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Agneta Nilsson, Marés Lendway,
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Manus mottages med tacksamhet.
Vi förbehåller oss rätten att i samar-
bete med författaren redigera det
insända materialet.
E-post: marstahembygd@gmail.com

Året är 1960. Sommarlovet har börjat. Det blir nog mete vid Färjestadsbron,
lite båtliv med utgångspunkt från Munkholmen. Och förstås några besök på
Arlanda. Flygplatsen öppnade för trafik i början av året och är självklart ett
givet mål för våra tonåriga cykelutflykter. Från åskådarterrassen har man en bra
överblick över både plattan och hangaren.
Det ska dröja nästan två år till den officiella invigningen.

Snöstorm och munvärk

J
anuari är äntligen slut och februari kommer med ljuset. Har dragit ut en
tand och sitter vid köksbordet och tycker synd om mig själv. Kokar kaffe
på vedspisen och lyssnar på radion. Det är något om bilar som serie-
krockat på motorvägen. Skönt att få sitta inne i värmen.

På 60-talet var det en del riktigt kalla och snörika vintrar då snöstaketen
fick göra rätt för sig. Häftiga februaristormar som suddade ut konturerna av
landskapet. Påbyltade och med kinderna insmorda med Niveakräm, stod vi
och såg på vägen som inte fanns. Någon slags magi hade tagit bort den.
Skolbussen kom inte fram eller hade kört i diket. Ingen blev besviken.

Pappa tinade rören i hydrofonhuset med rödsprit. Kranarna fick stå och
droppa för att inte frysa. Folk gick inte ut i onödan. Bara för att mjölka kor
och fodra djur. Katterna kurade i soffan. Oljan var billig och det eldades för
kråkorna i dåligt isolerade hus. Familjen kurade tillsammans vid vedspisen.
Knastret och lukten av trä var trygghet redan på grottstadiet. Mamma läste
högt ur sagoboken och vi höll faktiskt sams för en gångs skull.

I januari 2019 fick en del prova på vinter á la 60-tal. Grannar hjälpte
varandra. De tog hand om de äldre när hemtjänsten inte kom fram.
Man hjälptes åt att skaffa vatten och livsmedel. Utan TV fick barnen spela
spel med föräldrar och det blev tid för lek och läsning.
”Inget ont som inte också förde något gott med sig”.

Det var allt från er vårlängtande skribent
 Marés Lendway
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När 4H kom till bygden

I början av 1950-talet kom 4H till Husby-Ärlinghundra och familjen
Ejdersten i gården Karlsborg. I familjen var det dottern Astrid som
skötte det mesta med 4H med hjälp av sin mor Greta.

4H-läger vid Rånässtugan 1964. Från vänster Sven Svensson, Carina Zotterman,
Mats Eklund och Peder Andersson. Foto: Bengt Ejdersten

Under sommarperioden träffades man
på måndagskvällarna vid Täppavallen
som då ägdes av Universitetet och
som man fick använda om man skötte
den. Under dessa måndagar fick man
lära sig allt om växter, kryddor, exo-
tiska frukter och djur och natur.
Kunskaper som man hade nytta av
när sommarens läger kom.
Man tränade och spelade volleyboll
också. Förutom på Täppavallen var
man vid Kättsta gård. Där hade man
också under vintern skidtävlingar där
varje årsgrupp tävlade för sig. Efter
tävlingen bjöds det alltid på varm korv
och varm choklad. Medaljer delades
ut till alla åkare på våren i Husby skola
av prästen efter en barngudstjänst i
Husby kyrka. Man kunde också vara
utbytesstudent där svenska 4H:are
åkte till Amerika och tvärt om.
Vid sådana tillfällen kom amerikanska
4H:are till Husby-Ärlinghundra 4H
och bodde under vistelsen hos
familjen Andersson i Kättsta.

Sommarens läger
Vid sommarens läger samlades 4H-
klubbar från hela Uppland och en
klubb från Åland. Lägerveckan var

förlagd till olika platser i Uppland som
Björnö i Roslagen och Rånässtugan
där den sedan blev kvar i några år.
Under en vecka skulle klubbarna tävla
mot varandra. Det var idrottstävlingar,
frågor på växter, djur och natur och
punktorientering. Det var också tur-
neringar i volleyboll. På kvällarna var
det trevliga samkväm. Under läger-
veckan var Astrid med i köket och
lagade mat till lägerdeltagarna och
från Riksförbundet Sveriges 4H
deltog konsulent Uno Sköld.
Man kunde också under sommaren
åka på ett Riksläger där 4H-klubbar
kom från hela Sverige. Lägren var
förlagda till olika platser varje år.
Och där tävlade klubbarna länsvis
under en vecka. Även volleyboll-
turneringar förekom där klubben åkte
runt och spelade mot andra 4H-klubbar.
Man kunde också ha företag där man
hade t.ex. höns, odlade grönsaker
eller bara hade köksväxter. Allt som
man gjorde skulle bokföras i en kassa-
bok som skulle visas upp på skörde-
festen. Under sommaren kom en
konsulent och kontrollerade att allt
blev gjort.

I 4H blev man allmänbildad. Man fick
lära sig att umgås med andra. Det var
demokratisk fostran, man lärde sig
självständighet och att ta ansvar. Man
fick lära sig leda grupper, att organi-
sera och samarbeta. Man fick kon-
takter med andra medlemmar i länet
och landskapet men även från hela
landet eftersom man var på läger och
var med på tävlingar.

Nya tider för 4H
När 4H i början av 1970-talet skulle
gå ut och etablera sig i samhället
lämnade Astrid över ordförande-
klubban till en ny generation 4H:are.
Återträff
I januari 2016 träffades gamla 4H:are
i Husby skola på initiativ av Marés
Lendway. Under några kvällar pratade
man gamla minnen från tiden i 4H.

Skördefest
På hösten kom den efterlängtade
skördefesten. Under vintern före
skördefesten satt vi hemma hos Astrid
i Karlsborg och tillverkade en del
föremål som t.ex. grytunderlägg av
indianpärlor, klä skålar med pärlor
som gjordes till korgar. Man kokade
även kola inför skördefesten.
Sakerna skulle sen säljas av den trogne
auktionsutroparen Otto Samuelsson
från Brunnby.
Pengarna som inbringades tillsammans
med bidrag från föräldrarna blev de
fina priser som delades ut. Priserna
bestod av t.ex. strykjärn, våffeljärn,
ljusstakar, matbestick, tårtbestick och
verktyg av olika sorter. Alla samlade
poäng som Astrid höll reda på och
sedan fick man en pokal i storlek efter
samlade poäng under året.
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Bild från återträff januari 2016.
Från vänster Leif Lundqvist Odensala 4H, Peder Andersson, Leif Svensson, Tommy
Svensson, Lisbeth Stenberg, Sven Svensson, Monica Andreasson från Husby-
Ärlinghundra 4H. Saknas gör Gunvor Eriksson. Foto: Marés Lendway.

Astrid har idag sitt boende vid
Ärlinghem i Märsta. Åren då familjen
Ejdersten öppnade sitt hem för bygdens
ungdomar minns hon fortfarande.
Foto: Sven Svensson

                                 Sven Svensson

Grunden till 4H lades i USA 1902. Tanken
för 4H var att man genom praktiskt arbete
skulle få en insikt i landsbygdens villkor
och utbilda ungdomar i nya rön inom
jordbruket och hemkunskapen.
1902 startade ett ungdomsprogram i Ohio,
vilket anses som ett av de första 4H-pro-
grammen i USA. Den första klubben kom
att kallas ”Tomatklubben” eller
”Majsodlingsklubben” I Minnesota start-
ade samma år lokala klubbar dit ungdom-
arna kunde gå efter skolan. Först 1924 var
dessa klubbar kända som just 4H-klubbar
och man antog klöverbladet som sin
symbol, Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa.
Även om man förespråkade olika
aktiviteter för pojkar och flickor var 4H en
av de första ungdomsorganisationerna
som gav lika stor uppmärksamhet åt båda
könen. Klubbarna uppstod där det fanns
entusiaster som ville ge ungdomarna en
tro på sig själva och på det liv de levde.

Efterlysning
Vid varje årsmöte brukar Hembygdsföreningens diplom delas ut till någon
person i vår bygd som gjort en insats för hembygden. I år har styrelsen
beslutat att ge alla medlemmar chansen att nominera prominenta personer
för denna hedersbetygelse. Det enda kruxet är att det är bråttom.
Så slå en signal eller SMS:a  till Jan-Peter Alm 0709-816578 och tala om
vem du tycker är värdig att få Hembygdsföreningens diplom 2019.

Som ett tillägg till artikel om 4H Husby-Ärlinghundra har Fredrik
Lundgren försett oss med ett tidningsurklipp från UNT år 1963, hur
styrelsen såg ut efter årsmötet detta år.
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Genom vykortsfotografens öga Nr 5
Giselher Naglitsch

Grannsocken Odensala ingår sedan länge i vår hembygdsförening. Banden har varit
många och nära mellan socknarna, men det har även funnits rivaliteter mellan Odensala-
tuppar och Ärlinghundra-höns. Sedan 1953 delar vi kommun.

Den rika Odensala bygden

Det första kortet ger en översiktlig bild från ett framväxande centrum vid Smällen, korsningen
mellan järnvägen och landsvägen. Namnet kommer av grindarna för järnvägsövergången
som alltid stod och smällde, har det berättats mig. Kortet är daterat 1903, men det kan vara
taget tidigare. Fotografens initialer A. E. leder ingen vart. Det gör dock Förlag L. L. Lychnell.
Lars Leonard Lychnell var handlaren som drev Odensalas första lanthandel. När
poststationen inrättades år 1891 lokaliserades den till butiken och handelsföreståndarna
blev även post-stationsföreståndare. Lychnell förestod posten 1906-1909, hustrun Cecilia
1909-1912. Baracken närmast spåret har sockenborna själva bekostat, när järnvägsbolaget
inte ville kosta på en stationsbyggnad vid en enkel obemannad järnvägsanhalt.

När jag nu presenterar mitt första vykorts-
galleri från Odensala, kan det vara rätt att
påminna att socknen var en bördig jord-
bruksbygd. Dess gårdar var ofta större och
bönderna lite förmögnare än i Ärlinghundra.
Det speglas i min vykortssamling. Här finns

inga flerfamiljshyreshus än mindre höghus.
Här finns inga industrier eller pampiga
centrumanläggningar. Men här finns
mängder med vykort från enskilda gårdar,
som jag får återkomma till, och ett litet tidigt
centrum som växte upp vid järnvägen.

Advent-event med mersmak

Det var fullsatt till sista plats
vid föreningens tjuvstart
av advent i Husby skola.

Det bjöds då på ett julbord av hög
klass. Där fanns förstås skinka,
köttbullar och prinskorv. Lite mer
otippat serverades det också dopp
i grytan till flera deltagares
uttryckliga belåtenhet. Blandat med
allt mumsande på läckerheterna
bjöds det också på underhållning.
Trubaduren Tommy Danebo stod
där på den lilla estraden och sjöng
ett antal välkända visor med
bravur. Som vanligt iklädd den
karaktäristiska kepsen.
Hela styrelsen var inblandad för
att få till en trevlig och mysig
tillställning. Under husmor
Marianne Franks säkra ledning
körde Peder Andersson skär-
maskinen på högsta hastighet,

Sven Svensson fixade dopp i grytan
och Lotta och Agneta sprang fram
och tillbaka med det ena fatet efter
det andra med läckerheter.
Ordföranden hade nog med att
samla information för att kunna få
ihop dessa korta rader och svara
för den obligatoriska lottdragningen.

                           Jan-Peter Alm

Ulla och Lars Nopp förser sig av juldelikatesserna

Tommy Danebo svarade för underhållningen
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Karlsro låg väster om och längs medjärnvägsspåret. Före järnvägens tillkomst
gick den viktiga landsvägen till Märsta framför huset, som står kvar i dag och
går att känna igen. Här hittar vi "Gottes", Gottfrid Erikssons lanthandel som
skulle komma att hålla ut inpå 1960-talet. Den högra utbyggnaden kom att
inrymma ett enkelt mejeri för uppmätning av böndernas mjölkleveranser till
huvudstaden. Till Karlsro flyttade posten 1912. Den emaljerade skylten med
öppettider sitter än idag på förstudörren.

Alldeles vid järnvägsövergången byggde sockenbornas sitt stationshus,
innan det på 1920-talet flyttades öster om spåren. Huset mitt i bild inrymde
telefonväxeln ända till 1953. Längst till höger har vi Lychnells affär.

Här ser dateringen enkel ut: 1911. Men kortet är betydligt äldre, hel adressida
och skrivutrymmet på bildsidan säger oss att det är senast 1905. För övrig
visar det samma motiv som bilden till vänster, dock riktning mot spåren. Ett
tåg ser ut att passera utan att stanna.

Lychnells lanthandel tidigt 1900-tal. Emaljskyltar och anslagstavla pryder
fasaden. Butiksdelen har skyddande luckor för fönster och entré. Redan då
måste man skydda åtråvärda varor lite extra mot inbrott. Den stora hunden
följde nog med husse när affärerna var avklarade.
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Även Odensala har sitt fyrbildskort. Det bör vara från mitten av 1950-talet. Överst t.v. har
vi kyrkan och prästgården, som sedan en tid är avkortad och merparten av ekonomibyggna-
derna är rivna. Prosten Palm är inte längre bonde. Till höger har vi Ista gård och kvarnen
som slutat mala. Nedre raden fr. v. har vi en fin översiktsbild över ”Odensala centrum”.
Främst Lychnells ombyggda och utvidgade affär med stort magasin. Bakom ses Gottfrid
Erikssons affär och posten. Mejeriet är sedan länge flyttat. Verkstadsbyggnaden i överkant
av bilden uppfattades inte så viktig av fotografen. Blomkvists mekaniska verkstad
tillverkade bla.a. Odensalaharven och konstsmide till balkonger. Det nya mejeriet har vi i
den stora tegel-byggnaden på den högra bilden. Här producerades stora fina ostar.

Lychnells
lanthandel
med pampig
entré.
Kanske
1950-tal.
Butiken
höll ut långt
in på 1970-
talet innan
även den
föll offer för
butiksdöden
på lands-
bygden.

Denna artikel är från 1962 och kommer från Inger Östman vars syster
Gun Andersson var en känd profil och scoutledare i Märsta.
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Verksamhet
Trivselträff
Årets första samling var en trivsel-
träff i Husby skola med temat Bilder
och Evergreens. För själva sång-
underhållningen svarade Inger & Bengt.
Bilderna var hämtade från föreningens
digra bildarkiv, men också från Hans
Kündigs bildskatt som numera är
införlivad i föreningens arkiv.

Årsmöte
Årsmötet hölls i Husby skola. Gun
Eriksson ledde förhandlingarna och
val förrättades enligt ovan.
För underhållningen svarade Kicki
Trusse och Jörgen Grönwall.

Valborgsmässoafton
Vårens ankomst firades traditions-
enligt vid Husby skola. Talet till våren
hölls av Annika Liljebo. Sånger till
våren framfördes av Sångfåglarna
under ledning av Eivor Pettersson.
Vädret var strålande.

Smaka på källor
En intressant utflykt i maj till kallkällan
vid Ultuna under ledning av Gunnar
Wiklander. Naturskyddsföreningen
stod för det praktiska arrangemanget.

Spelmansstämma
I juni anordnades för andra gången en
spelmansstämma i samarbete med
Sigtuna kulturförening. Det blev ett
trevligt evenemang som gynnades av
den värmebölja som präglade
sommaren 2018.

Hembygdens dag
Välbesökt dag som traditionsenligt
började med bra väder och frilufts-
gudstjänst. Därefter vidtog det
traditionella arrangemangen på
Täppavallen och i skolan.
För högklassig underhållning svarade
Canilla Enskär och Ulf Blomberg
samt Märsta Folkdansgille.
Medarrangör var Musik för alla.

Allsång
I samarbete med Musik för alla
anordnades i oktober allsång i Husby
skola. Också denna söndagsefter-
middag bjöd på solsken och värme,
vilket gjorde att det var många tomma
platser vid borden. Trubadurerna
Johan Röör och Agne Larsson såg till
att sången klingade väl.

Advent-event
Söndagen före första advent var det
tjuvstart för adventsfirande i Husby
skola med glögg, skinka, dopp i grytan
och underhållning av trubaduren
Tommy Danebo.

Bildarkivet
Hembygdsföreningens bildarkiv
omfattar för närvarande ca 15  000
digitaliserade bilder.
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
pågående
dokumentationsprojekt

Verksamhetsberättelse
för Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförening

år 2018

Styrelse och funktionärer
Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 bestått av följande personer:

Ordförande Jan-Peter Alm
Vice ordförande Peder Andersson
Sekreterare* Agneta Nilsson
Kassör Jan-Peter Alm
Ledamöter Sven Svensson, Lotta Andersson
Suppleanter Ulf Berndtson, Marianne Frank och Bertil Hammargren

Funktionärer:
Husmor Marianne Frank
Museum Marés Lendway
Stugfogde Vakant
Tidlösan Jan-Peter Alm ansv. utg., Agneta Nilsson, Marés Lendway,

Bo Klang och Ulf Berndtson
Hemsida Bo Klang/Björn Berglund
Facebook Marés Lendway
Revisorer Björn Stenutz och Göran Nilsson
Revisorssuppleant Assar Gylfe
Valberedning Göran Nilsson, Margareta Klang och Inger Jäderberg

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten inklusive det konstituerade mötet.

Medlemmar

Föreningen hade vid verksamhetsårets
slut 472 medlemmar, varav 5 nytill-
komna. Gentemot föregående år en
nettominskning med 20 medlemmar.

Medlemsavgiften har varit 140 kr per
hushåll, av vilket 27 kr går till
Stockholms läns hembygdsförbund.
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Verksamhetsbidrag från Sigtuna
kommun är i kronor räknat det
största. Gåvor har influtit från med-
lemmar. I november fick föreningen
en gåva på 6  000 från en privat familj.
Pengarna är avsedda som en grund-
plåt för installation av diskmaskin.

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen för 2018 kommer att presenteras och utdelas vid

årsmötet i Husby skola söndagen den 10 mars.

Ekonomi
För information om föreningens
ekonomi hänvisas till resultat och
balansräkningen.
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
Karoliner-monumentet är placerat.

Fotnoter
 Det kommunala grundbidraget uppgår till 6000 kronor. Därutöver har föreningen
    fått ett kommunalt bidrag för inköp av fotoskanner på kronor 9  700 kronor.
    Familjen Kleiner har gett en gåva på 6  000 kronor, som en grundplåt till inköp av
    en diskmaskin.
 I Tidlösan medlemsinfo ingår tryck av Tidlösan samt porto för utskick av
    medlemsbladet.
 I administration ingår detta år bankkostnader.
 I övrigt på kostnadssidan ingår inköp av varor och material, kontorsmaterial,
    tidskrifter.
 Föreningen ”röda” byggnader är försäkrade i Hembygdsförsäkringen genom
   Sveriges Hembygdsförbund. Skolhuset är försäkrat genom fastighetsägarens
    försorg.

Sveriges Hembygdsförbund har ut-
arbetat en ny plattform där landets
hembygdsföreningar ska publicera
sina hemsidor. En del arbete återstår
innan allt ser ut och fungerar som det
ska. Marés Lendway har sett till att
föreningen har en Facebooksida och
vid årsskiftet fanns över 312 följare.

Hembygdsgården
Sigtuna kommun ansvarar för det
yttre underhållet av skolhuset.
Föreningens eget underhållsarbete
inomhus och på Täppavallen var under
det gångna året begränsat framför allt
beroende av att uppgiften som
stugfogde är vakant. Ett flyttbart tak
till scenen vid Täppavallen har köptes
in i samband med Hembygdens dag.
Under sommaren och stora delar av
hösten har kommunen installerat
bergvärme i skolan. Detta har i viss
mån inverkat på den verksamhet som
normalt pågår i lokalerna.
Nya gardiner och de nya vattenradia-
torerna har gett skolan en trevligare
interiör. Drömmen är att kunna hitta
finansiering för nya linoleumgolv.

Husby skola, museum och
Täppavallen
Visningar av Husby skola har ägt rum
vid några 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. Under
våren besökte ett antal skolklasser
skolmuseet och fick då stifta bekantskap
med hur skolan fungerade förr i tiden.

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

- Ca 5  000 UNT-bilder, mest i
färg, från 1980 - 1990-talen

Under hösten 2017 fick föreningen ett
välkommet tillskott till fotoarkivet från
Hans Kündig. Dessa bilder kommer
succesivt att införlivas i föreningens
bildarkiv.
Under ett par års tid har diskussioner
skett med Sigtuna Museum när det
gäller möjligheterna att lägga in delar
av föreningens bildarkiv i den databas
som museet nu håller på att bygga upp.
Ambitionen är att på detta sätt göra
bildarkivet lättare tillgängligt för en
större allmänhet. Förhoppningen är att
hitta en praktisk lösning under 2019.

Skolplanscher
Föreningen har en fin samling av
skolplanscher, som hittills varit
arkiverade på vinden. Under hösten
fotograferades dessa med ambitionen
att det ska vara enklare att visa upp
planscherna. Tanken är också att
framöver kunna anordna en studie-
cirkel kring planschernas historia.

Tidlösan/Hemsidan/Facebook
Under året utkom Tidlösan med fyra
nummer. Redaktionskommittén för
Tidlösan har bestått av Jan-Peter Alm
ansvarig utgivare, Agneta Nilsson,
Bo Klang, Ulf Berndtson och Marés
Lendway. Tidlösan delas ut av 8 kol-
portörer till mer än hälften av
medlemmarna.

Gåvor och bidrag
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DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2019

1.  Mötets öppnande
2.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
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. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
       (enligt stadgarna minst 5 ordinarie och 2 suppleanter)
11. Val av styrelseledamöter

a. Ordförande
b. Kassör
c. Sekreterare
d. Övriga ledamöter
e. Suppleanter 1 år

12. Val av två revisorer jämte en ersättare på 1 år
13. Val av ombud till Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte
14. Val av 3 ledamöter till valberedningen samt sammankallande
15. Ersättning/arvoden till styrelsen
16. Fastställande av medlemsavgift 2019
17. Verksamhetsplan och budget 2019
18. Stadgeändring
19. Behandling av eventuella motioner
20. Övriga frågor
21.Avslutning

Resultaträkning 1 januari – 31 december 2018

Intäkter 2018 2017
Arrangemang 37 947,22 36  772,50
Medlemsavgifter 66  684,00 65 627,00
Försäljning och uthyrning 1  540,00 3  634,00
Bidrag och gåvor 21  700,00 29  270,00
Räntor 0,00 0,00
Summa intäkter 127  871,22 135  303,50

Kostnader
Arrangemang 43  812,92 41  163,80
Avgift Hembygdsförbund m.m. 13  784,00 13  635,00
Tidlösan, medlemsinformation 28  928,00 21  675,00
Administration, porto m.m. 3  535,50 10  932,50
Förbrukningsmaterial 12  885,80 12  888,00
Underhåll, skola och Täppavallen 5  065,75 578,00
Försäkringar och hyra 3  130,00 3  130,00
Styrelse och fogde, arvode 6  500,00 6  237,00
Övrigt 165,00 6  000,00
Återbetalning förskott 0,00 95  000,00
Summa kostnader 117  806,97 211  179,30

Årets resultat +10  064,25 -75  935,80
Summa 127  871,22 135  303,50

Balansräkning 31 december 2018

Tillgångar 2018 2017
Kassa 17  724,50 6  565,00
Plusgiro 0,00 0,00
Bank 194  640,03 195  735,28
Summa tillgångar 212  364,53 202  300.28

Skulder och eget kapital
Eget kapital 202  300,28 278  236,08
Årets resultat 10  064,25 -75  935,80

Summa skulder och eget kapital                          212  364,53    202  300,28
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Kallelse till Årsmöte
med Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening

i Husby skola
söndag 10 mars

Mötesförhandlingarna börjar kl. 15.00

Underhållning med Inger & Bengt

Efter årsmötet serveras middag för 80 kronor

Anmälan till middagen är bindande
meddelas senast tisdagen den 5 mars till

Marianne Frank tel. 070-653 14 01 eller marikurres@telia.com

KALENDARIUM

14 april: Städdag vid Husby skola med start klockan 09.00
30 april: Valborgsfirande vid Husby skola. Mer om detta i nästa Tidlösa
9 juni: Spelmansstämma och loppis på Täppavallen i samarbete med
               Sigtuna Kulturförening
18 augusti: Hembygdens dag. Mer om detta i kommande nummer av
                       Tidlösan
20 oktober: Allsång i Husby skola
24 november: Tjuvstarta advent

Styrelsen sammanträder i regel första måndagen i månaden.

                     E-postadress: marstahembygd@gmail.com
Hemsideadress: www.hembygd.se/husbyarlinghundra
Facebook: Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening
Postadress: Husby kyrkby 142, 195 91 Märsta


