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Ledare

Nar jag skriver detta, 3r det tisdagen den 11
november 2008. Det a"r gratt, bl5tt, blasigt och
mb"rkt i Svensboda. Den milda hosten innebar
att det fortfarande finns gott om tratt-
kantareller i skogen.

I gar kvall kom var nyinflyttade, tyske,
granne och knackade pa. Han talade om att
en stor gran hade blast omkull och landat
tvars over va'gen nere pa Tallva'gen mellan
Kvarnva'gen och fotbollsplanen.

Vi utrustade oss med hjalmar, motorsag,
pannlampor med mera och akte dit i syfte att
atgSrda problemet. Da vi kom dit och
undersGkt problemet och bildat oss en
uppfattning om hur vi skulle gora utan att
skada oss sjalva, sa anlande Raddnings-
tjansten med blaljus och fern man.

Det visade sig att de blivit ditkallade av
andra permanentboende. Ra"ddningstjSnsten
hade i sin tur pakallat uppmSrksamhet hos
Vattenfall, eftersom tra"det ocksa rivit med sig
hSngande ledningar.

Tallva'gen spSrrades av och efter en stund
anlande Vattenfalls linjerojare med kunskap
och adekvat utrustning.

Vi lamnade platsen f5r att slippa vara i vagen.
Allt gick tydligen bra. Tallva'gen Sr idag
Gppen igen och hSngkablarna verkar ha
klarat sig.

Hoppas ni fritidsboende inte ar alltfor avund-
sjuka over de upplevelser vi permanent-
boende ibland kan raka ut for.

I olika artiklar i detta nummer av Suensbo,
skildras det verksamhetsar vi just lagt bakom
oss. Som framgar pa annan plats, sa har vi
infSr innevarande verksamhetsar, tagit beslut
om vissa effektiviseringar inom admini-
stration och logistik. Daribland redan nu
faststallt datum for ka^da och planerade
aktiviteter 2009.

Till slut tillOnskar jag er alia en frOjdefull jul,
ett Gott Nytt Ar och en vinter som inte enbart
bestar av slask.

Eilert Nordensson
Ordforande och ansvarig utgivare
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Nar Ingalill och Ingemar Pettersson varfarahedar under sommaren 2008,
fick de fragan av en forbipasserande:" Har ni hattar pa er for att man ska
kunna se skillnad pa er och faren?" Har ar svaret.

Foto: Gun Andersson



Arsmotet 2008

Foreningen hade sitt arsmote lordagen den
27 September pa fotbollsplanen. Det var
roligt att ovanligt manga medlemmar kom
for att delta.

Alia ha'lsades varmt valkomna av var
ordforande Eilert Nordensson, som ocksa
valdes till ordfOrande for arsmotet. Till
sekreterare valdes Berit Staaf.

Till rostraknare och protokolljusterare valdes
Marita Wrethman och Marianne Kallberg.

Eilert berattade att foreningen har 126
medlemmar och elva fOretag som stOttar var
verksamhet ekonomiskt som sponsorer.

Eilert fOredrog verksamhetsberattelsen och
var kassOr Eva Eriksson gick igenom resultat-

och balansra"kningen. Efter att vara revisorer
Pia Johansson Ullsten och Monica Lundqvist
last upp sin berattelse, beslutade arsmotet att
ge styrelsen ansvarsfrihet for det gagna aret.

Under aret har styrelsen forsokt att fa en ny
projektledare till Eskils Backa, da tidigare
projektledare Kjell Sandholm Bergholtz
avsagt sig uppdraget. Tyva"rr har detta inte
lyckats. Eftersom bronsaldersgraven vid
Eskils Backa a"r registrerad som fornlamning
och foreningen inte har medlemmar som kan
ata sig varden av platsen, foreslog styrelsen
att projektet laggs ned. Ansvaret for
bronaldersgraven overgar dSrmed till
marka"garen SNF. Arsmotet beslutade att
la"gga ner projektet Eskils Backa.

I dagslaget har foreningen fem utskick per
ar. Det ar tva nummer av medlemstidningen
Suensbo, ett julbrev med inbetalningskort
samt kallelser till medlemsmote och arsmb'te.
Med tanke pa foreningens blygsamma
budget ar det en stor utgift. Styrelsen
fo"reslog darfor motet att andra i stadgarna,
§ 5 och § 10. Dessa andringar innebar att
foreningen skulle kunna spara pa
administrativa kostnader genom att kallelser
till medlemsmote och arsmote sker i
medlemstidningen samt att kallelser med
dagordning publiceras pa hemsidan och pa
Svensboda fritidsomradets anslagstavlor
senast tva veckor fore respektive mote.
ArsmGtet beslutade att godkanna styrelsens
fOrslag till stadgeandringar.

Eilert gick igenom styrelsens forslag till
verksamhetsplan och budget for kommande
ar. Styrelsen foreslog oforandrad medlems-
avgift och har i budgeten nu infort en ny
utgiftspost fGr reparationer och underhall.
Det innebar att kostnader for maskiner som
foreningen lanar av SNFr exempelvis slatter-
maskinen, nu synliggors i stallet for som
tidigare ha bakats in i kostnaden for
respektive projekt.

For 2009 firms 4 000 kroner avsatta for
underhall och reparation. Det ar framst
service pa slattermaskinen samt inkOp av en
ny kniv till derma som avses. Arsmotet
godkSnde styrelsens forslag till verksam-
hetsplan och budget.



Tidningsgruppen, bestaende av Kent
Skillbrant, Marie Grb'nmark Carlsson, Kerstin
Svenson och Berit Staaf, har beslutat att
upplosa sig sja'lva. Styrelsen beklagar detta,
eftersom gruppens arbete med Suensbo varit
mycket uppskattat. Styrelsen overtar tills
vidare arbetet med medlemstidningen i
awaktan pa att en ny tidningsgrupp kan
utses.

Margit Forsberg framfo"rde foreningens
tack till tidningsgruppen for allt arbete de
lagt ner pa medlemstidningen Suensbo och
b'verlamnade blomsterbuketter.

Marie Gronmark Carlsson berattade for
arsmotet att arbetet med Suensbo har varit
roligt men stundtals ocksa arbetsamt och att
fern ar ar tillrackligt Hon Onskade Styrelsen
lycka till i arbetet med tidningen. Marie Gronmark Carlsson

Nyhet for aret

I enlighet med styrelsens ambitioner att spara in pa kostnader for utskick, har vi bifogat
inbetalningskortet for medlemsavgiften for 2009 i tidningen. Var va"nlig, kom ihag att ta ur det
och betala senast den 31 januari. Betalar du over internet, kom ihag att ange namn, eventuellt
tomtnummer i Svensboda samt din adress.

Aven som tidigare kan du som medlem prenumerera pa tidskriften "Bygd och Natur" till
reducerat pris. Vill du prenumerera pa "Ledungen" kan du gb'ra det ocksa genom var forening.
Om vi ombesorjer din prenumeration, far vi behalla 50 kr som tack for den administrativa
hjalpen. Ett bra sa'tt att fa Ledungen och samtidigt stotta var forening.

Nu vet vi vad det ar

Du som besokte Svensbodadagen 2007, kanske minns att vi undrade om nagon kunde beriitta
for oss vad det var for slags foremal som Monica och Tord Lundqvist har i sin ago. Vi fick
manga olika fbrslag, men fbrst nu vet vi vad det ar. Svaret firms pa sidan 14.



Styrelse och funktionarer for 2008/2009

Ordforande

Sekreterare

Kassor

Eilert Nordensson
Svensboda 70
76010 Bergshamra.
Tel: 0176-26 08 22

Berit Staaf
Svensboda 74
76010 Bergshamra.
Tel: 0176-2611 05

Eva Eriksson
Grindtorpsva"g 5, lOtr
18332Taby

Tel: 08 - 659 75 39
070-9801404

Ledamoter
Margit Forsberg
Marianne Kallberg
Gun Andersson
Jorgen Vestergard Jensen

Revisiorer
Monica Lundqvist
Pia Johansson Ullsten

Valberedning
Rune Forsberg (smk)

Marita Wrethman
Brian Davenport

Tel: 08-37 40 88
0176 - 26 03 28

Ny ledamot i styrelsen

Jorgen Vestergard Jensen
valdes till ledamot pa tva ar.

Jag 3r fb'dd i Danmark, har bott i Sverige i 40
ar. Ar nu pensiona'r. Flyttade till Svensboda
hOsten 2006 fo"r att jag ville bo narmare
naturen. Mina intressen a"r blommor,
svampplockning med mera.

Na~r jag hja'Ipte till med att sa'tta upp
ga'rdsgarden vid odlingslotterna, sa vacktes
intresset att vara med i fOreningen for att lara
mig mera om hur man gjorde saker pa den sa
kallade "gamla goda tiden".

Nagra av vara sponsorer

Byggnads
Henningssons Byggservice

Lagboda
Tel: 0176 - 26 0513

Mobil: 070- 848 79 31
Allan Henningsson

El-installation
PK:s Elservice

Farsta
Mobil: 070-835 41 00

Par Kviberg

Bygg och Inredningar
Bojo Inredningsfinna

Svensboda
Tel: 0176-2611 69

Mobil: 070-685 0413
Bo Johansson

Schakt och Transport
F:a Micke Hedin

Svensboda
Tel: 0176-2611 27, mobil: 070-324 09 02

Mikael Hedin



En tillbakablick pa sasongen som varit
Sasongen borjade med planeringsmote i
projektet Oppet Landskap sondagen den 27
april. Gamla som nya deltagare diskuterade
sa"songens arbete och bokade in sig som
faraherdar.

Pa valborgsmSssoafton bjod foreningen in
alia i Svensboda att tillbringa kvallen pa
KvarnSngen. Vi borjade med varfagning av
Sngen och ba"cken. Sen tillbringade vi resten
av kvallen i samkvam runt elden/grillen.

Den andra och tredje maj anordnades kurs i
gardsgardsbygge pa akern i hornet av
Tallvagen och Ronnva'gen.

Foreningens medlemsmote holls lordagen
den 10 maj pa Kvarnangen. Det var en
blygsam skara som deltog och fick
information om senaste nytt i foreningen, om
vara projekt och som beslutade om
sasongens aktiviteter.

Medlemsmotet 10 maj

Faren anlande tisdagen den 13 maj. Det gick
inte att ta miste pa deras gladje att vara ute i
det fria igen. Det var manga glSdjeskutt den
kvallen. Tva av tackorna hade tillbringat
forra sommaren i Svensboda och foljande
morgon nSr vi gick for att ha'lsa dem
va'lkomna kom de, Twelve by nine och Cathy,
genast fram till oss. De andra tackorna och
lammen betraktade oss nyfiket och lite
skeptiskt pa behorigt avstand.

I slutet av sasongen blev farahedarna
na"stan omkullsprungna av tackor och lamm
som ville halsa och bli gosade med.

Mandagen den 30 juni var det dags for var
utflykt till Snaret, som ar Riala hembygds-

forenings hembygdsgard med anor fran
1700-talet.

Klockan fern samlades vi pa parkeringen
till fotbollsplan for att se hur vi kunde sam-
aka. Vi var tolv deltagare som horsammat
inbjudan om en guidad visning av garden.

Hembygdsgarden Snaret i Riala

Efter en regning dag brot solen fram under
var vistelse da'r och lyste pa de nymalade
gamla husen.

Riala hembygdsforenings ordforande Irene
Wilgren ha'lsade oss valkomna och berattade
om den gamla garden och visade
utstallningen av gamla klader och bruks-
foremal.

Besoket avslutades med kaffe och hem-
bakat brod i den fore detta drangstugan. En
fin utflykt dar historiens vingslag susade i
den vackra fSrsommarkvallen.

LSrdagen den 26 juli anordnades en
temakva'll med picknick pa Kvarna'ngen. Vi
var 17 personer som samlades och till Olle
Sahlins ackompanjemang sj5ngs kanda
sanger, bland annat sjomansvisor av Evert
Taube. Dessa passade sa"rskilt bra i samman-
hanget da Gun Andersson bland annat
berattat att vi satt pa gammal sj5botten da"r
skutor troligen legal fortojda for lange, ISnge
sedan i vSntan pa forliga vindar.

Under kvallen holls ett lotteri da'r vinsten
bestod av produkter fran skog och mark i
Svensboda. Tord Lundqvist blev den lycklige
vinnaren och behallningen av lotteriet gick
till kulturmiljovarden av Kvarnangen.



Picknick pa Kvarnangen. Foto Ingemar Pettersson.

Den fina och varma sommarkvallen
avslutades med stor konsert av sangsvanar
eller tranor och fran skallande radjur.

Efter succen med picknicken pa Kvarnangen
anordnades pa begSran en augustifest pa
Kvarnangen den 23 augusti. Den samlade 27
deltagare som med glatt humOr packade upp
kvallens fOrnOdenheter och bankade sig vid
langbordet. Flera kom dragande med fyllda
enhjuliga "torparcabrioleter" av varierande
arsmodell. Initiativtagaren Jorgen SkOld
halsade alia valkomna varefter Olle Sahlin
fattade dragspelet och forhojde stamningen.

Lotterivinsten

Lordagen den 9 augusti inbjb'ds deltagarna i
projekten Gardsgarden, Oppet Landskap,
Kvarnangen och Promenadstigar till en
gemensam fest for att fira sasongens arbete.
Festen halls i privat regi och belastar inte
foreningens ekonomi.

Olle Sahlin
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En del av langbordet. Foto Berit Staaf.

Medan deltagarna at kraftor underholl Olle
oss med musik och sang, som vi sedan
sta'mde in i.

Nagra forno"jde oss med solosang till gitarr-
ackornpanjemang av Bo Johansson och nagra
forsbkte ta en svangom. Men dansen avbrGts
tvart av en felparkerad cabriolet.

Sanggladjen var stor, repertoaren riklig
och stamningen hog. Allteftersom aftonen
mbrknade ta'ndes lyktor som glimmade i den
vackra, milda sensommarkvallen.

Innan vi skildes at enades vi om att forsOka
gora kraftskivan till en Svensbodatradition.

Rune Forsberg
visar hur en krafttallrik ska se ut

Sasongen led mot sitt slut och den 26 Septem-
ber var det dags fo~r faren att la'mna Svens-
boda och aka hem till sin bondgard igen.
Nagot som tva av tackorna inte alls gillade.

Ovrig information fran sasongen

Projekten Eskils Backa (projektledare har
saknats) och Sjoha'gnaden (Lennart Staaf) har
legat nere under aret. Fragan om
Sjohagnaden kommer att, genom Lennarts
forsorg, va'ckas hos SNF, da arbetet a'r for
stort for frivilligt arbete inom hembygds-
foreningen. Efter genomford gallring och
rbjning, kan vi aterigen ta stallning i fragan.

Arbetet med att bygga upp fbreningens
eget arkiv har fortsatt liksom arbetet med att
inventera kulturhistoriska platser och marka
ut dem pa en karta.

Styrelsen har tagit irdtiativ till forbattrat
samarbete med SNF. Bland annat vad galler
publicering pa var hemsida och grans-
dragningar vad galler ekonomi och ansvar
inom de projekt som berbr bada fbreningarna.

Styrelsen har utsett Margit Forsberg till
informationsansvarig. Det inneba'r att Margit
a'r den som for var rakning bevakar att
hemsidan halls aktuell och att den infor-
mation vi vill fa ut publiceras.



Vi byggde gardsgar'n
Av Margit Forsberg

Under 2004 bestamdes efter godkannande av
SNF att hembygdsforeningen skulle bygga en
g^rdsgard. En projektledare utsags och alia
mindre granar som togs bort i projekten
Kvarnangen och Oppet Landskap barkades
och sparades som material.

Nar SNF paannonserade att de under
hbsten 2006 skulle gallra och r6ja skog
intensifierades arbetet. Nu gallde det att
hinna radda sa manga smagranar som
mbjligt till gaTdsgardsbygget, de skulle
annars kapas ned och koras over av
skogsmaskinen.

Sommaren 2006 sattes de fbrsta storarna
ned pa akern i hornet av Tallvagen och
Ronnva"gen. Vid nyar farms tillrackligt
material framtaget. Det mesta kvistat och
barkat. Alia storarna var spetsade och branda
i nederandan.

Sedan blev det stop! Den engagerade
projektledaren la"mnade projektet!

Under vintern som fbljde och hela aret 2007
lag allt material pa akern, utsatt for vader och
vind. Allt arbete som redan utforts kandes
bortkastat och meningslost. Skulle allt
material behfiva ga upp i rok?

I tidskriften for hembygdsvard "Bygd och
Natur" sag jag en annons som vackte mitt
intresse. Da"r stod: "Hjalp med Gardsgar'n?

Vi medverkar pa ideell grund utan arvoden!"
Det verkade vara nagot for var hembygds-

fbrening som saknade medel i kassakistan.
Det lat for bra for att vara sant.

Jag tog kontakt med personen bakom
annonsen. Det visade sig vara en mycket
anlitad och erfaren gardsgardsbyggare, Sten
Hagander. Jag forklarade var situation f6r
honom. Han lat lite skeptisk och det maste
till flera samtal innan jag fick honom att
forsta vart dilemma. Jag skickade fotografier
till honom som visade hOgarna av stGrar och
gardslen. Till slut veknade han da han
forstod att var onskan om hja'lp var seriOs.

Han foreslog, att om jag kunde samla en
grupp intresserade personer sa skulle han
komma och halla en kurs i gardsgardsbygge.
Jag var optimistik och trodde att det skulle
vara manga som ville Ia"ra sig detta gamla
hantverk. Jag annonserade bade i Suensbo
och pa anslagstavlorna. En skara av tio
personer anmalde sig, vilket rSckte till att
halla en kurs.

Den 1 maj kom Sten och Gunilla Hagander
med sin husbil och parkerade pa akern vid
odlingslotterna. Eftermiddagen anvandes till
fbrberedelser infbr kursstarten. De hade med
sig ett stort fbrevisningsmaterial som visade
gamla gardsgardstraditioner.

Sten Hagander haller kurs i gardsgardsbygge. Foto: Margit Forsberg

10



Den 2-3 maj pagick kursen da vi fick lara oss
vad storar, gardslen, vidjor, stottor och han-
kar med mera var. Sten var a'ven en mycket
intressant berattare, som kunnigt och roligt
formedlade sina kunskaper.

Dagen inleddes med att ga ut i skogen,
hugga och kvista ett femtiotal la"mpliga gran-
grenar till vidjor, cirka 120 cm langa. De
maste vara sa fa'rska som mOjIigt for att latt
kunna formas.

Kvinnfolket bo"rjade med att elda i ett
avsagat tomfat. Vidjorna varmdes over elden
fo"r att bli mjuka och formbara. Det var latt att
branna dem, da fick de kasseras, men vi larde
oss tekniken sa smaningom.

Manfolket larde sig hur man logger
gardslen och hur man vrider till en vidja som
monteras runt de parstallda storarna. Det var
inte la'tt da vidjan skulle dras at hart
samtidigt som den skulle vridas. Efter en
dags vridande och dragande ommade
hSnderna trots grova arbetshandskar, vilka
var ett maste.

En vidja

Vid kursens slut avtackades detta charmiga,
duktiga, inspirerande och beundransvarda
par som aker Sverige runt och haller kurser
enbart pa ideell grund. Vi onskades lycka till
med bygget.

Med vara nyfo"rvSrvade kunskaper
paborjade vi arbetet och den forsta arbets-
dagen utan larare infoll den 9 maj med sex

deltagare. Efter lite tveksamma diskussioner
enades vi om fortsSttningen och arbetet
framskred under trevlig samvaro.

Darefter har vi haft nio arbetstillfallen. De
fiesta gangerna har gruppen bestatt av en
liten karngrupp om fem-sex personer. En
beundransvSrd, positiv liten skara som aldrig
knotade nar jag kontaktade dem. Utan de
stallde villigt upp trots egna paborjade
omfattande arbeten hemmavid.

Att varma vidjor och sta i roken, som alltid
andrade riktning och forfoljde oss, var inte
behagligt. Ogonen tarades trots skydds-
glasOgon och na'san rann. Roklukten fastnade
i bade har och klader. Det gSllde ocksa att
halla elden vid liv och med anpassad varme.

Monica Lundqvist i ro"ken

Byggarna blev mer och mer rutinerade och
skickliga allt eftersom gardsgaden vaxte. Sa
det gallde for oss att skynda pa med vidjorna.
Nar nagon tvingades sta och vanta pa en
varm vidja kunde vi fa hbra skamtsamma
gliringar. En anonym byggherre kallade oss
for "slynor med slanor".

Pa grund av varmebolja, eldningsforbud,
hard blast, som gjorde att vi inte vagade elda
samt regnperioder och andra forhinder, drog
arbetet ut pa tiden. Men den 19 augusti 2008
monterades den sista vidjan. Vi hurrade och
kSnde lycka Over vad vi astadkommit.

Onskemal om uppforande av ga'rdsgard
aven efter den fjarde sidan fOreligger, men
for nuvarande har vi inga planer pa en
fortsa'ttning. Nu aterstar grindar. De hoppas
vi kunna aterkomma till na'sta ar.
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Sammanfattning: Vi har rest 135 m lang-
gardsgard, lagt 938 gardslen och monterat
370 vidjor samt satt 280 stOrar.

Jag vill passa pa att tacka alia som pa olika
satt deltagit i arbetet med gardsgarden. Tack
till er som tog fram material, kvistade,
barkade och brande storarna. Tack till er som
deltagit i sjalva byggandet. Ett sa'rskilt varmt
tack till den lilla karngrupp som sa mangrant
stallde upp till sista arbetsdagen. De ar Rune
Forsberg, Jorgen Vestergard Jensen, Monica
och Tord Lundqvist samt Lennart Staaf.

Tack ocksa till er som intresserat foljt
projektet och uppmuntrat oss i vart arbete for
Svensbodas forskonande.

Till var hjalp har vi haft boken:

"Garsgar'n i v&rt landskap"
av Sten Hagander.

Utbildningsgruppen f orlag,
pi 2490,147 92 Grodinge.

Tel: 08-530 270 00.

Styrelsen vill pa foreningens vagnar tacka
Margit Forsberg

for att du sag till att gardsgarden byggdes.

Nagra fler av vara sponsorer
Foretagsekonomi och Dataregistrering
KS Office
Svensboda
Telefon och fax: 0176 - 26 04 30
Mobil: 070-668 6214
Kent Skillbrant, Kerstin Svenson

El-installationer
AE:s EL
Johanneshov
Telefon och fax: 08 - 6591310
Mobil: 070-86913 10
Anders Eriksson

Schakt och Avloppsanlaggningar
Rickeby Card Inge Stromberg
Riala
Tel: 0176 - 26 35 50, 073 - 38411 34
Inge Stromberg

Tradgdrd, Transport, Hoglyft
Ekram Bygg Schakt och Transportekonomi
Skarpna'ck
Tel: 08 - 39 57 00, 070 - 89214 00
Fax:08-392535
Ronny Mark£
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Kvarnangen
Av Gun Andersson

Sasongen borjade som vanligt med var-
fagning. Vi var ett gSng som samlades pa
Valborgsmassoafton for att hjalpas at att
stada upp efter vintern. Vi kunde mSrka stor
skillnad i ar efter att sa manga trad falldes
fo"rra aret av SNF. Det var endast lite
tra'dgrenar och kvistar som behovde plockas
upp och vi behOvde inte langre kratta ihop
lov. Vi stadade upp efter flismaskinen och
spred ut resterna av fliset pa stigen pa den
6vre Sngen. Backen rensades ocksa fran
kvistar och lov.

Under sommaren hade vi slatter pa den
ovre och nedre angen. Den utfordes efter att
de fiesta angsblommorna blommat over. Vi
kan se att var malsattning med att arbeta
med slatter for att restaurera den gamla angs-
och hagmarken borjar att ge resultat. Vi far
mer blommor och fler arter for varje ar.

En av de gamla alarna vid backen for ilia av
stormen vi hade under sommaren. Den hade

delvis fallit omkull och vilade pa en av de
andra alarna. Vi maste fa'lla den da det
annars var risk att den foil omkull av sig sjalv
och ferstorde lamningen efter stampen samt
eventuellt skadade nagon som vistades dar.

Under slattern gjorde vi en upptackt. Nere
vid backen "dok" plotsligt en pale upp i
angsmarken. Kanske en gammal grindstolpe
eller kanske en del av konstruktionen till
stampen. Vi har latit den vara kvar pa sin
plats, sa om du undrar vad det ar for nagot
som sticker upp ur marken, ar det den.

For oss som vardar Kvarnangen ar det
roligt att se att sa manga promenerar om-
kring dar eller slar sig ner pa en bank och
njuter av omradet.

I ar var det ocksa roligt att hembygds-
fdreningen valde Kvarnangen som plats for
picknicken och augustifesten. Det kanns
meningsfullt att varda Kvarnangen nar
omradet anvSnds.

- '- -
- ' -

Slatter pagar pa Kvarnangen
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Forernalet ar

Vi tog med foremalet till Roslagsmuseet. De
konstaterade att det var en sorts handarbets-
redskap, men var inte exakt sa'kra pa vad det
var. De hanvisade oss vidare till agarinnan
av butiken Tyllra i Norrtalje. Hon ar mycket
kunnig pa gamla handarbetsredskap. Hon
kiinde genast igen det, eftersom hon ar agare
till ett likadant fdremal.

Hon berattade att det Sr ett spolsta'll. Na'r
man spinner ull far man ett en-tradigt garn,

men om man onskar ett tva-tradigt anvSnder
man sig av detta redskap.

Hon bedomde att foremalet ar fran mitten
av 1800-talet och en sa kallad fastmansgava.

Det ar mycket arbetat med utsnidade
hasthuvuden och ett mOnster som troligtvis
har varit malat i svart och rott.

Tack till Britt Wahlqvist, som lanade ut
spolar sa att vi kunde fotografera hur spol-
sta'llet ska se ut na'r det a'r komplett.

Annu fler av vara sponsorer
Mobler och Handikapphjalpmedel
BOKOBO
Alta
Tel: 08-773 45 37
Fax: 08 77310 40
Mobil: 070-877 34 53
Bo Barkman

Schakt - Avlopp m.m. samt Vagslantsrojning
Kalles Grav i Riala
Uddeby
Tel: 0176-26 30 36
Mobil: 070-583 67 21
Karl-Gunnar Karlsson

Tradsagning, Forsaljning av brader o plank samt bjorkved och gardsgardsmaterial
Mobila Sagverket i Roslagen AB

SOdervad
Telefon: 0176 - 26 07 61, Mobil: 070 - 335 22 75

Anders Elf sberg
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En framatblick pa nasta sasong
Nasta sasong fortsa'tter projekten:

• Kvarnangen
• Oppet Landskap
• Bygga Gardsgard
• Promenadstigar
• Svensbodas nutidshistoria
• Fornminnesinventering

Uppbyggnaden av foreningens eget arkiv
kommer att fortsa'tta. Vi hoppas att mer
fotografier fran Svensboda kan ISmnas in for
kopiering till arkivet. Kontakta Kent
Skillbrant. Telefon 0176 - 2613 17.

Inbjuder nya som garnla deltagare
till varens planeringsmote

Sondagen den 26 april 2009, kl. 10

Vi traffas vid Farboda
och diskuterar sasongens arbete.

De som dessutom onskar vara faraherdar
har mpjlighet att boka in sig
pa schemat for farskotare.

Om du inte har bestamt dig for om du vill
vara med i projektet,

a'r du a'nda valkommen till motet for att fa
information om vad det innebar.

Ta med kaffemugg, almanacka
och nagot att sitta pa.

Vi bjuder pS kaffe och kakor.

Valkomna/ Brian Davenport

Valborgsmassoafton 2009

Kvarnangen

Vi traffas klockan 1 7
for att hjalpas at med varfagningen

av a'ngen och backen.

Nar vi tycker att vi gjort tillrackligt,
tillbringar vi resten av kvallen
i samkvam runt elden/grillen.

Medtag redskap,
det du vill grilla och valfri dryck

samt nagot att sitta pa.

Valkomna/ Gun Andersson

Kallelse
till

Medlemsmote

Lordagen den 16 maj 2009, kl. 14
pa Kvarnangen

Vi halsar alia medlemmar valkomna att delta
och fora fram synpunkter som kan gagna

foreningens arbete for Svensboda.

Vi berattar senaste nytt om foreningen,
information om vara projekt

samt beslutar om sommarens aktiviteter.

Medtag kaffekorg och nagot att sitta pa.

Valkomna/ Styrelsen
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Marknad i Svensboda
vid ladorna mitt i byn

Lordagen den 6 juni 2009

Visst later det spannande.
Men vi rnaste ha nagot att salja.

Vad brukar man hitta pa en marknad?
Allt!

Sa satt igang alia Svensbodabor,
fram med kreativiteten!

Mala, sy, sticka, virka, snickra, safta, sylta,
torka, baka, gor godis, driv upp planter.
Som sagt - hitta pa nagot du vill salja.

Vill du ha mer information
eller anma'la dig och boka bord

kontakta Marianne Kallberg
Tel: 0176 - 26 01 32 eller 070 558 64 37.

Obs! Det ar inte en loppis.

Augustifest 2009
Vara forhoppningar nar vi skildes efter arets
augustifest var att vi skulle gora denna traff

till en tradition.

Vi har darfor redan nu bestamt
att vi traffas igen for att ata kraftor

och ha trevligt tillsammans

Lordagen den 8 augusti

Narmare besked kommer att anslas pa
anslagstavlorna samt var hemsida.

Alia kan vi hjalpas at
En malsattning foreningen har ar att behalla de medlemmar och sponsorer vi har, men aven att
arbeta for att oka antalet. Vi kan alia hjalpas at art marknadsfSra foreningen.

Foreningens syfte ar art sprida kunskap om Svensbodas historia, varda nagra av byns
kulrurhistoriska platser, forska om byns datid och nutid, bygga upp ett arkiv om Svensboda till
kommande generationer av Svensbodabor. Hembygdsforeningen ser ocksa som sin funktion att
bidra till att vi har en social gemenskap i och en speciell ka'nsla for var by - Svensboda.

Allt arbete sker ideellt. Inga arvoden betalas ut till styrelse eller funktionarer. De
sammankomster och aktiviteter vi anordnar belastar inte foreningens budget, eftersom var och
en som deltar tar med sig det man vill ata och dricka. Likasa har de som statt for musik och
sang, gjort det utan att ta betalt.

Kanske du har grannar eller vSnner som vill bli medlemmar och darigenom stodja det vi gor.
Kanske kanner du till nagot foretag som garna vill bli en av vara sponsorer.

Medlemsavgiften ar 100 kronor for huvudmedlem och 50 kroner for familjemedlem per ar.
Foreningens pg-nummer ar 39 59 99-6.

Sponsorer betalar 300 kronor per ar. Kontakta var kassor Eva Eriksson, telefon 08 - 659 75 39
eller 070 - 98014 04, sa skriver hon en faktura till fdretaget.
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Var marknadschef berattar
Intervju med Marianne Kallberg

Av Margit Forsberg

Hej Marianne! Jag har hort att Hembygds-
foreningen ska ha marknad har i Svensboda.
Hur kom du pa den iden?

Det varendagna'r Gunochjagtalades vid
och hon bera'ttade att Helene Ha'ggstr6"m f5rr
malade korgar, kvastar med mera som hon
salde vid nigra tillfallen i ladugarden.

Nar ar marknaden och vilken tid ar tankt?
Marknaden a'r lordagen den 6 juni,

nationaldagen, mellan klockan 10 -15.

Var ska den hallos?
Platsen a'r vid ladorna i byn. Det blir bord

bade inne i och utanfor "Janssons" ladugard.
Hakan Jansson och Margareta Samuelsson
har generost upplatit ladugarden for detta
andamal.

Maste man vara medlem i hembygds-
fdreningen for att fa delta eller far vent som
heist salja och handla?

Man behover inte vara medlem. Men det Sr
bara Svensbodabor som far salja. Handla far
alia g6ra. Aven de som vanligtvis bara kor
igenom var by.

Kostar det nagot att ha ett bord?
Ja, det kostar 50 kronor per lopmeter och

betalas till mig, kontant, pa marknadsdagen.

Avgiften tillfaller hembygdsfdreningen, som
ombesorjer att det firms bord till alia som
bokat det. Det ar darfor vi tar betalt per
lopmeter, sa att vi kan bera'kna hur manga
bord vi ska ordna med.

Far man salja vad som heist?
Ja, forutom loppisprylar.

Maste man ha tillverkat det sjalv?
- Nej. Man kan salja at en slakting eller nSra
van som har nagot som passar for tillfa'llet.
Men det firms inte plats att bjuda in fOrsa'ljare.

Maste man anmala sig och nar ar i sa fall
sista anmalningsdagen?

Ja, man maste anmala sig till mig, senast
fredagen den 15 maj.

Kommer marknaden i Svensboda att ater-
komma fler ganger?

Det vore jatteroligt. Vi far se hur stort
intresset ar for derma marknad. Framforallt
att vi far ihop bra saker till fOrsa'ljning.

Tack Marianne och lycka till
Nu vet alia Svensbodabor, vad vi ska gora i
vintermorkret.

3tt$andcvie,

50 genom byn!

Det har tagit cirka ett ar fran och med forsta brevet jag skrev. Roslagens polisdistrikt var forst ut
f6r att orientera sig i den sa kallade Svensbodakurvan. De ringde da in till mig fOr att hora om
det var ra'tt kurva. Da ropar de: "har kommer en idiot pa fel sida va'gen i minst 90 km". Ja, sa
kan det vara ra'tt ofta. Med barnvagn och barn pa sidorna, a'r det med livet som insats man gar
utanfo"r grinden.

Sa polisen och Norrta'lje kommun var pa min sida om hastighetsbegrSrisningen direkt, men
Va'gverket tyckte att det var okey med 70 km. Efter ytterligare skrivelser och telefonsamtal, sa
fick jag dem att fOrsta att sikten ar obefintlig, antingen man kommer nerifran eller uppifran
kurvan. Ingen vill att det ska handa en olycka eller hur? Sa nu va'ntar vi bara pa skyltarna.

Ta det forsiktigt pa vSgarna i vinter!/ Marianne Kallberg

Reds.kommentar: Marianne arbetar som dagbarnvardare och bor i mellanhuset vid "garden".
Va'gstrSckan som sanks till 50 km Mr kurvan f orbi gardsbyggnaderna.
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Foreningsbrev B

Vid obestallbarhet: Retur till
Svensboda Hembygds- och
Kulturhistoriska FGrening
c/o Nordensson
Svensboda 70
76010 Bergshamra

Marie Gronmark - Carlsson
Jan Carlsson
Svensboda 157
760 10 Bergshamra

Medlemsmote

LOrdagen den 16 maj 2009,
Kl. 14 pa Kvarnangen.

Medtag kaffekorg och
nagot att sitta pa.

Kallelse med dagordning
kommer att anslas pa
anslagstavlorna samt pa
var hemsida.

Valkomna/ Styrelsen

Om du flyttar

Var vanlig och uppge din
nya adress till var kasso"r
Eva Eriksson
Grindtorpsvagen 5,10 tr
18332Taby
Telefon08-6597539
Mobil 070-98014 04
e-mail:
linneatorgny@msn.com

Kom ihag!

Vanligen ta ur
inbetalningskortet ur
tidningen och betala
medlemsavgiften
senast den
31 januari 2009.

Sista
inlamningsdag

f6r bidrag till nasta
Suensbo ar den 31 mars.

Skicka till:
Gun Andersson
Svensboda 50
76010 Bergshamra
eller
gun.260672@swipnet.se

Losnummer av Suensbo kan kopas for
50 kroner styck. Kontakta var kassOr Eva Eriksson.

Nasta nummer av
Suensbo

Utkommer i juni 2009.

Forhoppningsvis
kan vi da publicera det

sista avsnittet av
Kent Skillbrants serie

"Under Isen".

Marknaden
i

Svensboda

Kom ihag att anmala dig
och boka bord, senast
fredagen den 15 maj 2009.

Kostnad:
50 kroner per lOpmeter
bord. Betalas kontant pa
marknadsdagen.

Kontaktperson:
Marianne Kallberg
Telefon0176-260132,
070-5586437
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