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Barnen har upptackt magin pa Kvarnangen. Las mer pa sidorna 4-7.

Inte bara en potatisaker. Platsen dar
vi har odlingslotterna har en historia att
beratta. Las bland annat om fynden vi

har hittat, sidorna 8-11.

Vi har nya sittplatser pa Kvarnangen.
Jorgen och Reidun Skold har tiilverkat
och skankt de nya bankarna. Las mer

pa sidan 11.



Ledare

I detta - kanske sista? - nummer av
medlemstidningen Suensbo, hittar ni bland
annat en beskrivning av bur Mariannes
dagbarn kan uppleva aventyr i "Alvdalen".
Alvdalen ar barnens namn pa ravinen som
skar genom Kvarnangen ner mot
Kvarnbacken. Nar ni tagit del av
beskrivningen, forstar ni namnet.
Gun presenterar historiska fakta och

hypoteser kring omradet dar odlings-
lotterna ligger, lotterna som omgardas av
den fina gardesgard som tillkommit genom
projektarbete inom foreningen.
Att Stensjon kan avnjutas pa olika satt, far

vi ocksa vittnesmal om.
Arbetet med att oppna upp och

underhalla Kvarnangen, fortsatter. Stund-
tals ett slitigt jobb som kraver plats for vila,
numera tillgodosett genom nagra rejala
stockbankar, vilka forstas aven kan
anvandas vid andra tillfallen. For-
hoppningsvis blir de till gladje for alia i
Svensboda.

Sa langt allt frid och frojd. Dessvarre fmns
vissa orosmoln ocksa. Delvis pa det
personella planet, men ocksa pa ett kreativt
och konstruktivt plan. Det ena kanske
hanger ihop med det andra, vad vet jag.
Redan i borjan av sasongen 2010,

meddelade jag att jag inte hade for avsikt
att fortsatta som foreningens ordforande.
For att valberedningen anda skulle ges
tidsmassigt rimlig chans, kandiderade jag
och valdes for ytterligare 1 ar. Det aret
slutar i och med arsmotet, 24 September
2011. Enligt valberedningen ar det ingen
som visat intresse att ta over uppdraget
som ordforande i SHKF. Nagon naturlig
succesion inom styrelsen ar ocksa svar att
se. Att ersatta mig som person horde inte
vara sa markvardigt, da jag inte direkt varit
nagon idespruta eller konstruktiv drivkraft,
utan mera av en administrator. MEN -
FORENINGEN MASTE HA EN
ORDFORANDE for att existera!

SUENSBO ges ut av Svensboda hembygds- och Kulturhistoriska Forening.
Tidningen utkommer med tva nummer per ar, juni och december. Tidningen ingar i medlemsavgiften.
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Ett betydligt svarare personanknutet
problem for foreningen ar att Gun
Davenport (f d Andersson), infer denna
sasong meddelat att hon avslutar sitt
engagemang for att flytta till Australien,
Gun ar den som kan mest om Svensbodas
historia, en av foreningens grundare, en av
tidningen Suensbos redaktorer. En ide-
givare och inspirator vars drivkraft och
kunnande blir omqjlig att ersatta.
Atminstone i en och samma person.
Guns man Brian - som varit den som

genom sina gedigna arbetsinsatser framst
sett till att malsattningarna uppnatts inom
projekt som "Oppet Landskap", "Stigar"
och "Kvarnangen" flyttar forstas ocksa till
" Down under". Brians funktion som
utforare blir ocksa svar att ersatta.

Pa det kreativa/konstruktiva planet saknar
vi "tryck" fran medlemmarna. T ex i form
av forslag pa vad ni vill att foreningen ska
gora, i vilken man ni sjalva kan bidra med
insatser etc.
Allt detta sammantaget, gor att jag

bedomer foreningens situation som prekar.
Med anledning harav har styrelsen
beslutat kalla till ett extra medlemsmote
den9juli!!

Oavsett allt annat, sa vill jag passa pa detta
tillfalle att tacka for de ar jag haft ert
fortroende att leda verksamheten inom
SHKF.

Eilert Nordensson,
ansvarig utgivare

Kallelse

EXTRA MEDLEMSMOTE

Lordagen den 9 juli 2011, kl. 10.00

opa
Kvarnangen

Pa dagordningen:
Har foreningen en framtid eller ska den laggas ned?

Styrelsen hoppas att sa manga medlemmar som mojligt
kan komma och delta i beslutet om vad som ska handa

med
Svensboda Hembygds- och Kulturhistoriska forening.

Valkomna!



Tillsammans med barnen
Av Marianne Kallberg

Att fa vara med om att skapa en magisk varld, dar magin och fantasin flodar ar helt
fantastiskt. Kommer ni ihag hur spannande det var?

Nedre delen av Kvarnangen.

Svensbodas magiska plats ar Kvarnangen. Som vuxen ar det jatteskont att sitta pa banken
som gar runt bjorken. Man kanner fridfullheten som rader har.

Om vi foljer backen ner mot Lillsjon kan vi ibland hitta en skatt.
En liten fin sten
En liten vacker blornma...
En liten fagelfjader och frihetens gladjeluft som blaser sakta
ochgor allaglada...
Ar det verkligen en skatt?
Ja. Det ar vad som finns i ett barns skattekista

Forra pasken hittade vi en hel korg med godisagg vid backen.

Men det mest spannande ar nar vi besoker Alvdalen. Har bor tomtar, troll, alvor och manga
sma djur. Skall jag beratta hur ni hittar dit?

Som ni kanske har sett sa star det en grind pa Kvarnangen. Det ar en magisk grind. Innan du
oppnar den maste du ta med dig en av de stenar som ligger vid sidan om grinden. Nar du
sedan oppnar den ar du i sagornas och fantasins varld. Har kan allting handa...



Den magiska grinden till sagornas och fantasins varld.

Vi gar ner i Alvdalen (backravinen) fran ovre sidan, fran vagen. Nu far vi ga sakta sa att vi
inte missar nagot.

Pa upptacksfard i Alvdalen.



Har traffar vi alvor och kanske aven trollfar. Smatroll tittar fram lite overallt. Aven andra
smadjur och tomtar. En liten hast bar ocksa setts springande i dalen. Da tappade den tva av
sina skor, som vi sedan hittade.

Det galler att ga sakta och forsiktigt sa att man inte missar nagot.

Tandtrollet bor ocksa bar. Han ar jattesnall. Han vill att barnen skall ge honom ett fint namn.
Vid slutet av Alvdalen, dar backen tar vid, sitter grodorna Victoria och Daniel pa en bank.

Tandtrollet bor vid slutet av Alvdalen.



Om vi bar nagon som skall flras gar vi upp pa Alvkullen (berget ovanfor ravinen).
Hit brukar trollkarlen komma nar nagon fyller ar. Da sager ban sin magiska formel:
simelisaka, mumelimu, kraxeli krakan, kuckeliku. Presenten du sbker vid grinden nu.
Har bor alvorna pa vintern med alvkungen och alvornas drottning. Hennes namn ar Titania
och bar man tur kan man fa se henne dansa pa angen en magisk afton. Man kan ibland hora
musik darifran.

Den fina grinden och banken runt bjorken bar Margit och Rune Forsberg tillverkat. Fran
mina dagbarn och deras foraldrar och mig sjalv vill jag framfora ett stort tack till alia som
arbetat med projektet Kvarnangen, som blivit till stor gladje for manga.

Tack

Ett stort tack till nya som gamla medlemmar och till vara sponsorer for att ni stodjer var
verksamhet. Tack vare ert ekonomiska stod kan foreningen fortsatta med att varda
kulturhistorika lamningar som Kvarnangen, delar av den gamla sockenvagen och underhalla
gardsgarden. Vi kan anordna Svensbodas marknad och fortsatta att sprida information om
Svensbodas historia och ge ut tva nummer per ar av var medlemstidning SUENSBO.

Bygg och Inredningar
BoJo Inredningsfirma

Svensboda
Tel: 0176-26 11 69

Mobil: 070-685 04 13
Bo Johansson

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

Mobil: 0733-84 11 34
Inge Strom berg

Schakt - Avlopp m. m. samt Vagslantsrojning
Kalles Gra'v i Riala

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

Byggnads
Henningssons Byggservice

Lagboda
Tel: 0176-26 05 13

Mobil: 070-848 79 31
Allan Henningsson

Tradsagning, Forsaljning av brader och plank samt Bjorkved
och Gardsgardsmaterial

Mobila Sagverket i Roslagen AB
Sb'dervad

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

Anders Elfsberg



Inte bara en potatisaker
Av Gun Davenport

Pa platsen dar vi har odlingslotterna, i
hornet Tallvagen och Ronnvagen, har vi
hittat olika fynd. Denna aker ar idag bara
en liten del av det som tidigare var en stor
sammanhangande akerareal. Pa 1800-talet
bestod denna akerareal av hela
Kvarnkarret, delar av tomterna efter
Ronnvagen, del av fotbollsplanen, mark
mot Eskils Backa, mark bakom fotbolls-

planen mot Huvboda, akern bakom
tomterna Saljvagen -Tallvagen och akern
fran Ronnvagen upp mot Kvarnvagen.
Kartan fran 1800-talet visar att en vag ska'r

av akern pa ett stalle. En typisk fagata med
gardsgard pa bada sidor. Allt tyder pa att
det ar den gamla sockenvagen som gick har
till och med 1730-talet, da den nya
Svensbodavagen byggdes.

v.

Bild 1. Del av Laga skifteskartan fran 1889 som visar denna akerareal. Delar av den gamla
sockenvagen som gar over akerarealen markerad med orange. Marken innanfor den roda
smala granslinjen till vanster i bild ar mark som idag tillhor Svensboda 1:2.

Dar vi har odlingslotterna aterfinns sparen
av denna vag. Pa akermarken som ligger
narmast Ronnvagen och hornet Ronnvagen
- Tallvagen har den gamla sockenvagen
gatt. Marken har har en stor koncentration

av sten jamfort med andra stallen av akern.
Det tyder pa att marken har har varit
forstarkt med sten. Vilket ocksa den gamla
sockenvagen ar pa andra stallen dar vi vet
att den gatt over Svensbodas marker.



Genom ett kartoverlagg, dvs att lagga en Denna del av akern har nu overgetts for
nutida karta over kartan fran 1800-talet, ser odlingslotter eftersom all sten inte gor den
vi att "fagatan" sockenvagen har gatt har. lampad for odling.

Bild 2. Omradet med odlingslotter arfyrkanten till vanster om tomt 1:155, i hornet Ronnvagen
och Tallvagen. Bilden visar att den gamla sockenvagen (markerad med orange) hade sin
strackning har.

Vi har ocksa gjort andra fynd som tyder pa Bland annat har vi hittat en mangd
att det fanns nagot annat har fore 1800-
talet. Pa den tiden som omradet annu inte
var aker och pa den tiden som sockenvagen
var den enda vagen igenom byn.

hasttander i ena hornet av akern. Vi sjalva
kunde inte identifiera vad det vad for
nagot, men experter pa Naturhistorika
riksmuseet berattade att det var hasttander
vi hittat.



Bild 3. Nagra av hasttanderna vi hittade.

Vi bar ocksa hittat nagra hela och nagra
trasiga hastskor . De ar betydligt mindre an
dagens hastskor. Det tyder pa att de ar
gamla eftersom hastarna forr var mycket
mindre. Pa olika stallen pa akern har vi
hittat slagg. Pa vissa stallen mer
koncentrerat an pa andra. Vi har ocksa
hittat gamla handsmidda spikar, en
dorrhasp och ett mycket fint gammalt
dorrlas i jarn. Detta las ar troligtvis, enligt
expertis pa Historiska museet, ett sa kallat
dragslas och bedoms vara fran tiden fore
1700-talet.

Det har suttit pa en ekonomibyggnad som
en bod eller liknande. Forr i tiden laste man
inte sina boningshus utan endast
byggnader dar man forvarade det som var
vardefullt, exempelvis mat, spannmal,
verktyg och foder. Under vikingatiden var
det kvinnan i familjen som ansvarade for
gardens nycklar. Hon hade de fastsatta i ett
spanne pa kladedrakten. Genom att bara
gardens nycklar pa detta satt visade hon att
det var hon som var husfrun med alia
rattigheter som tillkom en sadan.

Bild 4. Laset som Benny Karlsson hittade 2007.
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Fynden bar fatt oss att fundera over om det
kanske funnits en smedja bar. En smedja
som bland annat anvandes av de som
fardades utefter sockenvagen. Har kunde
resenarerna stanna till och sko om sina
hastar. Fa hjalp att laga eller kopa nya
redskap och vapen. Laga vagnar och skjuts-
don. Kanske till och med fa hjalp av
smeden att dra ut daliga hasttander.
Kanske bodde smeden med familj en liten

bit bort fran smedjan, eftersom boningshus
inte placerades i direkt narhet pa grund av

brandrisken. Vissa indikationer pekar pa
att omradet i slutet av Ronnvagen skulle
kunna vara platsen for en eventuellt
boplats.
Vi som bar odlingslotter vet aldrig vad vi

kommer att hitta nar vi graver i jorden. Det
ar spannande. Det ar ocksa en speciell
kansla att veta att det bar inte bara ar en
potatisaker, utan annu en plats i byn med
en historia att beratta. Att detta ocksa blev
platsen dar gardsgarden uppfordes, visade
sig i efterhand vara belt ratt.

Kvarnangens nya rastplats

Familjerna Forsberg och Skold inviger de nya sittplatserna nedanfor" Alvkullen".

Ett varmt tack till Jorgen och Reidun Skold som tillverkat och skankt fyra stockbankar till
Kvarnangen. Vi har placerat dem pa nedre angen bredvid backen och nedanfor "Alvkullen".
De blir en stor tillgang for oss alia i Svensboda. En utmarkt plats for att ha picknick i
Kvarnangens fina miljo. En naturlig samlingsplats vid hembygdsforeningens moten samt en
bra rastplats for oss som vardar Kvarnangen.
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Stensjon
Av Marita Wrethman

Den ligger dar sa vacker, var parla i Svensboda. Inte sa stor och inte sa djup utan alldeles
lagom. Vattnet blir snabbt varmt pa varen nar solen borjar varma.

Pa sommaren ar det full fart vid sjon. Man badar, solar, leker, bar picknick och pratar med
grannar med mera. Aven de allra minsta trivs att plaska i den grunda viken och leka pa
sandstranden. Forra sommaren startades aterigen en simskola. Det ar manga barn som under
aren lart sig simma i Stensjon.
Nar hosten kommer laggs det vissa ar ut burar for kraftfiske. Kraftorna ats sedan i lyktors

sken och i glada vanners lag.
Aven pa vintern ar var lilla sjo underbar. Som den vintern nar det var karnis. Isen pa sjon

lag som en spegel sa det blev att leta ratt pa skridskorna och ta en tur.
Men bast av allt ar att ga ner sent pa kvallen, fran tidig var till sen host, och ta sig ett dopp!



IN MEMORIAM

BRITTWAHLQVIST

Hembygdsforeningen har mist en kar
medlem. Britt Wahlqvist avled den 11
januari 2011.

Britt och maken Anders saint sonerna
Peter och Mikael flyttade in i sitt nybyggda
bus i Svensboda i januari 1980. De kom fran
Taby men langtade ut till landet och fann
att miljon i Svensboda skulle passa deras
behov och onskemal. (Britt har skrivit om
detta i Suensbo nr 2/2004)
Genast pa varen 1980 planterade de 2.800

sticklingar svarta vinbar pa gardet och
planerade for sjalvplock av baren sa
smaningom.

Britt hade ett stort hastintresse och hon
kom ofta ridande pa vagen, Senare in-
forskaffade hon ocksa fyra shetlands-
ponnyer och en vagn. Hon gick kurs for att
lara sig kora i bana med de sma hastarna.
Hon tranade ofta pa gardet och hon tavlade
i fyrspann. Hon alskade sina hastar och
skotte om dem sa lange krafterna rackte.
Till stor gladje for byn inforskaffade de

aven far. Britt blev en duktig och kunnig
farskotare.
Britt tyckte ocksa om att vara ute i familjens
segelbat. Hon sag med forvantan fram emot
midsommaren da vannerna samlades i
skargarden enligt tradition. De senaste aren
kunde hon tyvarr inte delta, da det var
svart for henna att ta sig i och ur baten.
Det forsta motet for att bilda Svensboda

Hembygds- och Kulturhistoriska Forening
holls hemma hos Britt och Anders i
november 2002.
Britt blev medlem i styrelsen fran start och

ett antal ar framover. Hon atog sig ocksa att
vara projektledare for projektet Oppet
landskap det forsta aret. Nar det blev
aktuellt med att lana in far att beta pa
Kvarnkarret var det Britt som hade
kontakterna och som satt inne med kun-
skaperna. Nar farstangslet skulle sattas upp

forsta gangen var det Britt som visade hur
det skulle vara.

Sa lange hon orkade var hon ocksa med i
redaktionsgruppen for Suensbo.

Britt delade garna med sig av sina
kunskaper. Hon larde bland annat en
grupp kvinnor i Svensboda att karda och
spinna ull samt tova och vaxtfarga garn.
Hon akte garna med Monica och lord
Lundqvist pa soppluncher och olika
utflykter som anordnades trots att hon var
mycket trott, men gladjen att fa traffa andra
oversteg allt.
Vi ar manga som minns Britt som en god

och vanlig person, som ville alia val och
som alskade blommor, djur och natur. Det
var med sorg och stor saknad vi tog farval
av henne i Lanna kyrka den 25 februari.

Grat inte langre vid min grav
Jag finns ej dar,

Jag har gett mig av.
Med tusen vindar blaser jag,

ar daggens glimt en solig dag,
ar solsken over mognad sad,
ar fargens spel i hostens trad.

Styrelsen vill pa medlemmarnas vagnar framfora ett varmt tack for de penninggavor
som Hembygdsforeningen fatt mottaga till minne av Britt.
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Rapport fran medlemsmotet

Lordagen den 21 maj var dett dags for
medlemsrnote pa Kvarnangen. Vi startade
med att ata en lattare fortaring 12.30, vilket
passade utmarkt da ganget som vardar

Kvarnangen precis avslutat sin aktivitet for
dagen. Ett varmt tack till Eva Eriksson och
Margareta Nordensson som ordnat med
mat och kaffe.

Vi var 21 medlemmar som horsammat
kallelsen till motet som inleddes med en
rapport fran styrelsen.
Ekonomisk redovisning: Eva Eriksson
berattade att foreningen bar 89
medlemmar. Det ar 54 hushall och 35
familjemedlemmar, vilket inbringat 7150
kronor i medlemsavgifter. Darutover har
vi fyra sponsorer a 300 kronor och ett
bidrag fran SNF pa 1000 kronor. Intakterna
sa bar langt uppgar till 9350 kronor.
Norrtalje Kommuns bidrag till Foreningen
pa 1000 kronor brukar komma in under
juni manad. Foreningens kassa uppgar i
dagslaget till 26 200 kronor. Denna sumnia
kommer att minska eftersom vissa utgifter
ar kanda som exempelvis kostnader for
Suensbo, Kvarnangen och Gardesgarden.

KvarnanRen: Gun Davenport berattade att
det ar 1 l:e sasongen som Kvarnangen
vardas och den har aldrig varit sa vacker
som denna var. Projektet bestar av ett
harligt gang pa 21 deltagare. Eftersom det
ar sa manga deltagare kan gruppen ocksa
agna sig at att gora extra insatser forutom
underhall som varfagning, slatter och rensa
backen. De extra insatserna for denna
sasong blir att fortsatta arbetet med att
oppna upp i sjokanten, fardigstalla stigen
utefter backens utlopp i sjon. Tanken ar att
en bank ska finnas dar stigen slutar, sa att
man kan sitta dar undanskymd for
omvarlden inne bland vassen. "Alvdalen"
som borjade ta form forra aret har nu fatt
ett lager med flis i botten sa att barnen inte
ramlar och skadar sig pa de vassa sprang-
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stenarna som finns dar. Traddungarna pa
bada sidor om angsmarken kommer att
gallras ur och en stubbfras kommer att
hyras for att underlatta for slatterarbetet
Forra aret fick Kvarnangen den fma banken
runt bjorken och den magiska grinden.
Bada tillverkade av Margit och Rune
Forsberg. I ar har vi fatt de fma
stockbankarna tillverkade av Reidun och
Jorgen Skold. Vi har ocksa fatt nagra gamla
jordbruksredskap fran "Janssons" gard i
Svensboda som nu ar said. Redskapen ar
fran tiden man brukade jorden med hjalp
av hastar.
Marknaden: Marianne Kallberg berattade
att marknaden som planerats till den 11
juni maste stallas in. Det var bara tre
deltagare forutom kaffe- och korv-
forsaljning som anmalt sig.
Gardesgarden: Margit Forsberg berattade
att hon kommer att gora den arliga
oversynen av gardesgarden. I ar behovs
troligtvis inte grindarna behandlas. Tord
Lundqvist som klipper graset runt
gardesgarden har redan gjort den forsta
klippningen.
Medlernstidningen Suensbo: redaktorerna
meddelade att sommarnumret av tidningen
i stort ar klar. Det som saknas ar rapporten
fran medlemsmotet
Styrelsens sammansattning: Eilert inform-
erade om kommande situation i styrelsen.
Som Eilert redan paannonserat forra aret
avgar han som ordforande och staller inte
upp for omval. Var sekreterare Marita
Wrethman har avsagt sig omval och Gun
Davenport lamnar alia sina uppdrag, bland
annat som ledamot i styrelsen.
Enligt uppgifter fran valberedningen (Rune
Forsberg) finns det inga medlemmar som
hittills anmalt eller visat intresse for posten
som ordforande eller ovriga uppdrag inom
styrelsen. Utan ordforande, sekreterare och
ett visst antal ledamoter har vi ingen
styrelse. UTAN EN STYRELSE - INGEN
FORENING.

Eilert presenterade foljande konsekvens-
beskrivning:

For att foreningen ska fortleva,
kravs att

• Ordforande kan valjas
• Sekreterare kan valjas
• Tillrackligt antal ovriga ledamoter

kan valjas

Om foreningen fortlever med
verksamhet som hittills, kravs

• Ny projektledare till Kvarnangen
• Minst en ny redaktor till

medlemstidningen
• Maskiner och maskinforare till

Kvarnangen
• Engagemang fran medlemmarna

Om foreningen upphor, sa
• Overgar eventuella tillgangar till

Hembygdsforbundet
• Upphor alia verksamheter som skett

i foreningens regi
Till exempel:
Marknaden - kan forstas drivas i enskild
regi
Gardesgarden kring odlingslotterna -
kommer inte att underhallas om ingen
frivillig entusiast trader fram
Kvarnangen - overgar till att bli
markagarens (SNF) ansvar
Fornminnen - registrering och skotsel blir
belt och hallet ett ansvar for SNF
Suensbo - medlemstidningen upphor.

Efter en omfattande diskussion
om foreningens situation
beslutade motet att valbered-
ningen har tid fram till det extra
medlemsmotet den 9 juli att finna
medlemmar som vill valjas for
uppdrag i styrelsen.
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Om valberedningen inte lyckas
beslot motet att pa det extra
medlemsmotet ta forsta steget till
att besluta om foreningens upp-
horande.

Margit Forsberg meddelade att aven om
foreningen upphor kommer hon att varda
gardesgarden sa lange hon orkar och kan.
Deltagarna i gruppen som vardar
Kvarnangen framforde att de vill fortsatta
med detta uppdrag oavsett om foreningen
fortlever eller ej. Information lamnades av
Gun Davenport att olika arrangemang har
genomforts som garanterar att gruppen
fortsattningsvis har tillgang till de maskiner
som hittills anvants i projektet. Gruppen
fick i uppdrag att fram till nasta projektdag
18/6 forbereda forslag pa ny projektledare
(om foreningen fortlever) eller ny
samordnare/kontaktperson (om foreningen
upphor och gruppen i sa fall ska diskutera
fortsatt uppdrag med SNF).
Kompletteringsval till valberedningen:
Eftersom arsmotet i September 2010 endast
kunde valja en ledamot (Rune Forsberg) till
valberedningen, behovdes ytterligare minst
tva ledamoter. Tyvarr var ingen av
deltagarna pa medlemsmotet villig att inga
i valberedningen. Det innebar att Rune
ensam far fortsatta detta arbete. En uppgift
som i dagslaget forefaller vara besvarlig.
Oppen diskussion om foreningens
verksamhet och ev aktiviteter: Eftersom
marknaden i juni stalldes in kom forslag att
anordna en familjedag med olika slags
aktiviteter i augusti. En grupp bildades for
att planera och anordna detta. Gruppen
bestar av Marianne Kallberg (samman-
kallande), Birgitta Holm, Reidun Skold,
Margit Forsberg och Bjorn Steltner.
Gruppens forslag pa vad familjedagen ska
innehalla och datum kommer att
presenteras pa det extra medlemsmotet den

9 juli. Anslag om familjedagen kommer att
sattas upp pa omradets anslagstavlor och
publiceras pa var hemsida.
Extra medlemsmote:
Motet beslot att halla ett extra
medlemsmote lordagen den 9 juli. Kallelse
till motet publiceras i Suensbo, pa
anslagstavlor och pa hemsidan.

Direkt efter motet uppvaktades Margit
Forsberg som fyllt 80 ar. Margit ar en
blygsam entusiast som sjalv inte tycker att
hon gor nagot speciellt. Men vi vet - hon ar:

• ledamot i styrelsen
• projektledare for gardesgarden
• redaktor for medlemstidningen
• Ansvarig for info pa var hemsida
• deltagare i projektet Kvarnangen
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Ar du intresserad av att ha ett uppdrag i styrelsen?
Ta snarast kontakt med Rune Forsberg.

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

Poster som ska valjas:

Ordforande (1 ar) Avgaende: Eilert Nordensson
Sekreterare (2 ar) Avgaende: Marita Wrethman
Ledamot (2 ar) Avgaende: Gun Davenport
Ledamot (1 ar) Avgaende: Margit Forsberg
Ledamot (1 ar) Avgaende: lord Lundqvist

Revisor (2 ar) Avgaande: Pia Johansson Ullsten

Kallelse
Till

Arsmote
Lordagen den 24 September 2011

Kl. 14.00 pa fotbollsplan

Kallelse kommer att anslas pa var hemsida samt
omradets anslagstavlor i god tid innan arsmotet.

Arsmoteshandlingar kommer att delas ut vid motet.
Vill du ha dem innan, kontakta var sekreterare Marita, telefon 073-630 02 34.

Sista datum for motioner till arsmotet ar sondagen den 31 juli.
Lamna dem till var sekreterare: Svensboda 32 eller maritawrethman@hotmail.com
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Foreningsbrev B

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

Anslagstavlan

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

En familjedag

kommer att anordnas pa
Kvarnangen i augusti 2011.
Hall utkik efter information

pa anslagstavlorna och
pa var hemsida.

En trevlig sommar

Onskar
Styrelsen

Extra medlemsmote

Lordagen den 9juli 2011
kl. 10.00 pa Kvarnangen

Pa dagordningen:
Foreningens framtid

Valkomna/ Styrelsen

Vill du
sitta i

Styrelsen?

Kontakta snarast
Rune Forsberg

i valberedningen,
tel. 0176-260328
eller 08 - 37 40 88.

Arsmote

Lordagen den 24 September
2011,kl.l4pafotbollsplan.

Kallelse kommer att anslas
pa anslagstavlorna samt pa

var hemsida.

Arsmb'teshandlingar delas
ut pa motet.

Valkomna/ Styrelsen

Losnummer av Suensbo

Kan kopas for 50 kronor styck.
Kontakta var kassor Eva

Eriksson, se ruta i vanster spalt.

Motioner

Sista datum for motioner
till arsmotet ar den

31juli2011.

Lamna dem till var sekreterare Marita Wrethman,
Svensboda 32 eller maritawrethman@hotmail.com

18


