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Omslagsbilden 
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Kaprifolen är en slingrande eller 

nedliggande buske, som blommar i juni – 

augusti. På kvällen kan du känna en stark 

väldoft från blommorna. I Svensboda finns 

snår av kaprifol på Kvarnängen och i 

Kvarnkärret. 

 

Föreningsnytt  

Lördagen den 28 maj hölls 

föreningsstämma i Svensboda 

samfällighetsförening SSF och 

medlemsmöte i Svensboda natur- och 

fritidsförening SNF. Protokollen från 

mötena finns anslagna på anslagstavlorna 

vid Bergbacken och fotbollsplanen samt 

på hemsidan www.svensboda.se 

Vägföreningen, senare kallad SSF, bildades 

vid en lantmäteriförrättning den 28 

januari 1972 och Georg Karlsson var dess 

förste ordförande. Varje fastighet fick ett 

andelstal i föreningen. 

 I anläggningsbeslutet anges… Väghållning 

omfattar byggande av väg, vägunderhåll 

och vinterväghållning. Ej må föreningen 

utöva verksamhet, som är främmande för 

dess nu angivna ändamål, föreningen dock 

obetaget att ombesörja vägbelysning. 

 

SNF 

Medlemskapet i Svensboda  natur- och 

fritidsförening  SNF är knutet till fastighet. 

SNF förvaltar 70 ha skog och äng, två 

badplatser, bouleplan, fotbollsplan samt 

föreningshus och förråd. SNF stödjer  även 

föreningar i Svensboda med 

föreningsbidrag. Din medlemsavgift till 

SNF ger bra återbäring. Mäklare anger att 

två välskötta bad och naturområden som 

ägs av de boende ökar värdet på 

fastigheten och gör det  lättare att finna 

köpare. Värdet är svårt att uppskatta, men 

anses vara omkring 25 000 – 30 000 kr. 

Genom att betala medlemsavgiften med 

några hundralappar per år får du en god 

avkastning i framtiden. 

 

Vägar 
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I maj hyvlades, grusades och saltades våra 

vägar. Vägarna saltades med 

magnesiumklorid, som är ett  miljövänligt 

dammbindande salt. 

 

Arbetsdagar 

Sista lördagen i april och september är det 

arbetsdagar i Svensboda. Under 



sommaren lägger vi in en extra arbetsdag  

i juli. På arbetsdagarna hjälps vi åt med att 

underhålla våra vägar, bad, byggnader och 

naturområden. Arbetsuppgifterna på 

arbetsdagarna tas fram av blockledarna 

och styrelsen i samråd och annonseras på 

våra anslagstavlor. 

 

Gränsstenar 
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För att märka ut ägorna användes  

gränsstenar. Mittstenen angav gränsens 

riktning. I Svensboda finns flera rösen med 

gränsstenar. Stenen på bilden finns på 

vänster sida vid södra infarten till 

Svensboda och anger Svensbodas gräns 

mot Östanå i Österåkers kommun. 

 

Kvarnängen 

På Kvarnängen vid Lillsjön finns unika 

blommor och träd samt lämningar efter 

kvarnar. Intresseföreningen Bevara 

Kvarnängen, som underhållit ängen, 

kommer inte att bedriva någon 

verksamhet under 2016. 

 

 

 

 

Holkar 
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I Kyrkkärret finns den här ovanliga holken, 

som är avsedd för fladdermöss. I 

Kyrkkärret finns holkar avsedda för olika 

fågelarter som SNF:s skogsanvarige Åke 

Pettersson har snickrat. Om du kontakter 

Åke via mail 

ake.pettersson@svensboda.se får du 

förslag på material och mått på holkar. 

 

Lodjur i Svensboda 

 
Under vintern har spår efter lodjur setts 

vid Lillsjövägen och Svensbodabacken. Ett 

rivet rådjur hittades senare i Kyrkkärret. 

Lodjuret som är ett mycket skyggt djur kan 

bli mellan 70 – 140 cm långt och kan väga 



8 – 30 kg. Lodjuret äter gnagare, hare, 

skogsfågel och rådjur. 

 

Midsommarfirandet 2016 
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Med häst och vagn kom barnen för att 

maja midsommarstången. Regnet låg i 

luften, men lät vänta på sig. Block 6 

lyckades med vädrets makter och att 

arrangera ett trevligt och väl genomfört 

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 får 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 föder sina ungar. I ett 

detaljplanerat område ska du som 

hundägare ta upp spillningen efter din 

hund. 

 

Föreningsstöd 

SNF lämnar föreningsbidrag till föreningar 

i Svensboda. Styrelsen tecknar avtal med 

föreningarna, som för ett ekonomiskt 

bidrag åtar sig att utföra uppgifter som 

kommer oss tillgodo. För 2016 har avtal 

tecknats med Boulegänget, som klipper 

gräset vid fotbolls- och bouleplanen, 

Svensbodaloppet som arrangerar 

löploppet i juli för barn och ungdomar och 

Fiskevattenägareföreningen, som klipper 

gräset vid Norra badet. 

 

I händelse av brand 

Vid brand i Svensboda ska du göra 

följande… a) Larma Räddningstjänsten 

telefon 112 b) Signalera från bil signalen 

tre korta – tre långa – tre korta (SOS). Du 

som hör signalen ska ta med dig den 

brandsläckningsutrustning du har tillgång 

till och snabbt ge dig till platsen varifrån 

larmet kommit. 

 

Norra badet 

Norra badet är ett av våra två bad. Vid 

badet finns även en dansbana. Genom en 

överenskommelse från 2008 tillåts 

Fiskevattenägareföreningen att ha 

dansbanan som fast anläggning på SNF:s 

mark. 

 

Östra badet 
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Sommaren 2015 byttes badflotten ut vid 

Östra badet. Den gamla sågades upp och 

fraktades till Görla. Våren 2016 fylldes det 

på med ny sand på stranden och 

badbryggan behandlades med ett 

miljövänligt impregneringsmedel. 



Parkering  

Besökare till Östra- och Norra badet 

parkerar bäst sina bilar vid parkeringen på 

ängen vid Svensbodavägen. Parkering 

längs Bergbacken och Stensjövägen är 

förbjuden. 

 

Odlingslotter 

 
Foto Jan Carlsson 

På åkern som tidigare kallades 

Kosvedjelandet finns odlingslotter, där du 

kan odla dina grönsaker och blommor. 

Kontakta Ingemar eller Ingalill Pettersson 

på 0176-26 04 85 för mer information 

 

Boule 
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Tisdagar kl 15.00 spelar Boulegänget sitt 

föreningsspel. Övrig tid i veckan är det fritt 

för alla, som är medlemmar i SNF, att 

använda boulebanan. 

Svensbodaloppet 
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Den 2 juli gick startskottet för 

Svensbodaloppet. Arrangörerna till det 

uppskattade loppet för barn är Emrika, 

Håkan och Erik Larsson. 

 

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 kan du få via 

fisketillsyningsmännen Claes-Åke Lundh 

tel 070 438 13 41, Håkan Jansson tel 

070 721 02 34 eller William Nehro tel 

072 049 50 44 

 

 

 



Styrelsen SSF SNF 

Jan Carlsson, ordförande tel 0700 499 709 

Gunnel Hernegran, sekreterare 

Per-Arne Lundin, kassör 

Eilert Nordensson, vägansvarig 

Åke Pettersson, skog- och naturansvarig 

Anders Lindberg, blockledaransvarig 

Sture Holmström, ledamot 

Eva Karlsson, suppleant 

Per-Anders Åhlin, suppleant 

Styrelsemedlemmarnas mailadresser finns 

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, Daniel Chrysong, block 4 

Sune Gustavsson, block 5 

Emil Olsson, block 6 

Peter Hummerhielm, block 7 

Blockledarnas mailadresser finns på 

hemsidan www.svensboda.se 

 

Valberedning 

Monika Bylund Holmström 

Bertil Röjhammar 

Conny Källström 

Valberedningens mailadresser finns på 

hemsidan www.svensboda.se 

 

Grannsamverkan 

Huvudkontaktombud, 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 mailadresser finns på 

hemsidan www.svensboda.se 

 

Svensboda fiskevattenägareförening 

Håkan Jansson ordförande 

Cristina Holm, sekreterare 

Mattias Karlsson, kassör  

Claes-Åke Lundh, Håkan Jansson och 

William Nehro, fisketillsyningsmän 

 

Lillsjöns vattenförening 

Gösta Rhodin, ordförande 

Iris Claësson, sekreterare 

Ann-Marie Polz, kassör 

 

Intresseföreningen Bevara Kvarnängen 

Eilert Nordensson, ordförande  tel 0176-

26 08 22. Under 2016 är föreningen 

vilande. 

 

Trevlig sommar 
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Styrelsen för SSF och SNF önskar sina 

medlemmar en trevlig och angenäm 

sommar i Svensboda. 


