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Omslagsbilden 

Fasanen infördes i Sverige från Asien i 

mitten av 1700-talet för jaktens skull. I 

slutet av 1990-talet var den vanlig i 

Svensboda, men minskade sedan kraftigt i 

antal. 2016 och 2017 är den åter tillbaka. 

Fasanen är en stannfågel, som behöver 

hjälp med födan under vintern.  

 

Föreningsnytt SSF 

Tunga transporter nöter ner våra vägar i 

Svensboda. En lastbil på 23 ton har en 

nötningseffekt som är 14 000 gånger mer 

än en personbil på 2 ton. Vid 

föreningsstämman i SSF den 27 maj fick 

styrelsen i uppdrag att inför stämman den 

30 september utarbeta förslag till avtal om 

slitageavgift för tunga transporter. 

 

Föreningsnytt SNF 

Vid medlemsmötet i SNF den 27 maj fick 

styrelsen i uppdrag att utarbeta ett 

tidsbegränsat avtal för odlingslotterna vid 

Kosvedjevägen/Svensbodabacken. 

Styrelsen kommer också inför mötet den 

30 september göra en målbeskrivning och 

förslag till skötselplan av vårt 

skogsinnehav. SNF förvaltar 70 ha skog 

och äng. Under 2017 är 141 fastigheter 

medlemmar i SNF. 

Vikten av att betala SNF avgiften 

Din medlemsavgift till SNF ger bra 

återbäring. SNF äger ett naturområde på 

70 ha som förvaltas av styrelsen för SNF  

och finansieras genom frivilliga 

medlemsavgifter. SNF har två bad i 

Stensjön, fotbollsplan och bouleplan. Allt 

detta bidrar till en rikare fritid för dig som 

bor i Svensboda. Genom att betala 

medlemsavgiften på några hundralappar 

per år bidrar du till att din fastighet får ett 

ökat värde vid en försäljning. 

Grannsamverkan 

För några år sedan hade vi en fungerande 

Grannsamverkan med ombud från blocken 

samt en sammankallande. Nu saknas en 

sammankallande. Vid blockledarmötet i 

augusti kommer styrelsen i samråd med 

blockledarna se till att en sammankallande 

utses. Det är viktigt för oss i Svensboda att 

ha ett bra informationsutbyte med 

polisen. 

 

Fiberkabel 

Under våren har Telia dragit fiberkabel i 

Svensboda, en del i luft en del i mark. På 

fyra ställen har Skanova grävt i mark som 

tillhör SSF/SNF. Vid Bergbacksinfarten, 

Svensbodabacken och två platser längs 

Svensboda Kvarnväg. Enligt avtalet med 

Skanova ska marken återställas i 

ursprungligt skick. Besiktning kommer att 

ske när fiberdragningen är avslutad i 

Svensboda. 

 

Vägar 

Sommaren 2017 kommer vägarna i 

Svensboda att saltas med 

magnesiumklorid, som är ett miljövänligt 

dammbindande salt. I slutet av juli, efter 

växtblomningen, slås dikena. 



Ängsslåtter 

Slåtter av våra ängar i Svensboda görs i 

början av augusti. 

 

Arbetsdagar 
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Gitte Lindblom och Lisa Randbäck i färd 

med att skrapa och måla containern vid 

fotbollsplanen på arbetsdagen den 8 juli. 

Sista lördagen i april och september är det 

arbetsdagar i Svensboda. En extra 

arbetsdag läggs in i juli. Blockledarna och 

styrelsen planerar i samråd 

arbetsuppgifterna inför arbetsdagarna. 

Styrelsen anslår arbetsuppgifterna på 

anslagstavlorna samt på hemsidan 

www.svensboda.se 

 

Fornlämningar 

I Svensboda finns sex fornlämningar, som 

är registrerade hos Riksantikvarieämbetet; 

hjulkvarnen, skvaltkvarnen och stampen 

vid Kvarnängen, bronsåldersgraven vid 

Eskils Backa, milstenen vid 

Svensbodavägen och fångstgroparna som 

ligger efter kraftledningsgatan, som går 

från fotbollplanen mot Huvboda. 

Fornlämningarna är skyddade enligt 

Kulturmiljölagen 1988:952. 

 

 

 

Fångstgropar 
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En av de vanligaste fornlämningarna är 

fångstgroparna. De var 0,5 - 2 m djupa och 

avsedda för älg, vildren och varg. 

Fångstgroparna låg ofta på rad och var täckta 

med ris, så att djuren inte skulle upptäcka 

dem.  De förbjöds som jaktmetod 1864 och 

hade då varit i bruk i över 7 000 år. 

 

Boule 

Tisdagar kl 15.00 spelar boulegänget sitt 

föreningsspel. Övrig tid i veckan är det fritt 

för SNF medlemmarna att använda 

boulebanan.  

 

Norra badet 

Till Norra badet kommer du via 

Stensjövägen. Parkera bilen på ängen vid 

Svensbodavägen och promenera till badet. 

Parkering längs Stensjövägen är inte 

tillåten. Vid badet finns badbrygga och 

badflotte och även en dansbana som 

underhålls av Fiskeföreningen. 

 

Östra badet 

Östra badet når du via Bergbacken. 

Parkera bilen på ängen vid 

Svensbodavägen och promenera till badet. 

Parkering längs Bergbacken är inte tillåten. 

Vid badet finns badbrygga och badflotte. 

 

http://www.svensboda.se/


Midsommarfirandet 
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Block 7 ansvarade för det traditionsenliga 

midsommarfirandet 2017. Monika Bylund 

Holmström och Sture Holmström stämde 

upp sina fioler och bjöd till dans kring 

midsommarstången. Strålande sol och ett 

väl fungerande arrangemang bidrog till ett 

välbesökt och uppskattat 

midsommarfirande. 

 

Detaljplanerat område. Hundar och 

eldning 

Svensboda är ett detaljplanerat område, 

vilket innebär krav på oss som bor eller 

vistas i Svensboda. Eldning är inte tillåten 

från den 1 april t o m den 30 september. 

Eldningsförbudet gäller även eldning i 

tunna. Däremot få man tända en 

valborgsmässoeld om vädret tillåter samt 

grilla i grill.  I ett detaljplanerat område 

ska hund hållas under uppsikt och kopplad 

speciellt under sommarmånaderna, när de 

vilda djuren har sina ungar. I ett 

detaljplanerat område ska du som 

hundägare ta upp spillningen efter din 

hund. 

 

Föreningsstöd 

SNF lämnar bidrag till föreningarna i 

Svensboda. SNF tecknar avtal med 

föreningarna, som för ett ekonomiskt 

bidrag åtar sig att utföra uppgifter som 

kommer oss alla till godo. 2017 har avtal 

tecknats med Fotbollsgänget som klipper 

gräset vid fotbollsplanen,  

Fiskevattenägareföreningen som klipper 

gräset vid Norra badet samt 

Svensbodaloppet som arrangerar 

löploppet för barn och ungdomar i juli. 

 

 

I händelse av brand 

Vid brand i Svensboda ska du göra 

följande… a) larma Räddningstjänsten tel 

112 b) Signalera från bil signalen tre korta-

tre långa-tre korta (SOS). Du som hör 

signalen ska ta med dig den 

släckningsutrustning du har tillgång till och 

ge dig till platsen varifrån larmet kommit. 

 

Fiske 

Du kan fiska i Stensjön utan fiskekort. Alla 

redskap är tillåtna utom ryssja, nät, 

långrev eller sax. Egen båt får inte läggas 

ner i sjön. Mer information om fisket i 

Stensjön kan du få från Claes-Åke Lundh 

tel 070 438 13 41, William Nehro tel 

072 049 50 44 eller Håkan Jansson tel 

070 721 02 34. 

 

Odlingslotter 
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I korsningen Svensbodabacken och 

Kosvedjevägen ligger odlingslotterna. 

Åkern kallades tidigare Kosvedjelandet. 

Här kan du odla dina grönsaker och 

blommor. Kontakta Ingemar Pettersson på 

0176-26 04 85 för mer information. 

 

Svensbodaloppet 
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Den 15 juli samlades barnen i Svensboda 

för att springa Svensbodaloppet, som 10-

års jubilerar 2017. Priser utdelades till alla 

deltagare. Emrika, Erik och Håkan Larsson 

är arrangörar av det uppskattade loppet. 

 

Tidningen Suensbo 

Under en följd av år på 2000-talet utkom 

tidningen Suensbo i den nu nedlagda 

hembygsföreningens regi. 

Redaktionskommittén för tidningen skrev 

om Svensbodas historia och nutid, seder 

och bruk och om naturen i Svensboda. 

Tidningarna kommer att läggas upp på vår 

hemsida www.svensboda.se 

 

Svensbodas historia 

Gun Andersson har dokumenterat 

Svensbodas historia. I tre häften skildrar 

hon byns ålder, ortsnamnets betydelse 

och byns förändring, byns gångrösen, 

kvarnar, kulturhistoriska lämningar och 

människor som bott i Svensboda fram till 

mitten av 1900-talet. Häftena finns att läsa 

på biblioteket i Norrtälje. 

 

Helikopterflygning 
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Svensboda från ovan. Den 11 juli besöktes 

Svensboda av HeliAir Sweden AB. 

Svensbodaborna erbjöds en rundtur med 

helikopter. 

 

Adressbyte 

Om du byter hemadress eller säljer din 

fastighet, lämna din nya hemadress till 

jan.carlsson@svensboda.se 

 

Styrelsen SSF SNF 

Jan Carlsson, ordförande tel 0700 499 709 

Gunnel Hernegran, sekreterare 

Meta Sundin, kassör 

Tintin Öhman, kassör 

Sture Holmström, vägansvarig 

Åke Pettersson, skog- och naturansvarig 

Anders Lindberg, blockledaransvarig 

Susanne Lyckeland, webbansvarig 

Eva Karlsson, suppleant 

http://www.svensboda.se/
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Per-Anders Åhlin, suppleant 

Styrelsemedlemmarnas mejladresser finns 

på anslagstavlorna och på hemsidan 

www.svensboda.se 

 

Revisorer 

Thérèse Oxfält 

Peter Hummerhielm 

Elisabeth Karlsson, suppleant 

Charlotte Lillieroth, suppleant 

 

Blockledare 

Nils Ahlback, block 1 och 2 

John Wikmans, block 3 

Anders Bylund, block 4 

Sune Gustavsson, block 5 

Emil Olsson, block 6 

Tommie Carlsson, block 7 

Blockledarnas mailadresser finns på 

hemsidan www.svensboda.se 

 

Valberedning 

Camilla Bauer 

Bertil Röjhammar 

Conny Källström 

Valberedningens mejladresser finns på 

hemsidan www.svensboda.se 

 

Grannsamverkan 

Kontaktombud, vakant 

Åsah Holesäter, block 1 och 2 

Eilert Nordensson, block 3 

Berith Thumén, block 4 

Ingemar Pettersson, block 5 

Vakant, block 6 

Tina Hummerhielm, block 7 

Kontaktombudens mejladresser finns på 

hemsidan www.svensboda.se 

 

Svensboda fiskevattenägareförening 

Håkan Jansson, ordförande 

Cristina Holm, sekreterare 

Mattias Karlsson, kassör 

Claes-Åke Lundh, William Nehro och 

Håkan Jansson, fisketillsyningsmän 

 

Lillsjöns vattenförening 

Gösta Rhodin, ordförande 

Iris Claësson, sekreterare 

Ann-Marie Polz, kassör 

 

Bevara Kvarnängen 

Anne-Lie och Conny Källström, 

kontaktpersoner tel 070 308 86 51 

 

Trevlig sommar 

 
Foto Åke Pettersson 

Styrelsen för SSF och SNF önskar sina 

medlemmar en trevlig sommar i 

Svensboda. 
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