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Hembygdsforeningens marknad blev en succe. Ett treviigt initiativ som
besokarna hoppades skulle aterkomma nasta ar igen. Las mer pa sidorna 7-8.

Gardsgardsgrindarna tar form.
Rune Forsberg bygger dem enligt
gammal traditionell Roslagsmodell. S 9

Faren lamnar Svensboda.
Den 23 juli avslutades projektet Oppet
landskap. Las mer pa sidorna 12-20.

Foto: Margit Forsberg. Foto: Rune Forsberg.



Ledare

Sa bar vi da lagt ytterligare ett verk-
samhetsar bakom oss, och det ar dags att
samla kraft for ett nytt.
Som ni ser i detta nummer sa har det

gangna aret dominerats av det sorgliga
faktum att projektgruppen "Oppet land-
skap" ansett sig tvungna att upplosa sig
sjalv. Beslutet i sig ar forstaeligt - det ar
konsekvenserna som ar sa sorgliga.

Projektets utveckling och svarigheter aren
2003 till 2009, beskrivs utforligt i ord och
bild pa sidorna 13-20.
Det kanns sorgligt att en frivillig verk-

samhet med syfte att forbattra alias var
boendemiljo, och beslutad av en majoritet,
tvingas upphora pa grund av trakasserier,
personforfoljelse, sabotage och andra
olustigheter.
Vi talar anda om en insats fran i genom-

snitt 15 personer som under 5 ars tid lagt
ned sammanlagt 1000 frivilliga arbets-
timmar arligen. Totalt alltsa cirka 5 000
arbetstimmar. Raknar man in forbered-
elserna 2003 och avslutningen 2009, sa blir
det annu mera. En insats som mahanda
visar sig varit forgaves i ett framtids-
perspektiv.
Jag kanner det som att den lovvarda

devisen "Alia ska trivas" jamstalls med "Var
och en ska fa som den vill". For mig ar det
inte samma sak, demokrat som jag ar och
med respekt for majoritetens beslut i
gemensamma angelagenheter. Nog om
detta under denna rubrik.
Den entusiasm och arbetsgladje som

funnits inom "Oppet landskap", hoppas vi
nu ska kunna omhandertas inom
verksamheten i ovrigt, till exempel inom
projektet "Kvarnangen".

Vi har ocksa planer pa att ateruppta varden
av vart aldsta kanda fornminne,
bronsaldersgraven vid Eskils Backa fran
1500 f. Kr. Det ar annars markagarens
(SNF) skyldighet att enligt lag varda den
sortens fornminnen. Intresset verkar inte
motsvara behovet, varfor vi ska ha en
dialog med SNF i fragan.
Det lyckade forsoket med att anordna en

hobby- och hantverksmarknad, medfor att
foreningen beslutat att ha marknaden som
ett arligen aterkommande inslag i verk-
samheten, Marknaden gav aven ett litet
ekonomiskt overskott ( 1 000 :- ) forutom
alia andra positive erfarenheter.

Med tillonskan om en skon vinter, en God
Jul och ett Gott Nytt Ar, hoppas jag att
kommande aktiva sasong blir befriad fran
de trakigheter som varit detta ar, att vi alia
behandlar varandra med respekt och
accepterar att vi alia ar unika och olika,
samt att vi kommer att kunna umgas i ett
positivt och utvecklande klimat.

Eilert Nordensson
Ordforande och ansvarig utgivare
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Rapport fran arsmotet

Den 26 September, en stralande vacker
sensommardag, noil Hembygdsforeningen
programenligt sitt arsmote vid fotbollsplan.
Vara forhoppningar om en stor anslutning

av foreningsmedlemmar, med anledning
av att projektet "Oppet landskap" upphort,
grusades.

De narvarande halsades valkornna av
foreningens ordforande Eilert Nordensson,
som ocksa valdes till ordforande for motet.
Till sekreterare valdes avgaende sek-
reterare Berit Staaf. Till rostraknare och
protokolljusterare valdes Bjorn Steltner och
Rune Forsberg.
Foreningen har 104 medlemmar och det ar

sju foretag som ekonomiskt har stottat var
verksamhet under aret

Eilert foredrog verksamhetsberattelsen
och kassoren Eva Eriksson gick igenom
resultat- och balansrakningen.

Vara revisorer Pia Johansson Ullsten och
Monica Lundqvist laste upp sin berattelse
varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet
for det gangna aret.
Eilert gick igenom styrelsens forslag till

verksamhetsplan och budget for nasta ar.
Styrelsen foreslog oforandrad medlems-
avgift. Arsmotet godkande styrelsens
forslag till verksamhetsplan och budget.

Berit Staaf avtackades med en blomma.

Styrelsen for 2009/2010

Ordforande

Sekreterare

Kassor

Ledamoter

Revisorer

Valberedning

Eilert Nordensson
Svensboda 70
760 10 Bergshamra

Marita Wrethman
Styrbjornsvagen 16
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Eva Eriksson
Grindtorpsvagen 5, lOtr
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Gun Andersson
Margit Forsberg

Pia Johansson Ullsten

Rune Forsberg
Brian Davenport
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Ny ledamot i styrelsen

Marita Wrethman valdes till sekreterare for tva ar.

Jag ar gift med Robban. Vi bor i Aspudden.
Dom fiesta helger tillbringar vi pa
" Lilleboa" som vi kallar vart hus i
Svensboda.
Jag jobbar i varden. Tycker mycket om att

pyssla i tradgarden, sticka ut med var lilla
bat for att fiska eller ta ett dopp. Tycker om
att ga i skogen, garna nar det ar bar- och
svamptider.

Ar du intresserad av fornminnesvard?

Bronsaldersgraven vid Eskils Backa ar den
aldsta fornlamningen vi har i Svensboda.
Den ar daterad till 1500 f. Kr.
Eskils Backa har ocksa spar efter en gard

fran medeltiden med bland annat rester av
en stengardsgard och odlingsdiken.
Graven och Eskils Backa borde vara nagot

vi prioriterar att varda och med stolthet
kan visa upp for vara gaster. Men i
dagslaget ar det tvart om. Slyet vaxer sig
allt tatare och hogre.
Om det finns nagon eller nagra som ar

villiga att ata sig fornminnesvard en kan
hembygdsforeningen meddela SNF att vi
ater kan ta pa oss ansvaret for att varda
Eskils Backa.
Hembygdsforeningen har en plan for hur

omradet kan vardas och den som ar
intresserad kommer att fa introduktion och
tillgang till "bollplank" under arbetets
gang.

Bronsaldersgraven vid Eskils Backa

Om du ar intresserad eller vill ha mer
information, ring eller skicka ett email till
var ordforande Eilert Nordensson, fore den
1 maj 2010.



Ett stort tack

Styrelsen vill framfora sitt tack till foreningens medlemmar och sponsorer. Vi ar en ideell
forening utan arvoden till styrelse, projektledare eller deltagare i vara projekt. Pengarna fran
medlemsavgifter och sponsorer gar oavkortat till var verksamhet. Utan ert ekonomiska stod
skulle hembygdsforeningen inte kunna varda Kvarnangen, skota om promenadstigarna och
gardsgarden. Vi skulle inte heller kunna anordna marknaden eller ge ut tva nummer per ar
av var medlemstidning. Vi skulle inte heller ha kunnat oppnat upp och halla delar av
Kvarnkarret som ett "Oppet landskap".

El-installation
PK:s Elservice

Farsta
Mobil: 070-835 41 00

Par Kviberg

Schakt - Avlopp m. m. samt Vagslantsrojning
Kalles Grav i Riala

Uddeby
Mobil: 070-583 67 21
Tel: 0176-26 30 36
Karl-Gunnar Karlsson

!

Tradsagning, Forsaljning av brader och plank samt
Bjorkved och Gardsgardsmaterial

Mobila Sagverket i Roslagen AB
Sodervad

Tel: 0176-26 07 61
Mobil: 070-335 22 75

Anders Elfsberg

Bygg och Inredningar
BoJo Inredningsfirma

Svensboda
Tel: 0176-26 11 69

Mobil: 070-685 04 13
Bo Johansson

Mobler och Handikapphjalpmedel
BOKOBO

Alta
Tel: 08 - 773 45 37
Fax:08-7731040

Mobil: 070 - 877 34 53
Bo Barkman

Byggnads
Henningssons Byggservice

Lagboda
Tel: 0176-26 05 13

Mobil: 070-848 79 31
Allan Henningsson

Schakt och Avloppsanlaggningar
Rickeby Gard, Riala
Tel: 0176-26 35 50

Mobil: 0733-84 11 34
Inge Stromberg



Marknaden
Av Marianne Kallberg

Visst ar det fantastiskt att det firms sa
mycket kreativitet i var by. Sa roligt att sa
manga Svensbodabor anmalde sig och
bokade bord for att salja sina produkter. Vi
kunde erbjuda ett brett utbud, exempelvis:

Berit Staaf salde planter hon drivit upp.

Eva Eriksson med nagra av sina tavlor. Eva
hade ocksa stenkatter till forsaljning.

Felicio och Yannis de Costa salde rabarber-
marmelad, pesto och dip.

Hemmagjorda tvalar med olika dofter och
egenskaper saldes av Franziska Steltner.

Bjorn Steltner salde tysk grillkorv. Jag salde
kaffe och hembakat kaffebrod.

Pia Johansson Ullsten hade tavlor, nyckel-
skap och halsdukar till forsaljning. Linda
Johansson Ullsten salde smycken.



Birgitta Holm salde bland annat lapp-
tacken, korktavlor och anglar.

Margit Forsberg salde trapussel, spel och
andra finurligheter i tra.

Besokarna hade ocksa mqjligheter att ga in i ladugarden dar korna brukade vara. Manga
mindes hur det var nar de kopte mjolk av familjen Jansson pa 60-talet

Var marknad blev mycket uppskattad. Ett trevligt initiativ dar man hade mojlighet att
traffa andra Svensbodabor, fika, ata korv och handla. Bade besokare och forsaljare hoppades
att marknaden skulle aterkomma nasta ar igen.

Pa foreningens vagnar vill styrelsen framfora sitt tack till

"Marknadschefen" Marianne Kallberg
och

Margareta Samuelsson och Hakan Jansson
for att vi fick lana ladugarden for var marknad.



Nu ar grindarna pa plats
Av Gun Andersson

Derma sommar bar Rune Forsberg byggt
tva par grindar till gardsgarden. Grindarna
ar gjorda enligt den typiska gamla Roslags-
modellen.
Travirket bar behandlats med jarnvitriol

for att fa fram ett aldrat intryck. Be-
handlingen skyddar ocksa virket.
Beslagen, som Tord Lundqvist funnit vid

sin mormors och morfars torp Porskarret i
Roslags Kulla, bedoms vara minst 60 ar
gamla och ar kanske tillverkade vid Wira
bruk.
Nar grindarna kom pa plats kapades de

bortre grindstolparna till ratt hqjd.

Samtliga stolpar tjarades och hem-
bygdsforeningen satte upp en informa-
tionstavla.
Styrelsen bar ocksa beslutat att inte bygga

en fjarde sida mot tomt 1:155, da denna
tacks av den fma nyponroshacken.
Nu aterstar ett arligt underhall av gards-

garden. Efter vintern ska den besiktigas
och eventuella skador atgardas. Bark som
torkar och flagnar av ska tas bort. Graset pa
bada sidor om gardsgarden ska hallas efter
sa att inte gardsgarden blir overvaxt av
hogt gras. Detta bar Tord Lundqvist er-
bjudit sig att forsoka gora.

Margit och Rune Forsberg - det bar gjorde ni bra!

Styrelsen vill pa foreningens vagnar framfora

ett tack till de som deltagit i att ta fram och forbereda gardsgardsmaterialet.

Ett stort tack till gruppen som byggde gardsgarden.

Ett specieilt varmt tack till Margit och Rune Forsberg som holl i projektet
och sag till att gardsgarden forverkligades.



Augustifesten

Den 8 augusti traffades vi och avnjot kraftor i varandras sallskap. Olle Sahlin underholl med
dragspel och sang. I ar hade vi langbordet utmed sockenvagen, da flera av oss hade svart att
ta sig fram over ojamnheter i marken. En kvall med flera ovantade handelser.

Vilken overraskning! Tack Hemglass for de goda mazarinerna ni gav oss till kaffet.

Promenadstigarna
Av Brian Davenport

Efter sex ar och cirka 3000 timmars arbete,
av mig och andra, har promenadstigarna
slutligen fatt den dragning som planerades
med SNF 2007.
Del har varit manga andringar sedan de

forsta stigarna anlades 2003. Ibland har
skalet till andringarna varit att undvika
problem dar marken ar mycket sank och
ibland darfor att vissa originalstigar inte
anvandes av sa manga.
Den senaste andringen, for att fardigstalla

stigarna enligt planen, galler stigen som
brukade ga mellan grusdepan mitt emot
fotbollsplanen och over till vastra sidan om
stora diket. Andringen innebar att stigen
nu gar mellan bron mitt emot pumphuset

och foljer vastra sidan om diket upp till
sockenvagen.
Det finns nu en ny karta uppsatt pa

omradets anslagstavlor och pa hemsidan.
Jag hoppas kunna fortsatta arbetet med att

underhalla stigarna. Bland annat ska mer
sten laggas ut for att forstarka de sanka,
vata partierna och mer flis dar det behovs.
Men eftersom SNFs styrelse nu beslutat att
andra forutsattningarna for hembygdsfore-
ningens tillgang till slattermaskinen, ar det
i dagslaget oklart hur det blir nasta sasong.
Utan god tillgang till slattermaskinen

kommer det inte langre vara mojligt for
mig att underhalla promenadstigarna.
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Promenadstigar
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Farval "Oppet landskap"

Det ar en succe. Det maste det va
Omradet "Oppet landskap", som s3 manga nu vill ha
Fran att ha varit totait ointressant
Har det nu blivit mycket "important"

Det var igenvaxt av tistlar, hb'gt gras och sly
Tills hembygdsfbreningen sig borjade bry
En grupp frivilliga har a'gnat det mycket kraft
Vad slitigt det varit, men vad roligt vi haft
Ytan vi oppnat upp och underhallit under sex ar
Hade inte varit mbjligt att gbra utan Brian och vara far

Folk som aldrig hjalpt till, har under aren gnallt
Och pa olika salt, talat om for oss vad som gallt
Vi har kompromissat an hit an dit, for att behaga
men vad vi an gbr, fortsatter dessa personer att klaga

Sa tyvarr har vi nu fatt nog
Det ar inte langre vart allt knog
Hoten, trakasserierna och klagomalen har varit for manga
Och de somnlbsa natterna mycket langa

Det forsta kravet for detta ar, innebar
att vi bvergivit 3000 m2, som naturen nu atertar
Nu vi har ett annat krav
Som lagger projektet i sin grav

Besvikelsen i projektgruppen ar mycket stor
Att en person, bekraftas vara s3 viktig som hon sjatv tror
Eftersom SNFs styrelse inte sa'ger - tig
Nar hon i "Oppert landskap" kraver en egen privat stig
Sen har vi de som agerar i bakgrunden och sprider sin galia
For fega att offentligt trada fram, men berattar garna for alia

S3 till Er som gjort tillvaron for oss svar pa olika satt
Genom att havda Er allemansratt
Passa pa att promenera, lek med barnbarnen och rasta era hundar, nu nar ni "far"
For om ingen annan gbr jobbet, kommer har ater att vara igenvaxt om nagra ar.

Projektgruppen for Oppet landskap

12



Minneskavalkad over Oppet landskap
Av Gun Andersson

Fore

September 2000. Bild fran Gun Anderssons tomt.

Efter



Ar 2003

I januari faller SNF traden i talldungen
mellan diket och sockenvagen. Pa varens
arbetsdag borjar block 3 arbetet med att
slapa ihop riset.

Hembygdsforeningen lamnar en motion till
SNFs arsmote om att fa varda och oppna
upp kulturhistorisk intressanta platser med
hjalp av far. Motionen bifolls enheligt.
Norra delen av Kvarnkarret valjs till slut
av flera skal, exempelvis tillgang pa vatten
och el samt att en mindre yta redan ar
oppen och fri fran sly.

I juli har vi slatter for att forbereda
betesmarken for faren kommande var.

Graset efter slattern krattas ihop och
samlas i flera hassjor pa angen. Pa andra
sidan diket syns en del av rishogarna.

Vi agnar mycket tid under hosten till att
slapa ris efter tradfallningen och nar vadret
tillater eldar vi. Kvarnkarret bestar till
storsta delen av torvmark, det ar endast pa
nagra fa stallen man kan elda. Sa det blir
mycket slapande.

Ar 2004

Under varvintern branns hassjorna och
delar av Svensboda forsvinner i roken.

Vi fortsatter ocksa att slapa ris efter
tradfallningen och elda for att forbereda for
faren.

I maj samlas en grupp under ledning av
projektledaren Britt Wahlqvist och satter
upp farstangslet. Vi har tillgang till fyra
langder a 50 m. De som vill anmaler sig
som farskotare.

Vara forsta far anlander i maj. Tre tackor
och fyra lamm. Minns ni Fina-Stina och
Josefin?

Under sensommaren rqjer vi upp en ny yta
pa ostra sidan av Kvarnkarret fram till
kraftledningen. Det ar ett hart jobb. Granar
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falls och sly klipps. Massor av gammalt ris
efter tidigare skogsgallringar plockas bort.

Resultat efter forsta aret med faren. Det
marks en stor skillnad pa vegetationen dar
de varit. Det aterstar heller inte mycket av
riset efter tradfallningen i talldungen. I
stallet har vi nya hogar pa den ostra sidan.
SNF investerar i en slattermaskin nar de

saljs till reducerat pris i slutet pa sasongen.
Overenskommelsen ar att hembygdsfore-
ningen star for driftskostnaderna.
Under hosten rycker vi massvis med

tistlar och aterigen tillbringar vi mycket tid
med att elda.

Vi far hjalp av Robban Lundell med sin
traktor att slapa ris till brasan.

Britt Wahlqvist meddelar att hon avgar
som projektledare och styrelsen utser Brian
Davenport till hennes eftertradare.

Ar2005

Foregaende ar visade att det var mycket
pyssel med att stangsla om och flytta faren
med bara fyra stangsel. Sa styrelsen gick ut

med en vadjan till medlemmarna att
skanka sma eller stora bidrag for inkop av
fler stangsel. Vi far in runt 3 600 kroner
som racker till att kopa fem nya langder.
Detta ar har vi fyra tackor och tio lamn.

Fina-Stina och Josefin ar ater har. Vi har tre
flasklamm som kraver extra mycket skotsel
och Josefin som blir sjuk. Men med extra
tillsyn och god omvardnad av farskotarna
tillfrisknar Josefin och flasklammen kan sa
smaningom awanjas.

For manga barn var ett besok i farhagen
mycket uppskattat.

Sa ocksa for de som var lite aldre.

Hela omradet dar riset efter talldungen
legal krattas noga igenom en sista gang for
att fa bort barr och hoja ph-vardet sa graset
kan borja vaxa.

Eftersom far saknar framtander i over-
kaken har de svart att tugga graset nar det
blir gammalt. For att underlatta for faren
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att gora sitt jobb slar vi graset pa bada
sidor om diket fram till kraftledningen vid
olika tillfallen under sommaren.

Slatter pa ostra sidan om diket.

Det blir manga skottkarror med gras som
lassas och kors ivag. Pa ostra sidan
anvander vi graset att fylla i gropar och
tacka over rotter. Nar det formultnar
hoppas vi pa sikt fa gras att vaxa dar
istallet.
Pa vastra sidan kors allt gras till platsen

dar vi kan branna. Ett tungt arbete
eftersom vi avancerar allt langre bort fran
eldningsplatsen.

Slatter pa vastra sidan om diket.
Sockenvagen till hoger i bild.

Under sommaren rensar Vattenfall under
kraftledningen. Block fyra gor en insats pa
hostens arbetsdag och Robban Lundell
hjalper till med sin traktor. Pa andra sidan
diket arbetar block tre med att slapa ihop
riset under kraftledningen.

Pa sensommaren far vi besok av ett troll.

Under hosten borjar vi att rqja upp den
sista ytan pa vastra sidan om diket, fram
till stigen som gar tvars over Kvarnkarret.

Oppet landskap stracker sig nu en bit
bortom kraftledningen pa bada sidor om
diket.
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Ar 2006 branns. Allt gras fylls nu i hal och over
rotter for att multna ner till jord.

Ytterligare fem stangsel kb'ps in. Faren
kommer nu fran en ny bonde eftersom den
tidigare bonden endast kunde erbjuda oss
att fa lana Fina-Stina. Detta ar bar vi tio
tackor och deras larnm.

Block fyra arbetar pa varens arbetsdag
med att fortsatta att stada upp efter
Vattenfall. Robban Lundell hjalper till med
sin traktor, men Kvarnkarret ar foraddiskt
sa han kor ner med traktorn och maste bog-
seras loss. Efter detta vill Robban,
forstaeligt nog, inte langre erbjuda sin hjalp
med traktorn.
Vi branner den stora grashogen efter

foregaende ars slatter och block tre branner
en stor rishog pa andra sidan diket med ris
efter Vattenfall.

Pa varen.

Detta ar ar ett framgangsrikt ar for
projektet. Brian koper en fyrhjuling och
med slap som vi far lana av Kent Skillbrant
kan vi frakta ansenliga mangder med sly,
gammalt material fran tidigare skogsav-
verkningar samt gras.

Eftersom vi forsoker att inte ha flera
eldningsstallen i farhagen, har vi nu endast
en pa vardera sida om diket. Allt farskt sly
ateranvands istallet som flis pa stigarna.
Det ar endast det gamla materialet som

Faren har kommit och vitsipporna blom-
mar i oppet landskap.

Vi far manga positiva kommentarer detta
ar. Manga Svensbodabor uppskattar det vi
gor och de njuter av att nu kunna
promenera pa den gamla sockenvagen och
ocksa kunna se ett oppet landskap.
Men en liten grupp uppskattar inte alls

det vi gor. Nar resultatet borjar att synas,
borjar ocksa elakt fortal att spridas ut om
projektledaren och deltagare i projektet.

Eftersom vi fatt klagomal pa ljudet av
slattermaskinen beslutar vi oss for att inte
klippa sockenvagen. Istallet stanger vi efter
semestertiden av sockenvagen for ett par
dygn sa att faren kan klippa graset at oss.
Detta genererar nya klagomal.

Resultat for detta ar ar att omradet pa bada
sidor om diket har oppnats upp anda fram
till stigen som gar tvars over Kvarnkarret. 1
hornet mellan diket och stigen finns
fortfarande ett omrade som vi inte kunnat
jobba med. Det ar igenvaxt av trad och
ingar i SNFs skogsgallring kommande
vinter.

Ar 2007

Det ar detta ar som trakasserierna, person-
angreppen och klagomalen startar ordent-
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ligt. En person star vid sandladan i hornet
till sockenvagen och kommenterar hogljutt
"Nu har fardjavlarna kommit hit igen".
Vi far klagomal pa att sockenvagen ar for

smal med sina 3 meter. Den ska vara fyra
meter bred sa att tva barnvagnar ska kunna
motas dar och att man ska kunna ga med
sin hund utan att hunden nuddar
elstangslet.
Vi far klagomal pa att stangslet efter
Lillsjovagen maste flyttas ner fran vagen.
Det ska vara mqjligt for tva bilar plus en
cykel att kunna motas dar.
SNF kunde inte genomfora sin skogs-

gallring under den milda vintern. Istallet
ska den ske under sommaren. Nar det ar
dags for avverkningen i Kvarnkarret,
flyttas faren till akern vid Bjorkvagen.
De narboende till akern hjalper oss med
vatten och el och att halla ett vakande oga
pa faren.
Faren blir mycket uppskattade pa sin nya

plats. Akern har aldrig varit sa vacker som
nar faren betar dar.

Det ar med besvikelse vi inser att bade
fallda trad och flishogen forlaggs i Oppet
landskap. Flishogen lovar SNF ska endast
vara dar ett par veckor sa att graset vi
antligen lyckats fa tillbaka efter forra
avverkningen inte ska bli forstort.
Faren flyttas tillbaka till Oppet landskap,

men eftersom de varit borta ett tag far vi
genomfora slatter pa flera stallen.

Slatterdags.

Lite senare flyttas de ater till akern vid
Bjorkvagen, eftersom skogsmaskinen maste
tillbaka in i Oppet landskap.

Vi agnar en hel del tid med att stada upp
efter skogsmaskinen, speciellt efter att den
fallt traden i hornet vid diket och stigen.
Under sasongen rivs delar av farstangslet

vid nagra tillfallen och glas kastas in och
krossas i farhagen.

Resultat efter sasongen ar att hela ytan fran
Lillsjovagen och fram till stigen tvars over
Kvarnkarret ar oppet. Nar faren aker hem
ligger fortfarande flishogen kvar.

Ar 2008

Denna sasong blir pafrestande pa olika satt.
SNF har rensat upp diket i Kvarnkarret i
borjan av 2008. Trots forsok att stada upp
efter sig, behovs rotter och stenar tas bort
och muddmassorna jamnas ut sa att vi kan
satta upp farstangslet.
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Det blir mycket funderande pa hur vi ska
kunna losa detta innan massorna torkar
upp och blir harda. Till slut far vi tag pa
delar av en gammal dyngspridare som kan
slapas efter fyrhjulingen. Med gemen-
samma krafter lyckas vi att aterstalla
betesmarken som den sag ut innan dikes-
rensningen.
Flishogen ligger kvar och sasongen

praglas av att faren maste flyttas allt-
eftersom nya besked lamnas om nar
flismaskinen ska komma.
Tva av lammen blir sjuka och behover

extra omsorg. Tyvarr forlorar vi bada.
Trakasserierna fortsatter. For att slippa en

del trakigheter gor vi sockenvagen fyra
meter bred. Delar av stangslet vid stigen
rivs eller flyttas vid flertal tillfallen.

Vi upptacker att nagra borjar havda sin
allemansratt och gar in bland faren utan
var vetskap.
Men sasongen ar ocksa fylld av manga

gladjerika stunder med faren och med
gemenskapen i projektgruppen. Det ar en
skon tillfredstallelse att kunna se resultatet
av vart arbete efter en projektdag.

Resultat av denna sasong ar att projekt-
gruppen beslutar att i dagslaget inte for-
soka att oppna upp mer av Kvarnkarret. Vi
vagar inte slappa faren langre bort utan
uppsikt med tanke pa trakigheterna som
hander.
Nar sasongen ar slut ligger flishogen

fortfarande kvar.

Ar 2009

Flismaskinen kommer i borjan pa aret och
SNF lovar att avdela tillrackligt med
resurser pa varens arbetsdag for att stada
upp innan faren anlander. Sa blir det
emellertid inte.

Under sasongen krattar vi ihop och forslar
bort 55 m3 barr och kvistar efter flishogen.
Redan innan faren anlander startar klago-

malen. Vi utsatts for trakasserier och hot.
Vi uppmanas av SNF att flytta stangslet vid
stigen tvars over Kvarnkarret, for annars
kommer det att rivas. Pa grund av stubbar
och rotter maste stangslet flyttas sa mycket
att vi overger 3000 m2 som vi arbetat med
att oppna upp.
Narboende havdar sin allemansratt och

kraver en stig i oppet landskap som vi
formodas att underhalla.
Hembygdsforening vacker darfor fragan

pa SNFs arsmote om vi ska ha ett oppet
landskap eller inte. Detta resulterar i att
SNFs styrelse den 13 juni beslutar att det
inte ska forlaggas en stig i farhagen.

Efter detta hoppas vi pa arbetsro, men
trakasserierna och klagomalen fortsatter.
Pa SNFs arbetsdag den 18 juli upptacker

vi att farstangslet flyttas for att gora denna
stig. Senare samma dag andrar SNFs
styrelse sitt beslut och meddelar att stigen
ska forlaggas i farhagen.
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I stallet for att oppna upp landskapet, har
vi pa olika satt nddgats krympa omradet.
Vi har nu fatt minska ytan i alia fyra
vaderstreck.

Det finns ocksa en besvikelse over att SNF
andrar sina styrelsebeslut med nagra
veckors mellanrum. Vi undrar over nar
nasta krav kommer och vad det kommer
att innebara.
Nar vi sedan laser om allemansratten i

Svensbodanytt och ocksa upptacker att
nagra borjar att anvanda sig av den i
farhagen, har vi fatt nog. Vi kan inte langre
ta ansvar for att faren vi lanar ar trygga och
sakra i Svensboda.

Den 23 juli traffas projektgruppen och
beslutar att upplosa sig sjalva. Den 28 juli
lamnar faren Kvarnkarret och Svensboda.

Tva manader senare kan vi konstatera att oppet landskap ligger ode. De som havdade sin
allemansratt - var ar de?
De som dagligen promenerade med sina losspringade hundar pa sockenvagen och klagade
pa farstangslet - foredrar numera oftast Lillsjovagen om de gar har forbi.

Pa foreningens vagnar vill styrelsen tacka alia som varit delaktiga i Oppet landskap.

Ett stort tack till den karngrupp som stretat pa i med- och motgangar.

Ett speciellt varmt tack till Brian Davenport.
Utan ditt engagemang hade det inte varit mojiigt att astadkomma detta.
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Nasta sasong

Kvarnangen

Nya som gamla deltagare balsas
valkomna till varens forsta

aktivitet
Valborgsmassoafton, kl. 17.
Vi stadar upp det som behovs
efter vintern och bar darefter

mote for att planera sasongens
fortsatta arbete.

Vi avslutar kvallen med
samkvam runt grillen.

Valkomna
/ Gun

Marknad i Svensboda

Lordagen den 5 juni
kl. 10- 15

Samma plats vid ladorna.
Sa nu ar det bara att satta igang med planeringen i
vintermorkret Kul om vi far ihop annu mera till

forsaljning.
Obs! Det finns inte bur mycket plats som heist, sa

anmal er sa fort ni kan.
Bokning av bord eller mer information, ring mig,

telefon 26 01 32 eller 070 558 64 37.
Kostnaden ar 50 kroner per lopmeter bord.

Valkomna
/ Marianne

Kallelse
till

Medlemsmote
Vi berattar senaste nytt om foreningen och beslutar om sommarens aktiviteter.

Lordagen den 15 maj, kl. 14 pa Kvarnangen

Kallelse med dagordning kommer att anslas pa omradets anslagstavlor
och pa var hemsida. Medtag garna kaffekorg.

Valkomna
/ Styrelsen
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Foreningsbrev B

Vid obestallbarhet: Retur till
Svensboda Hembygds- och
Kulturhistoriska Forening
c/o Nordensson
Svensboda 70
760 10 Bergshamra

Marie Gronmark - Carlsson
Jan Carlsson
Svensboda 157
760 10 Bergshamra

Kom ihag!

Vanligen ta ur
inbetalningskortet ur
tidningen och betala

medlemsavgiften
senast den

31 januari 2010.

Sista
inlamningsdag

for bidrag till nasta
Suensbo

ar den 31 mars.
Skicka till:

Gun Andersson,
Svensboda 50

760 10 Bergshamra.
;un.260672@swipnetse

Intresserad av en
odlingslott?

De finns pa akern i hornet
Tallvagen/Ronnvagen

och ar skyddade av hembygds-
foreningens gardsgard.
De kostar 300 kronor i

engangsavgift.

Kontakta: Brian Davenport
for mer information. E-mail:

brian_w_davenport@hotmail.com

Nagra exempel fran arets skord
fran odlingslotterna.

Losnummer av Suensbo
kan kopas for 50 kronor styck.Kontakta var kassor Eva Eriksson

Marknaden
i Svensboda

Kom ihag att anmala dig
och boka bord, senast

fredagen den 14 maj 2010.

Kostnad: 50 kronor per
lopmeter bord.

Kontaktperson:
Marianne Kallberg

Telefon0176-260132,
070 - 558 64 37

Om du flyttar

Var vanlig och uppge din
nya adress till var kassor

Eva Eriksson
Grindtorpsvagen 5, 10 tr.

18332Taby
Telefon 08 - 659 75 39
Mobil 070-980 14 04

e-mail:
linneatorgny@msn.com
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