185 498,21
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Revisionsberättelse
Efter granskning av Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförenings räkenskaper
och förvaltning för verksamhetsåret 2015 får vi, av årsmötet valda revisorer, härmed
avge följande revisionsberättelse.

Inkomster och utgifter är vederbörligen verifierade och räkenskaperna är rätt och
ordentligt förda.

Då vid revisionen någon anledning till anmärkning inte framkommit får vi tillstyrka:

att årsmötet fastställer balansräkningen med en omslutning på 183.014:47 kronor
och resultaträkning med ett underskott på 2.483:74 kronor samt

att styrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för det gångna året.

Märsta den 16 januari 2016

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2016

Förslag

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av två justerare, tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Ersättning/arvoden till styrelsen
11. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

(Enligt stadgarna minst 5 ordinarie och 2 suppleanter)
12. Val av styrelseledamöter

Ordförande på 2 år
Sekreterare på 2 år
Övriga ledamöter på 2 år
Suppleanter på 1 år

       Ev. fyllnadsval på 1 år
13. Val av 2 revisorer jämte en ersättare på 1 år
14. Val av ombud till Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte
15. Val av 3 ledamöter till valberedningen samt sammankallande
16. Fastställande av medlemsavgift för 2016
17. Verksamhetsplan och budget för 2016
18. Behandling av eventuella motioner
19. Övriga frågor
20. Avslutning

Efter punkt 20 blir det diplomutdelning, uppmärksamma våra
udelare, underhållning, förtäring m m

Utställningen "Situation hembygd" 1 mars-22 maj 2016
Stockholms länsmuseum, Dieselverkstan  Sickla, Nacka

Rö, Grödinge och Husby-Ärlinghundra-Märsta hembygdsföreningar:
”Självreflektion”. Tre helt olika hembygdsföreningar från Rö, Grödinge och
Husby-Ärlinghundra Märsta reflekterar via var sin installation över den egna
verksamheten, folkrörelsens tillstånd och samhällsrelevansen för hembygds-
rörelsen idag. Vad gör de olika föreningarna, hur ser de på hembygdsrörelsens
förnyelse, på vår tids sätt att använda historia, kunskap som är lokalt förankrad
och social förändring?
Vår del i utställningen heter "Betonggubbar".
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
med Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening

i Odensala bygdegård
lördag 12 mars

Mötesförhandlingarna börjar kl. 15.00

Trio med Christer underhåller
Efter mötet serveras förtäring

till en kostnad av 100 Kr
Anmälan till förtäringen är bindande

meddelas senast torsdagen den 3 mars till
Margareta Klang tel. 591 224 32 eller 070-215 39 50

Skicka SMS går också bra!
E-post: ma.klang@bredband.net

KALENDARIUM
18 mars: Arlandagruppen träffas i Husby skola kl. 18.30
23 april: Städdag vid Husby skola med start kl. 09.00
30 april: Valborgsfirande vid Husby skola. Mer om detta i nästa Tidlösa
20 augusti: Hembygdens dag. Mer om detta i kommande Tidlösa
16 oktober: Allsång i Husby i Husby skola kl. 15.00
27 november: Första Advent
Trivselträffar: Mitten av september och ev. november.

Styrelsen sammanträder i regel första måndagen i månaden.

Ett önskemål är att ha Öppet hus/eftermiddagsfika i skolan med start efter
midsommar under juli månad, lördag alt. söndag. Finns villiga händer och
intresse? Hör av dig till styrelsen!


