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Omslagsbilden

Kyrkkärret är för de flesta en okänd plats i

Svensboda. Under 1960-talet användes

den som bollplan och för midsommar-

firande. Före det var det dikad ängsmark

med gärdesgård. Inte för att stänga in

djuren, utan för att stänga dem ute från

den odlade marken. Ursprunget till

namnet Kyrkkärret är inte klarlagt. En teori

är att marken har använts som gravplats

för pestens offer i början av 1700-talet.

Namnet Kyrkkärret finns dock med på

kartor från 1800-talet.

Föreningsnytt

Den 31 maj hölls föreningsstämma i

Svensboda samfällighetsförening SSF och

årsmöte i Svensboda natur- och

fritidsförening SNF. Protokollen från

stämman och årsmötet finns på vår

hemsida www.svensboda.se Medlem-

skapet i vägföreningen är obligatoriskt

medan det är frivilligt i natur-och

fritidsföreningen. Medlemsavgiften är 350

kronor per år. För 96 öre om dagen får du

tillgång till våra grönområden, stigar,

fotbollsplan, dansbana, boulebana, två

bad och fiske med spö i Stensjön.

Våra vägar

Den 7 maj i år anlitade styrelsen för SSF en

vägexpert rekommenderad av Riksför-

bundet Enskilda Vägar, REV, för att få

besked om vägarnas kondition. Han

konstaterade att vägarna, med tanke på

att de är 40-50 år gamla, befinner sig i ett

gott skick. Dock krävs ett mera

kontinuerligt underhåll. SSF har beslutat

att som första åtgärd upphandla

utförande av sk bombering (kantskärning).

Detta bör utföras höst eller vår.

Upphandling av detta pågår. De

besvärande potthållen får vi lappa och

laga så länge. Positivt är att potthålen

dämpar fordonens hastighet.
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Att ytbehandla vårt 7 km långa vägnät

med asfalt skulle kosta ca 2,5 mkr vilket

skulle ge en kostnad på 14 700 kr per

fastighet. En orimligt hög kostnad för

boende i ett fritidsområde. Våra vägar är

avsedda för fritidsboende och får ha den

standard man rimligen kan kräva.

Trafikverket

Den 14 mars 2014 gjorde Trafikverket en

inspektion av våra vägar för omprövning

av årligt vägbidrag. Utfallet av inspektion

var godkänt. Besiktningsmannen

rekommenderade hyvling/sladdning och

ett 5-7 cm slitlager och skärning av

vägkanterna och en bombering.



Stensjön

Vila en stund på bänken för två på berget

vid Östra badet och upplev solnedgången

över Stensjön.
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Skog och natur

SNF äger 70 ha ängsmark och skog. Under

2013-2014 har skog- och naturansvarige

Åke Pettersson digitaliserat skogsbruks

planen och den finns nu inlagd i program

met PCskog, vilket underlättar arbetet för

kommande skogsbruksaktiviteter i Svens

boda.

Fågelliv

Svensboda har ett rikt fågelliv. Under

vintern kommer domherrar, blåmesar,

talgoxar, koltrastar hackspettar, gul

sparvar, steglitsor, bergfinkar och stjärt

mesar fram till fågelborden. När våren

nalkas hörs tranornas sång från Lillsjön

och lommen är en stadig sommargäst i

Stensjön. Med sommaren kommer också

göken. Ofta hörd, sällan sedd. Andra

vanliga sommarfåglar är rödhaken, sädes

ärlan, bofinken, svalan och den svartvita

flugsnapparen. De bygger sina reden nära

våra hus och söker sin föda i våra träd

gårdar. Om du går in på nätet och

www.fagelsang.se kan du lyssna på de

olika fåglarnas läten.

Vila en stund på bänken för två på berget

vid Östra badet och upplev solnedgången

äger 70 ha ängsmark och skog. Under

och naturansvarige

Åke Pettersson digitaliserat skogsbruks-

planen och den finns nu inlagd i program-

met PCskog, vilket underlättar arbetet för

kommande skogsbruksaktiviteter i Svens-

Svensboda har ett rikt fågelliv. Under

vintern kommer domherrar, blåmesar,

talgoxar, koltrastar hackspettar, gul-

sparvar, steglitsor, bergfinkar och stjärt-

mesar fram till fågelborden. När våren

nalkas hörs tranornas sång från Lillsjön

stadig sommargäst i

Stensjön. Med sommaren kommer också

göken. Ofta hörd, sällan sedd. Andra

vanliga sommarfåglar är rödhaken, sädes-

ärlan, bofinken, svalan och den svartvita

flugsnapparen. De bygger sina reden nära

våra hus och söker sin föda i våra träd-

gårdar. Om du går in på nätet och

kan du lyssna på de

Suptallen

Om du följer kraftledningen söderut från

fotbollsplanen kommer du efter ett par

hundra meter fram till en tall so

under namnet suptallen. Den ligger vid

den gamla sockenvägen som passerade

Svensboda.
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Här rastade de resande och passade på att

ta sig en sup för att orka fara vidare

antingen till Riala eller till Roslags Kulla.

Våren 2014 gjordes ett borrprov i tallen

för åldersbestämning. Det visade sig att

tallen är 140 år.

Svensboda

I boken Ortnamnen i Sverige skriver Bengt

Pamp om ortnamn med ändelsen

Sverige är de vanliga i såväl Västergötland,

Östergötland och Småland som Uppland,

Västmanland, Dalarna, Gästrikland och

Hälsingland. Orter med ändelsen
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finns också i Danmark, Norge och

sydvästra Finland och på Åland samt i de

nordiska vikingarnas erövrade områden i

Normandie i Frankrike och i England.

Efterleden –boda är identisk med det

fornsvenska bodh som betyder bod eller

förvaringsbod. Förleden till –boda är ofta

personnamn, som i Svensboda.

Namntypen har funnits sedan vikingatiden

som inträffade ca 790 – 1050 e Kr.
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Vätterosen

En intressant växt som finns i Svensboda

är vätterosen. Den blommar i april- maj.

En svagt ljusröd växt utan gröna växtdelar.

Den lever som parasit särskilt på hasselns

rötter. Gärna på fuktig, skuggig och mullrik

mark.

Hemsidan

Jan Brinck är webbansvarig för vår

hemsida www.svensboda.se Genom att gå

in hemsidan håller du dig ajour med vad

som händer i Svensboda. Förenings-

meddelanden från SSF och SNF finns även

uppsatta på våra anslagstavlor. Jan Brinck

når du via internet

jan.brinck@svensboda.se

Brandinformation

Vid brand skall du göra följande 1) Larma

Räddningstjänsten telefon 112 2) Signalera

från bilen SOS signalen tre korta – tre

långa – tre korta. Du som hör signalen

skall ta med dig den brandsläcknings-

utrustning, som du har tillgång till och

snabbt ge dig till platsen varifrån larmet

kommit.

Eldning

Svensboda är ett detaljplanerat område. I

detaljplanerade områden råder eldnings-

förbud under perioden 1 april-30

september. Eldningsförbudet gäller även

eldning i tunna. Undantag gäller för

grillning i grill avsedd för gasol, briketter

eller kol. (Räddningstjänsten).

Adressändring

Vid adressbyte eller när du ändrar ditt

telefonnummer eller e-postadress, skicka

ett meddelande till sekreteraren Eva

Karlsson eva.karlsson@svensboda.se

Trädfällning

När det gäller trädfällning på SNF:s mark

måste du alltid kontakta vår skog- och

naturvårdsansvarige Åke Pettersson

ake.pettersson@svensboda.se

Östra badet

Alla fem bryggdelarna och en

brygganslutning är nu på plats vid Östra

badet. En fixering av de två bryggdelarna

med hopptorn och soffa har gjorts.

Bryggan viker sig inte längre vid

bryggskarvarna vid belastning. Anders

Hammar har skött kontakterna med

leverantören Smålandsbryggan och Jan

Björk, Jan Carlsson och Jörgen Vestergård



Jensen har varit ansvariga för sjösätt-

ningarna, stolpsättning och snickeri-

arbeten.

Parkering

Besökare till Östra badet och Norra badet

skall parkera sina fordon på parkerings-

platsen på ängen vid Svensbodavägen.

Parkering längs Bergbacken, Bergbackens

vändplan och längs Stensjövägen är

förbjuden.
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Midsommarfirandet 2014

Block 4 ansvarade för midsommarfirandet

2014. Har man himlen som tak är det svårt

att planera och genomföra aktiviteter.

Trots förmiddagsskurar och eftermiddags-

kyla genomfördes ett välbesökt mid-

sommarfirande. Ett tack till alla i block 4

som genomförde ett välarrangerat och

uppskattat midsommarfirande.

Odlingslotter

För dig som vill odla mer än vad din egen

trädgård kan erbjuda kan hyra en odlings-

lott på ängen vid Svensbodabacken och

Kosvedjevägen. Åkern som på 1800-talet

kallades Kosvedjelandet har en lerhaltig

jord som ger bra skördar. Kontakta

Ingemar Pettersson på 0176-26 04 85
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Boule

En dag i veckan, oftast lördagar, är banan

bokad av klubbens medlemmar. Övrig tid

är det fritt för alla att använda boule-

banan. Se anslagen på våra anslagstavlor.

För endast 25 kronor per person och år

blir du medlem i Svensboule. Kontakta

klubbens kassör PO Bergman för mer

information. Du når honom på telefon

073 225 00 11.

Fiske

Du kan fiska i Stensjön utan fiskekort. Alla

redskap är tillåtna utom ryssja, nät, lång-

rev eller sax. Egen båt får inte läggas ner i

sjön. För mer information kontakta fiske-

tillsyningsmännen Claes-Åke Lundh tel

070 438 13 41 eller Håkan Jansson tel

0176-20 62 85.



Svensbodaloppet

I början av juli går starten för barnens

Svensbodalopp. Se våra anslagstavlor för

mer information.
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Styrelsen för SSF och SNF

Jan Carlsson, ordförande tel 0700 499 709

Eva Karlsson, sekreterare

Per-Arne Lundin, kassör

Eilert Nordensson, vägansvarig

Åke Pettersson, skog- och naturansvarig

Jan Brinck, webbansvarig

Anders Lindberg, blockledaransvarig

Gunnel Hernegran, suppleant

Anders Hammar, suppleant

Mailadresser till styrelsemedlemmarna

finns på hemsidan www.svensboda.se

Blockledare

Stefan Ekebom, block 1-2

Peter Claësson, block 3

Emelie Eriksson och Daniel Chrysong,

block 4

Sune Gustavsson, block 5

Rickard Alm, block 6

Peter Hummerhielm, block 7

Mailadresserna till blockledarna finns på

hemsidan www.svensboda.se

Valberedning

Marie Grönmark Carlsson 0176-26 11 74

Annika Ahlstedt

Berit Staff

Grannsamverkan

Lars Wigren, huvudkontaktombud tel

0176-26 06 31

Åsah Holesäter, block 1-2

Eilert Nordensson, block 3

Berit Thumén, block 4

Ingemar Pettersson, block 5

Lars Wigren, block 6

Tina Hummerhielm, block 7

Mailadresserna till kontaktombuden finns

på hemsidan www.svensboda.se

Svensboda fiskevattenägarförening

Ordförande, Håkan Jansson

Sekreterare, Cristina Holm

Kassör, vakant

Claes-Åke Lundh och Håkan Jansson,

fisketillsyningsmän

Lillsjöns vattenförening

Gösta Rhodin, ordförande

Iris Claësson, sekreterare

Ann-Marie Polz, kassör

Intresseföreningen Bevara Kvarnängen

Eilert Nordensson tel 0176-26 08 22


