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Det hände sig vid den tiden att en del av trädet i slottsallén föll ner framför Robert, sidan 21.

Med det här numret av Runan tackar jag för mig

Här sneglar jag lite
på vad framtiden
har att bjuda på.
Foto: Rolf Wallin.

Allt har sin tid och inget varar för
evigt. Nu är det dags för mig att
tacka för tiden med Runan och tiden
jag haft tillsammans med alla er
som bidragit till att tidningen Runan
kunnat existera. Jag har lärt mig
mer för varje nummer och tyckt att
tidningen blivit bättre och bättre.
Därmed borde alltså den här sista
Runan vara den bästa, men det återstår att se till dagen då den är tryckt.
Det är alltid roligt att jobba med
saker där man känner att man utvecklas hela tiden och det har jag
verkligen gjort då jag gjort Runan.
Här har det givits ris och ros till
både det ena och det andra men mest
har det handlat om vad som hänt i
de båda socknarna Häggeby och Skokloster.
Flera gånger tidigare har det talats
om ifall det blir något mer nummer
av tidningen. Jag har ofta funderat hit
och dit men sedan har jag satt fart och
det har blivit ett nummer till. Så har
det fortsatt och i förra numren där jag
presenterade mig själv nämnde jag
något om att det var dags att sluta.
Det är sjunde året jag gör Runan och
nu har det blivit verklighet av mina

”hot” om att sluta så det här är alltså
sista numret jag är pappa till. Innan
vintern flyttar jag till Medelpad i närheten av de trakter där jag bodde en
tid innan jag kom till Skokloster.
Det är bra om någon tar över och
tidningen får leva vidare men om inte
det går så har den allafall funnits
i 12 år och bara det är väl en prestation i sig. Vad som händer i fortsättningen kan bara framtiden utvisa.
Under tiden som jag gjort tidningen
har jag hört många positiva ord om
den och det gläder mig verkligen.
Tack för det! Jag vet att det finns de
som sparat varje nummer sedan tidningen startade. Kanske kommer den
att ha ett samlarvärde någon gång i
framtiden, något som den som lever
får se. Om du är intresserad av att
ta över och fortsätta med tidninegn
är du välkommen att höra av dig
innan årsskiftet 2007-08 till någon i
Skoklosterrådet. Telefonnummer och
namn finns här nedan.
Tommy Hildorsson,
redaktör o ansv. utg.
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Vill du vara med på Skoklosterlistan?
Gå in på den här adressen och anmäl dig!

http://uk.groups.yahoo.com/group/skokloster

OMSLAGSBILD
Robert gick i parken när plötsligt
en stor del av ett
träd ramlade ner
framför honom.

SLOTTSSCOUTERNAS LÄGERSOMMAR
Slottsscouterna har varit
på två olika läger den här
sommaren.

Miniorscouterna åkte på Saga#100
i Kopparbo i Västmanland. Detta
4-dagars läger var speciellt anordnat
för åldersgruppen 7 - 11 år och dit
kom drygt 1350 deltagare. Temat
var Astrid Lindgren eftersom hennes
100-års jubileum detta år sammanfaller med scouternas. Därför fick scouterna vara med om aktiviteter som
klättring upp till Karlsson på taket, vara barnen i Bullerbyn och samarbeta,
åka ut på de sju haven med Pippis pappa i kanot, gå på skattjakt med Kalle
Blomqvist. De var också på ett stort lägerdisco och tryckte t-shirtar som
minne. Lägret var en mycket häftig upplevelse för våra duktiga scouter.
Kårens patrullscouter åkte tillsammans med Håbo scoutkår till Jiingijamboree
i Rinkaby nära Kristianstad. Där samlades över 19 000 scouter från Sverige
och många andra länder i ett gigantiskt 9-dagars läger. Lägret var fantastiskt,
mycket väl organiserat med ett enormt aktivitetsutbud. Varje dag hade gruppen ett speciellt tema fram till lunch som t ex ”respekt” och ”tillsammans” där
många roliga samarbetsövningar ingick. På eftermiddagarna var det mer fria
aktiviteter som sport och idrott, lek och spel, och hantverk. På kvällarna var
det flera olika konserter och happenings. Eftersom det kom många utländska
scouter till lägret fick våra ungdomar möjlighet att vidga sina vyer och testa
sina språkkunskaper. Vår grupp hade turen att få delta i ”camp in camp” d.v.s.
vi fick åka på hajk på lägret. Vi vandrade då och paddlade tillsammans med
grekiska tjejer och skotska killar, lagade mat och sov i vindskydd.

Slottsscouterna utanför Bålsta Centrum på
Håbodagen.

Lägret avslutades med ett stort födelsedagskalas för att fira scoutings
100-års jubileum med karnevalståg
och en stor konsert.Gemenskapen
inom scouting förstår man bäst
genom att uppleva den. Kom och
var med du också! För mer information eller anmälningar - kontakta
Helena Ridderstråle 073-592 11 35
eller Anneli Aaltonen 073-699 58 44.
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Sjöutsikt eller levande natur i Idealbyn – vilket är viktigast
Några personer i Idealbyn samlades till en tyst stund på lördagskvällen den 14 april efter att Strandängsgruppen tidigare på
dagen sågat ner ett träd som andra ville ha kvar på strandängen.

Så här skriver en av de boende i området efter händelsen:
”Hej grannar i Idealbyn! Idag kom jag hem från att ha varit i Sthlm och möter
tre mycket ledsna barn som berättar att granen är fälld, att den har släpats ner
till majbrasan. Jag menar då den lilla fina ”sockertopsgranen” som har fått
växa på ängen nedanför det grå huset ner mot sjön. Granen som stod på allas
vår mark, granen som varit ett blickfång och ett uppskattat inslag hos många.
Vi är flera som har varit oroliga för dess existens eftersom det finns en alltför
stor trädfällningsglädje hos Sjöängsgruppen, men både jag och flera med mig
har fått löften om att den inte ska röras. Nu är den borta!
Jag må nu låta överdriven, men jag överdriver faktiskt inte om jag säger att
det gjorde mycket ont. Inte bara att se att det gjorde ont i barnen, men också
i mig. Att se något växa, bli lite större för varje år, är vackert. Och det må
kunna drivas med och häcklas med, men den här granen var lite som en vän
på promenader förbi.
Det gör ont av flera skäl, dels kommer jag att sakna den när jag går förbi, jag
kommer att sakna att gå dit med min dotter och tala om hur liten den var förut,
när hon var liten, och hur stor den är nu.. och hon.
Det gör också ont att människor tar sig rättigheter med allmän egendom, med
vår mark. När de skövlar ner något som betyder mycket för andra, för oss som
inte bor i en villa på kanten ner mot sjön. Jag har ingen tomt, jag har mina
strövtåg på sjöängarna, men där finns det andra som tar ner träd utan tillstånd.
För att de kände för det.
Den demokratiska bristen gör mig ledsen. Att människor, mina grannar, inte
bryr sig om att hålla löften eller att tänka efter hur denna fällning påverkar
andra som bor i byn.”
Lysa Öster

Ett femtontal personer samlades vid roten av den nedsågande granen till en tyst stund.

De som samlats vid roten av den
gran som fällts hade en stunds lågmält samtal omkring vad som hänt.
Trummorna ljöd och de levande
ljusen förstärkte den sorgsna stäm-
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ningen. Dagen efter intervjuades
Varga Åskvigg i Håbo Närradio,
hon som själv varit med i Strandängsgruppen men som kände sig
”utmobbad” av andra mer trädfäll-
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ningsglada personer. Hon nämnde
att många har tröttnat på att
strandängsgruppen går förbi både
de närboende och samfälligheten
och vänder sig direkt till kommunen för att utverka tillstånd
till trädfällningar bakom ryggen
på övriga boende.
”På detta sätt togs nyligen även
en stor frisk ek ner i en gammal
ekallé som troligen funnits sedan
slotterängstiden. Här duperade man
kommunens trädgårdsarkitekt med
skälet att eken stod för nära en
annan ek. Snarare är det nog ganska
uppenbart att eken stod för nära
villan och skymde utsikten för den
villaägare som begärde tillståndet.
Andra ekar i allén står ännu närmare varandra, men för övrigt luftigt och fritt och verkar trivas bra,
precis som den fällda eken gjorde.
Nu gapar i stället ett stort hål där!”
säger Varga Åskvigg, sekreterare
i Slottsskogens Samfällighetsförening.
Ordförande i Slottsskogens Samfällighetsförening Vincence ”Vinko”
Vosinek poängterar att ingen får
göra något på strandängarna utan
att först ha kontaktat samfälligheten. Han var tillsammans med trädgårdsingenjören vid Håbo kommun
Ulla Lindroth Andersson på strandängarna en tid innan den senaste
”röjningen” och tittade på platsen
där en ek fällts. Ulla förklarade
att hon givit tillstånd till fällningen
på grund av att ekarna stod för
nära varandra och därför inte kunde
utvecklas normalt. Att sjuka
almarna i området fällts har det
också givits tillstånd till men att
man tagit bort så mycket, eftersom
det skulle tas lite i år och lite
nästa år, förvånade henne. Hon
skall därför undersöka varför det
har fällts så många almar och
även hassel. Den sista fällningen
av sockertoppsgranen har de dock
ingen kommentar till eftersom de
vid tidpunkten när detta skrivs inte
var insatta i just den fällningen.

Pêl vill stoppa mobbing med Svärdords-metoden
Svärord kan vara det första steget in i en destruktiv värld som
kan leda till mobbing, något som kan leda till psykisk och fysisk
bestående skada. I förlängningen kan det leda till död och i
extrema fall till många människors död – krig. Därför är det viktigt
att reda upp situationer som uppstår innan det gått så långt att
det uppstått en konfliktsituation.
En som gått på djupet i ämnet
och utvecklat något han kallar för
Svärdords-metoden, är nomaden Pêl
Rostam i Idealbyn. Han kommer
ursprungligen från Kurdistan där han
levt ett nomadliv och senare tvingats
in i Saddams armé i krig och ständigt
varit hotad till livet. Han har varit
med i befrielserörelsen, lett partisangrupper och hållit föredrag för bönderna. Han har flytt över stora delar
av världen och mött olika människor
i öst och väst. Trots, eller kanske
tack vare dessa omänskliga förhållanden har han hållit sin längtan efter
kärlek vid liv år efter år. I slutet på
1980-talet kom han till Sverige med
djupa sår i både kropp och själ. Han
fokuserade då på meditation, naturmedicin och helandemetoder, något
som ledde fram till den plattform han
idag står på när han håller föredrag,
workshops och kurser.
Förtryck har aldrig något gott
med sig
Det senaste året har Pêl utvecklat en
ny metod att komma tillrätta med
mobbing och självmobbing i skolor
och på arbetsplatser. Metoden heter
Svärdords-metoden och bygger på

den bakomliggande orsaken till mobbing som kan vara allt från att vara
hämmad på grund av förbud till att
inte få den uppmärksamhet man är i
behov av. Efter brist på uppmärksamhet och närhet kommer skriket, de
fula orden och till sist handgripligheter. Pêls filosofi eller idé är att det
är de hårda orden som skapar en grogrund för det som leder till våldsamheter.
Oskuldsfullheten ”växer bort”
Det nyfödda barnet kommunicerar
inte med ord, det är något som växer
fram från vuxna människor. Ord är
vuxna människors sätt att kommunicera med varandra. Ord kan få människor att gå under medan det även
kan innehålla en helande kraft. Ord
liksom musik och andra ljud kan
få oss att må bra lika mycket som
att må dåligt. Mobbing och svärord
hänger samman säger Pêl och menar
att den som mobbar förmodligen har
en negativ bild av sig själv och behöver svartmåla andra för att bekräfta
sin egen överlägsenhet.
Pêl Rostams första bok som handlar
om hans livsresas erfarenheter kom
ut i början på 1990-talet. Hans andra

Pêl Rostam på bryggan vid Mälaren nedanför
Idealbyn i Skokloster.

bok är under bearbetning samtidigt
som han håller föreläsningar och
workshops där han förmedlar sin livserfarenhet som bottnar i kärlek och
visdom och menar att det finns ett
ljus i varje mörker hur kompakt det
än tycks vara. Föredrag, workshops
och kurser som han erbjuder är:
1. Nomadens möte med civilisationen.
2. Aktiv visdom och ditt samspel
här och nu.
3. Existens och kärlek i din vardag.
4. Helande visdom, hur du kan
hela dig själv och din värld och
Vägen ur mobbing/självmobbing
med Svärdords-metoden.
Mer info på www.svardord.nu

Leg. optiker Peter Fjellström

Synunderssökning • Glasögon • Kontaktlinser
OPTIKERN MED KVALITÉ OCH PERSONLIG SERVICE

Stora Gatan 41, Sigtuna • Tel. 08-592 552 07
Öppet: Vardagar 9-18, lördag 10-14.
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Utsikt från Arnöhuvud över Mälaren mot andra kommuners naturreservat.

Halvön på nordvästra Skoklosterhalvön – Arnöhuvud – är
en barrskogsbeklädd grusås med ett flertal fornlämningar
som blev naturreservat 1977.
Många beger sig till Arnöhuvud för
att få uppleva naturen, stillheten och
djurlivet där. Andra har inte en aning
om att det finns en så rofylld och
vacker plats i Skokloster. Eller fanns,
kunde man en tid säga, för där fanns
en stor sophög som någon eller några
ansvarslösa människa placerat på parkeringen vid ingången till reservatet.
Då, i slutet av april fanns ingen informationstavla kvar, istället hängde en
papperskorg på den platsen med ett
skelett av något mindre djur hängande på. Istället för en vacker och
inspirerande plats var det hinkar, en
stol och en massa andra sopor där.
Till helgen sista april var dock allt
borttaget och man kunde promenera
på stigarna bort mot Tyberget i norr
och få uppleva stillheten i naturen,
djurlivet och den mäktiga vyn över

Mälarens vatten bort mot andra kommuners naturreservat.
Tanken med naturreservatet är att
för framtiden bevara den barrskogsbeklädda rullstensåsen och de närmaste omgivningarna i detta typiska
mälarlandskap med bland annat låglänta lerområden, små moränhöjder
och skogsklädda partier. Därför är det
viktigt att se till att företeelser liknande det som skett på Arnöhuvud
med soptömning inte får förekomma
och att omkullblåsta träd som stör
framkomligheten rensas bort.
Det är en vanlig myt att naturreservat
får stå helt orörda men så är inte alltid
fallet. Skötseln bestäms av de mål
som satts upp för reservatet.
För att ett naturreservat skall kunna
leva det liv som är önskvärt har man

Såhär såg det ut på parkeringen på Arnöhuvud en tid innan Länstyrelsen i Uppsala län, som är
ansvarig för skötseln, städade området.
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satt upp ett antal förbud utöver de
föreskrifter och förbud i lagar och
författningar som finns. Det är t ex
förbjudet att förstöra eller skada fast
naturföremål eller ytbildning, bryta
kvistar, fälla eller på annat sätt skada
levande eller döda träd och buskar.
Likaså är det förbjudet att medvetet
störa djurlivet, medföra hund som
ej är kopplad, förtöja båt mer än
ett dygn, göra upp eld annat än
på anvisade platser, tälta mer än
ett dygn, rida, på ett störande sätt
använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.
Det är bara några av de restriktioner
man får hålla sig till i ett naturreservat. Vill man få mer uppgifter om
vad man får och inte får göra rekommenderas att gå in på www.c.lst.se
varifrån viss information till denna
artikel är hämtad.
Fotnot: Catarina Rydh på Länsstyrelsen i Uppsala län är ansvarig
för förvaltningen av naturreservatet
Arnöhuvud och meddelar att det varit
problem med vandaliseringen där en
längre tid. Hon talar om att det satts
upp en ny skylt i år och att bänkar vid
rastplatserna iordningställts. Skylten
har först blivit bränd och senare har
den tagits bort. De iordninggjorda
bänkarna har sågats sönder och kastats nedför branten ner mot sjön.
Händelsen på Arnöhuvud är polisanmäld.

Motorentusiaster invaderade Skokloster första maj
På förmiddagen första maj rullade hunratals bilar och motorcyklar in på de stora
gräsytorna utanför Skoklosters värdshus. Det var dags för den årliga motorträffen i
Skokloster för ägarna till italienska fordon.
Allt från den minsta lilla Fiat 500
till någon extrem Maserati, Ferrari
eller de Tomaso kunde man se på
de stora fälten där bilarna stod parkerade. Men det var inte bara bilar,
många av de italienska motorcykelmärkena var representerade i de långa
rader av motorcyklar som stod uppställda. Det pratades prestanda, årsmodeller finish och allt annat som hör
motorentusiaster till. Några beund-

rade andras ”ögonstenar” medan
några plockade fram picknickkorgen
och samlades kring den medhavda
matsäcken.
Det var Ducatiklubben som en gång
i tiden startade de här träffarna och
efter det har det vuxit till vad det
är idag då ägare av italienska fordon
samlas. Alfaklubben med sina cirka
2000 medlemmar var den av klubbarna som dominerade den här dagen

med cirka 250 bilar. Totalt var det
cirka 600 bilar och några tusen människor som besökte Skokloster. Det
unika i det hela är att inget är arrangerat, det enda som sagts är att man
träffas första maj i Skokloster och då
kommer folk från hela landet, från
Hälsingborg till Sundsvall i norr.

_______________________________________________________________________________________
Brev till Konsumentverket:
Vilseledande reklam och annan marknadsföring samt felaktig prisinformation i fastighetsmäklarnas annonser där man
skriver ett ”utgångspris” och sedan är det ”tjockast plånbok som vinner”. Är det inte dags att stoppa denna felaktiga
marknadsföring där det mer handlar om auktion än om ren försäljning.
Tänk om man skulle göra likadant överallt i varuhus och annat, sätta ut ett pris på en vara och sedan uppmuntra
köparna att bjuda över varandra. Det är nu på senare tid som fastighetsmäklarna kommit på det här sättet att tjäna mer
pengar. Det är på detta sätt de har hettat upp fastighetsmarknaden till denna för många ouppnåeliga prisbild. Det är
som tur är flera fastighetsmäklare som fått anmälningar mot sig för att de satt ut ett lågt ”lockpris” som de sedan trissat
upp och som alls inte motsvarat det låga utgångspriset. Hoppas verkligen att Ni tar detta till Er och gör vad som går att
göra för att få priset som står i annonserna att vara det som gäller.
Tommy Hildorsson
Konsumentverket svarar:
Konsumentverket/KO är den centrala myndigheten på konsumentområdet. Verkets uppdrag är att arbeta förebyggande
för att stärka konsumenternas ställning på marknaden, bl.a. genom att övervaka företagens marknadsföring och
avtalsvillkor samt produkters säkerhet. Verket har även att bevaka att reglerna om distansavtal och prisinformation
följs.
Anmälningar och synpunkter från allmänheten är mycket värdefulla och till stor hjälp i verkets tillsynsarbete. Din
anmälan förs in i verkets ärendedatabas och kan komma att läggas till grund för ett tillsynsärende. För ett effektivt
utnyttjande av resurserna ingriper Konsumentverket/KO när det är till störst nytta för konsumentkollektivet.
Beträffande fastighetsmäklarnas lockpriser är Konsumentverket och även Fastighetsmäklarnämnden väl medvetna om
problemet. Vi arbetar på att hitta en lösning på detta. Det pågår en fastighetsmäklarutredning och Konsumentverket
arbetar också med en överenskommelse med fastighetsmäklarbranschen. Vi tackar dock än en gång för din anmälan.
För Konsumentverket/KO
Mari Gremlin
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Räddningsledare Håkan Bergström.

Brandmannen Mikael Liedbergius längst t h och PRAO-eleven Daniel Wetterholm båda från
Bålsta har här full kontroll över elden.

Skogsbrand mellan två bostadsområden

Klockan 15.15 fredagen den 4 maj kom larmet till räddningstjänsten i Bålsta och Skokloster om en skogsbrand mellan två
bostadsområden i Skokloster. När brandmännen kom till platsen
var ett område på cirka 20 000 kvadratmeter mellan Idealbyn och
Gropenområdet övertänt.
Ett tiotal brandmän bekämpade elden
och vid 17-tiden var branden under
kontroll. Den obändiga terrängen
med många torra stubbar, fjolårsgräs
och bergsskrevor gjorde att branden
lätt kröp in i håligheter och gjorde det

Ett boktips!

svårsläckt. Enligt räddningsledaren
Håkan Bergström vet man inte vad
som orsakade branden. Han ledde
insatsen och hans förlängda arm var i
det här fallet skadeplatschefen Jonas
Envall. Jonas ser vad som händer på

brandplatsen och Håkan talar om vad
som skall göras. Alla hade ett tungt
jobb med att släpa på de tunga brandslangarna även om man använde sig
av en terrängmotorcykel på vissa ställen. På platsen fanns två släckbilar,
två tankbilar och ett ledningsfordon.
Så fort brandmännen hade kontroll på
eftersläckningen åkte räddningsledaren till Bålsta brandstation för att se
vilken eller vilka som är fastighetsägare till det eldhärjade området. De
får sedan ta över efterbevakningen
även om räddningstjänstens personal
fortsätter att bevaka området till dess
att man är helt övertygad att allt
är släckt, men rent juridiskt lämnar
man över ansvaret till fastighetsägarna, säger Håkan Bergström.

Juvelen i ditt inre - finn sanningen om vem du är av Gangaji är utgiven av Energica Förlag AB i Orsa år 2006.
Originalets titel: The Diamond in Your Pocket - discovering your true radiance.

I boken JUVELEN i ditt inre får vi möta Antoinette Roberson Varner (senare Gangaji) som berättar om att hennes liv var bra
med normala mått mätt, men att det var något som var allt annat än bra. Både känslomässigt och materiellt såg det fint ut på
ytan men bakom fasaden fanns ett lidande och ett mörker. Antoinette sökte och använde sig av olika metoder för att komma
tillrätta med känslorna men insåg till sist att hon inte klarade av att komma tillrätta med sitt lidande själv - hon behövde hjälp.
Hon började be om att få en sann lärare till sin hjälp och ett halvår senare besannades hennes böner och hon befann sig i Indien.
Där träffade hon HWL Poonja (Papaji) och det mötet förändrade henne, Gangaji väcktes till liv.
Det är med utgångspunkt från känslan av mörker och lidande i sitt eget liv som Gangaji tar oss med på resan genom
uppvaknandet i mötet med Papaji och erfarenheter hon fått då hon i närmare 15 år tagit del av människors berättelser om
sina liv. Det är inte om människors berättelser boken handlar, snarare resultatet därav. Det handlar om möjligheten att nå
fram till och uppleva den eviga källan till frid och tillfredsställelse, att uppleva en inre resonans och helt plötsligt stå på
en grund av glädje. Gangaji förklarar på bästa sätt och öppnar en dörr på glänt som läsaren lätt kan öppna och där stiga
in i djupet av sig själv.
Det är i tystanden och stillheten vi finner oss själva - den inre harmonin. Kanske har det inte tidigare varit alla förunnat att nå
dessa upplevelser, men i boken JUVELEN i ditt inre ges vägledning om hur vi finner sanningen om oss själva. Det kan låta
enkelt att nå dit och till skillnad från andra böcker av det här slaget är Gangajis förklaringar i sökandet efter den frid som alltid
finns där kärnan i allt är, lätt att ta till sig. Boken är mycket bra och rekommenderas till alla som har tankar och funderingar
kring andlig utveckling. Den är ett recept på god tillagad livskvalité som bör avnjutas i en atmosfär där man lätt kan ta till sig
näringen i orden. Den enda nackdelen med boken är att textstorleken är lite liten, men det hindrar inte att man i lugn och ro
skall kunna utföra övningarna och ta till sig de förlösande orden - gör ingenting.
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Lekmannapredikanten Fred Rydberg och prästen Lars-Olof Eklund byter plats medan Leif
Åhlund spelade nyckelharpa.

Gillemedlemmarna samlades vid sitt torp i
Sonka efter andaktsstunden i Flasta.

Gökotta och kulturvandring med start vid Flasta kyrkoruin
På Kristi Himmelfärdsdagen hade alla kyrkor i kommunen bjudit in till gökottan i Flasta kyrkoruin.
Klockan 08.00 på morgonen samlades ett fyrtiotal personer vid ruinen för att delta i andaktsstunden ledd av prästen Lars-Olof Eklund. Leif Åhlund deltog med musik på nyckelharpa och
lekmannapredikanten Fred Rydberg läste några rader om Kristi Himmelfärd.
– Så många som det kommit till
gökottan den här dagen har det inte
kommit någon gång tidigare tror jag,
sade prästen Lars-Olof. Med de orden
inledde han andaktsstunden och hälsade besökarna välkomna. Vädret var
precis vad man kan önska sig av en
vårmorgon i maj månad, lite kylig
luft men skönt i solen. Tonerna från
Leif Åhlunds nyckelharpa stämde så
väl in i miljön när han inledde med
psalm 197, Den blida vår är inne. En
bit in i andaktsstunden tog Fred Rydberg, ordförande i Björksäterkyrkan
i Bålsta, över och läste en evangelietext om Jesu himmelsfärd.
Den här dagen har blivit lite speciell
för medlemmarna i Skokloster Gille.
Det har blivit tradition att de är med
på gökottan och sedan samlas de vid
soldattorpet i Sonka för att inta den
medhavda matsäcken. Övriga stannade kvar vid ruinen och fikade där.
Till ett annat år hoppas man att alla
stannar vid ruinen efter andaktsstunden och förtär vad man har med sig.
Vid torpet berättade Hilding Wejd-

sten en del om andra torp i Skokloster
och deras historia. Efter det var det
dags för kulturvandringen som gick
till en plats i de nordöstra delarna av
Skokloster - till Hatet, ett torpställe
intill Mälaren som idag inte bebos av

någon men som ändå finns kvar. Dit
tog de sig med bil och till fots för att
uppleva historiens vingslag genom att
se platsen och spåren av människor
som bott där för många år sedan.

Hatet, ett torpställe intill Mälaren som idag inte bebos av någon men som ändå finns kvar.
Här kan man uppleva historiens vingslag bara genom att se platsen och spåren av människor
som bott där för många år sedan.
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Dagen då naturen bjöd på grönska och blomning och solen sken på Wärstamarknaden.

Wärstamarknaden - ett populärt familjenöje i Häggeby
Det är fredagskväll den 25 maj i Finstaholm, Häggeby, Håbo kommun.
På de stora öppna fälten rullar fullastade bilar in, dragandes på släpvagnar
och husvagnar - det är dags för Wärstamarknaden nästa dag. Familjen
Smith med dottern Sarha som ansvarig har förberett sig långt innan den
här dagen. Säljarna skall placeras ut
med början på fredagen och besökare
från hela landet kommer på lördagen.
Klockan 04.00 på lördagsmorgonen
började arbetet med att ta emot säljare som inte kommit dagen innan.
Klockan 06.00 slogs portarna upp
och besökarna började komma. Parkeringen fylldes undan för undan och
i 10-taget var en stor del av parkeringen fylld med bilar.
Vid lunchtid började det bli små köer
på väg 263 men med fler infarter och
många vakter som såg till att in- och
uttrafiken flöt bra var det inga problem. Besökarna kommer från både
när fjärran och hela området fylldes

av motorentusiaster och andra som
besökte marknaden. Det är en träff
med likasinnade för många, ett möte
med andra bilentusiaster och en ”vårmönstring” för många finbilar. Det är
helt enkelt en ”veteranmarknad” där
man kan hitta de mest unika prylar
och bil- och motorcykeldelar. Förra
året lades mycket fokus på finbilar
och i år var det kanske rekord av
både antalet besökare och finbilar.
Ulf Campbell och sonen Kristoffer
från Eriksund gled in på finbilsområdet med sin glänsande De
Tomaso Pantera av 1980-års modell.
Andra som var i finbilsområdet var
Svenska Jaguarklubben, Cadillac
Club Sweden och Classic Mustang
Club för att bara nämna några av
de cirka 600 finbilar som kom till
Wärstamarknaden den här dagen.
Nog tycks det vara ett familjenöje att
besöka Wärstamarknaden för intresset bara växer och i år när vädret
var det bästa tänkbara var alla helt

Sarha Smith, ansvarig för Wärstamarknaden,
åker fyrhjuling för att hinna vara på så
många platser som möjligt inom området för
att allt skall fl
yta så bra som möjligt.

Förutom själva markanden och alla fin- och gammelbilar var där många motorcyklar.
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nöjda med den intensiva marknadsdagen. Vid 17-tiden var det mesta över,
då var det bara några enstaka säljare
kvar som höll på att packa in det sista
i sina släp, bilar och husvagnar innan
de gav sig av hemåt efter en intensiv
dag i Finstaholm.
Det hela startade någon gång i början
på 1960-talet i Huddinge då en handfull killar träffades med lite delar
som de bytte och köpte av varandra.
I mitten på 1970-talet föreslog Ulf
Smith att man kunde ha marknaden
på hans gård Värsta i Häggeby och
från det har det vuxit till vad det är
idag, en av Sveriges största veteranmarknader där man kan hitta det speciella och unika som är svårt att få tag
på någon annanstans.

Yvonne och Rolf Wallin samtalar med den före detta hyresgästen Dag Warghusen om bilderna som fanns kvar i huset efter att han fl
yttat.

Gåtfulla bilder från ett främmande land i en gulnande mapp
Att fl
ytta till ett nytt hus är spännande, speciellt om man finner något i det nya hemmet som överraskar. År 1994 köpte Rolf och Yvonne Wallin ett hus på Greskars väg
i Skokloster. När de själva flyttade in några år senare fann de de gåtfulla bilderna.
De bodde på Apalle gård som de
arrenderade och hyrde därför ut sitt
nyköpta hus i ca 5 år. När de själva
flyttade in år 2000 hittade de en
gul mapp med svart/vita fotografier
bakom en del bråte i garaget. Fotona
var uppförstorade och såg ut att vara
ämnade för något speciellt, men vad?
Efter ett misslyckat försök att nå de
tidigare hyresgästerna lät de bilderna
vara tills helt nyligen. De började
fundera på något sätt att få användning av dem. Bilderna är förstoringar
i svart/vitt från något annat land än
Sverige, kanske Ungern. Nu önskade
Rolf och Yvonne att väggarna kunde
tala och berätta varifrån motiven på
bilderna är, och varför fotona lämnats
kvar i huset. De kontaktade en reporter på en tidning för att få hjälp.

Han gjorde en eftersökning och fick
tag på dem som hyrt huset tidigare Dag Warghusen och Eva Molnar. Det
resulterade i att Dag kom på besök
till ”sin gamla hembygd” cirka sju år
efter att han flyttat från Skokloster.
Dag menade att bilderna inte hade
något värde för honom. Han trodde
att de troligen tagits av en fotograf
med namnet Tamás György. Det
namnet stod på mappens framsida.
Svaret på frågan om varför bilderna
fanns kvar i huset var att de helt
enkelt blivit bortglömda. ”Att sälja
dem är kanske inte att föredra förrän
fotografen fått möjlighet att säga
sitt”, säger Dag. Även om inte alla
frågor fick sitt svar
så fick Dag återse
Skokloster och Rolf

och Yvonne Wallin fick träffa sin
hyresgäst. Det blev ett trevligt återseende och en hel del att tala om.
Vad händer då med bilderna? Rolf
och Yvonne behåller dem och kanske
ramar de in någon eller några av dem.
Det vore naturligtvis bra om det gick
att få fram mer fakta rörande fotografen, men tills vidare får fotona ligga
kvar i den mapp som de hittades i.

Tre av de uppförstorade svart/vita bilderna som Rolf och Yvonne hittade
i den gulnande mappen bakom en del bråte i garaget.
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Loppmarknadsgeneralen Kalle Hamström
hade också lite prylar att sälja.

Loppmarknad i strålande solsken och 27 gradig värme i och
omkring ”möjligheternas hus” i
Skokloster – Skoklosters Bygdegård.

Det var första gången som bygdegårdsförening själva anordnat loppmarknad. Man hade ”spånat” om den
här typen av aktiviteter en tid och nu
blev det av. Efter utvärderingen får
man se, kanske blir det fler loppmarknader i framtiden.
Sju-åtta personer från förening hade
varit med och arrangerat loppmarknadsdagen. Drygt 20 säljare hade
ställt upp sina bord och vid varje
stånd dignade det av prylar och det
var fina saker. Det gick att göra riktiga fynd men marknaden varade inte
så många timmar för framåt tidig

Det mesta gick att köpa på loppmarknaden i och omkring Skoklosters Bygdegård.

eftermiddag när det avtog med besökare började säljarna plockade ihop
sina saker.
Bland stånden fanns spel- män och
en -kvinna som underhöll, något som
var mycket uppskattat. Inne i bygdegården spelade Inga-Maj Tisserant
och Mats Henriksson och utanför i
skuggan satt Ove Hallén och spelade
dragspel. Inga-Maj spelade fiol och
Mats durspel. Inga-Maj gick även
omkring ute bland säljare och besökare och underhöll med sin musik.

Inga-Maj och Mats underhöll med musik.
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Några fler aktiviteter i Bygdegårdsföreningens regi blev det inte förrän
det var dags för räkafton den 8 sep-
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tember. Även om inte alltid föreningen själva inte står för fiolerna så
är det många aktiviteter i detta ”möjligheternas hus”, bland annat är det
uthyrt till flera bröllop under sommaren. Överhuvudtaget är det fler uthyrningar i år än tidigare och kanske
beror det på att man marknadsfört sig
lite mer det senaste året och även profilerat sig lite annorlunda.
Bygdegården finns där och det går
bra att hyra det, men det är säkrast att
vara ute i god tid om man skall vara
säker på att få den tid man önskar.
Tel. 018-38 60 20 med telefonhänvisning
(gäller även bokning).

att campinggäster och andra
samlades för att plocka
blommor. När det var klart
kläddes midsommarstången
och klockan 14.00 restes den.

Marit Simborn ledde midsommardansen medan Frank, Rickard, Björn och Bosse spelade.

Midsommarfirande på Campingen
På Skokloster Camping i
Sonka var det som brukligt
varje midsommar festligheter

med dans kring midsommarstången. Det började vid
11-tiden på förmiddagen med

Campinggästerna Frank, Rickard,
Björn och Bosse stod för musiken
och dansen kring stången leddes av
Marit Simborn. Många barn och
vuxna var med i dansen som pågick
ungefär en timme. Efter det var det
fiskdamm för barnen medan andra
som inte var med på det samlades
i grupper i gröngräset. Kvällen fortsatte i restaurangen för några, andra
tillbringade en stund i puben Björnidet medan ytterligare andra samlades
hos släkt och vänner på campingen
eller på andra platser i socknen.

___

________________________________________________________________________________________

Patrik satsar på volontärarbete i Afrika

Efter många år i MIU-skolan i Skokloster och gymnasiet
i Bålsta väntar volontärarbete i Afrika för Patrik Siljestam. Lagom till att skolorna startade här hemma i
augusti gav han sig av till Danmark för sex månaders
utbildning inför volontärarbetet.
Patrik är tjugo år och har ägnat en
stor del av de åren med sång och
musik. För en tid sedan hade han
en examenskonsert i Kreativa Musikskolans lokaler i Skokloster där han
bjöd på visor, klassiskt, nytt och
gammalt.
Några dagar innan examenskonserten
hade han deltagit i en musikteater i
Håbo Tibble och en konsert i Jakobsbergs kyrka. Idag är det sången han
prioriterar men gitarren kommer på
andra plats även om det första instrumentet han trakterade var piano.
Piano höll han på med i 4-5 år men
när han senare började sjunga behövdes ett mer lätthanterligt instrument
och det var då gitarren kom in i
bilden.

Dela med sig och få lära sig

Idag spelar han gitarr och sjunger
men har även återgått till att spela
piano en del. Framtiden hoppas han

skall innehålla mycket sång och
musik även om han just nu inriktar
sig på utbildningen inför och volontärjobbet i Malawi i Afrika. Ett land i
sydöstra Afrika där två tredjedelar av
befolkning lever i absolut fattigdom.
Även om livet kommer att innehålla
mycket som inte har med musik att
göra i volontärarbetet så tog han med
sig gitarren till utbildningen i Danmark och senare får den följa med
även till Afrika. Patrik ser fram mot
att både få dela med sig av sång och
musik samtidigt som han hoppas att
själv få lära sig mycket av andra.

Ett land i stort behov av hjälp

Inriktning i volontärarbetet vet han
ännu inte så mycket om, det är något
som bestäms under utbildningstiden i
Damnark. Malawi är knappt större än
Lappland och har mer än 12 miljoner
invånare. De största problem idag är
sociala orättvisor, korruption och en
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Patrik Siljestam i Skokloster har valt att satsa
på volontärarbete i Afrika.

växande aidsepidemi varför hjälpbehovet är stort. Var Patrik kommer in
i bilden återstår alltså att se men hans
förväntningar på de 14 månader långa
arbetet i ??? tjänst är stora. Eftersom
han även provat på barnarbete och
vaktmästararbete hemma i Skokloster
har han fått känna på att rent praktiskt
arbeta i olika situationer, något som
kan vara till stor nytta i det hjälparbete han nu ger sig in i.
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Förstörelse i poolområdet i Skokloster
Stolar och bord är omkullvälta och
sönderslagna. Skateboardåkning har
skett i poolen när den var nymålad.
Området i och omkring poolen i
Slottsskogen är drabbat av nedskräpning och förstörelse. Nästan varje
morgon får de som sköter anläggningen ta reda på skräp och sönderslagna inventarier. Nu frågar man sig
hur man skall komma tillrätta med
förstörelsen av den anläggning som
alla som bor i området kan sägas äga
genom att de betalar en avgift till de
olika Samfällighetsföreningarna.
Inventarierna förstörs av ungdomar
kvällar och nätter och nu har de
som sköter poolen och området däromkring ledsnat. Man har övervägt
att göra en polisanmälan men vet av
erfarenhet att det inte löser problemet. Istället funderar man på om det
inte går att engagera föräldrarna till
de ungdomar som förstör så att det
går att få stopp på nedskräpning och
vandalisering. Eftersom alla som bor

i området är med och betalar för
att få nyttja Centrumanläggningen,
poolen, bastun, tennisbanor, sjöbadet
och grönområdena så förstör de som
är delaktiga i förstörelsen för sig
själva. Det har pågått länge och nu
överväger de i Slottsskogens Samfällighetsförening som sköter området
att sluta. Det kan låta drastiskt men
om inte vandaliseringen får ett slut är
det så det kommer att bli. Skulle så
ske kommer det att drabba alla i hela
området och den här tiden på året
när poolen är så välbesökt kommer
många att protestera. Tragiskt tycker
de flesta men vad kan göras när
inte föräldrarna håller reda på vad
deras barn och ungdomar sysslar med
på kvällar och nätter. Förövrigt fungerar allt alldeles utmärkt säger Jaakko
Silén som tillsammans med Vincenc
”Vinko” Vosinek är lite av hustomtar
i området. De vill ge en eloge till
Seija Gustafsson som sköter om caféverksamheten vid poolen i år.

Såhär säger en som vill vara anonym men som reagerat på situationen vid poolområdet
Jag säger detta som anonym eftersom
jag inte vill ha mitt hus vandaliserat
av ligister. Det har i fl
era år varit en
fullständig plåga att bo i närheten av
poolområdet! På nätterna är det fullständiga orgier där nere! Det skriks,
körs med mopeder och fyrhjulingar
nätterna igenom. Man skulle kunna
tro att ungarna har området som en
slags rallybana!
Jag har flera gånger ringt polisen
men då svarar någon sömnig polis i
Uppsala och då vet man att någon
polisbil inte lär komma ut den här
natten heller. Dom vet väl knappt var
Skokloster ligger!
Är det någon som har något tips om
vad man ska göra, förutom att fl
ytta
härifrån?
Slottsskogsbo

Seijas man är åkare och ligger ute på
vägarna och kör långtrad i veckorna
så det är i stort sett bara till veckosluten de är tillsammans. De träffades
på en kryssning till Finland för 16 år
sedan och då tändes kärlekens låga
som brinner lika starkt idag som då.
Seija har haft fullt upp med kiosken
och sina odlingar hemma på tomten
i Slottsskogen i veckorna. Hon har
”gröna fingrar” och älskar att odla
grönsaker och blommor.

Seija Gustafsson har haft hand om kiosken vid badet i Slottsskogen den här sommaren.

Hotellhusfrun har ”landat” i Skokloster
Tillsammans med sin man kom Seija till Skokloster från Värmdö för
cirka fem år sedan för att få uppleva lugnet på landet. De byggde ett
finskt timmerhus i Slottsskogen och där trivs de och lever i lugn och ro. I
sommar har Seija haft hand om kiosken vid poolen.
Tillsammans med sin man kom Seija
till Skokloster från Värmdö för cirka
fem år sedan för att få uppleva lugnet
på landet. De byggde ett finskt tim-

14

merhus i Slottsskogen och där trivs
de och lever i lugn och ro precis som
de vill ha det. I sommar har Seija haft
hand om kiosken vid poolen.
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Det liv Seija lever idag tycker hon
är rena drömtillvaron, nu tar hon
dagarna som de kommer och gör
bara sånt som hon verkligen tycker
om. Tidigare var hon hotellhusfru på
Victory Hotel, ett privatägt 5-stjärnigt ”boutiquehotell” i Gamla Stan i
Stockholm. Där arbetade hon sedan
1988 och trivdes alldeles utmärkt
men när hon fick problem med knäna
efter 18 år tvingades hon sluta det
jobbet. Seija älskar det liv hon lever
idag tillsammans med sin man Mats
och hunden Dixi (som fyllt 12 år i
sommar) i Slottsskogen i Skokloster.

Mina bilder 22 juli - öppen trädgård

En oas på sluttningen ner mot Mälaren
Söndagen den 15 juli öppnade 100 trädgårdsägare i hela
Sverige sina trädgårdar för besökare. Då välkomnades alla att
stiga in i deras privata trädgårdsodlingar alldeles gratis. I Håbo
kommun var det två trädgårdar som tog emot besökare varav
den ena var hos Sven och Ewa Wåhlin i Skokloster.
Sven och Ewa byggde sitt hus på
Abbedissavägen 6 för 14 år sedan
och därefter har bådas intresse för
trädgård fått frodas. Att intresset var
så stort från båda sidor visste de inte
förrän de började planera trädgården
tillsammans. Sven har alltid haft ett
naturintresse och det resulterade i en
geologutbildning för många år sedan.
Eva har också alltid haft trädgårdsintresse. Idag arbetar Sven som läkare
och Ewa som psykolog. Lite skämtsamt kan man säga att växterna är
deras patienter och både de och växterna är välmående och trivs mycket
bra där de befinner sig. Hur som helst
så är odlandet och trädgården deras
gemensamma hobby.
Det finns nästan lika många växter
som arter i deras trädgård. Mycket
är frösått medan annat är planterat.
De är medlemmar i Sällskapet Trädgårdsamatörerna där man bland annat
byter fröer och där flera av fröerna
inte finns i plantskolorna. En del
växter är framodlade från frön av
andra entusiaster och i andra fall
har de plockat med sig växter från
olika länder på sina olika resor. Växterna tycks trivas lika mycket som
de själva där de vandrar omkring och
mer ”leker” än arbetar med trädgården. Där finns katalpa, zebragräs, ruta
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och i den japanska delen syns en
bonsai fast det är en vanlig svensk
tall som de har tuktat så att den
ser ut som ett bonsaiträd. Strax intill
växer en porslinsklocka, en bergsvallmo och andra växter från Kina.
Ett internationellt paradis
Vandrar man vidare in i trädgården
går man igenom en växtförökningsavdelning och kommer fram till något
som liknar en oas med nyklippta
gräsgångar och växter i vackra kombinationer kring en damm med fiskar
och rosa näckrosor i omslutna av
naturliga berghällar. Det är ett internationellt paradis - en oas. I en bergsskreva växer en liten bit av den
svenska fjällvärlden, några fjällväxter
som tätört, kung karls spira och daggkåpa m m.
Båda är överens när Sven säger:
”När man jobbar med människor
om dagarna så är det en fantastisk
omväxling att jobba med naturen på
sin lediga tid.” Sven ser det också
som en konstnärlig verksamhet att
skapa med växter. ”Man har en idé
hur det skall se ut och sedan försöker
man skapa det med färg och form
även om man misslyckas ibland och
får en färg som kanske inte passar in.

Sven och Ewa vid en ovanlig bergsvallmo
från Himalaya på öppethusdagen.

Men då har man blivit en erfarenhet
rikare och det ingår i själva odlandet,
att lära sig något nytt.”
Trädgården ligger i ett bra läge lite
i syd mot Mälaren i den nordligaste
delen av zon 2. Frukter som persikor,
vindruvor och minikivi växer vid
huset och även på spaljé en bit från
huset. Entusiastiskt säger både Ewa
och Sven att det är kul att prova
ovanliga växter och att dra upp dem
från frön och ser hur det går. Ibland
kan det ta flera år innan man ser ett
livstecken så det gäller att ha tålamod, säger de. Alla växter är perenna
och därmed är det inte så mycket
arbete med att sköta allt - mer en lek
och en njutning, menar de.
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Han är en entusiastisk man och en av dem
som ser till att allt fungerar som det skall
Det är trettio år sedan Vincence ”Vinko” Vosinek och hans fru Joan
kom till Skokloster. Vinko har blivit ett välbekant namn och ansikte inte
bara i Skokloster utan även i hela Håbo kommun. Han är ordförande
i Slottsskogens Samfällighetsförening sedan fyra år och är lite av en
spindel i nätet för de boende i områdena som samfällighetsföreningen
ansvarar för.
Han är en av dem som ser till att det är rent och snyggt i och omkring
Centrumanläggningen och Sjöbadet. Varje morgon är han igång och plockar
skräp och ser till att allt står rätt till. Då och då hörs tacksamma röster för
hans engagemang för bygden.
Vinko kommer ursprungligen från Slovenien och hans fru Joan från England.
De träffades 1968 och gifte sig tre år senare i London. År 1979 flyttade de
in i huset i Skokloster och lite senare började Vinko jobba som servitör på
Operakällaren i Stockholm. Det var på den tiden då den kände mästerkocken
Vinko tycker om att se till att allt är rent och
Werner Vögeli arbetade där. På Operakällaren blev Vinko kvar i tolv år till
snyggt både irabatter och på andra platser.
dess att han råkade ut för en olycka och tvingades sluta sitt arbete.
Idag är han pensionär och skulle kunna ta det lugnt men han är fullt sysselsatt med engagemanget i samfällighetsföreningen och trivs med det. Vinko tycker om att ha någon funktion i samhället och då tyckte han att det
passade bra när han fick förfrågan om han ville vara ordförande i Slottsskogens Samfällighetsförening. Han är lite
av en pedant och det syns också på områdena i och omkring Centrumanläggningen och Sjöbadet. Det är stora ytor
att sköta om och de är mycket välskötta. Han menar att om man blivit vald för ett uppdrag så skall man göra så
gott man kan för att visa att man klarar det. Man sitter på uppdrag av medlemmarna och det krävs mycket tid att
ta hand om allt, säger han.
Slottsskogens Samfällighetsförening bildades 1973. Det var då man började bygga Slottskogsområdet och sedan
1993 är även Idealbyn med i föreningen. Samarbetet med kommunen är gott och då och då lägger Vinko in några
medborgarförslag för att få det åtgärdat som det finns behov av. Eftersom det byggs mer och mer kommer fler att bo
i Skokloster i framtiden vilket också kräver att Skokloster utvecklas i takt med tiden. Några av framtidsplanerna för
att få ett väl fungerande och välmående område är att bygga ut gatubelysningen på vissa platser, bygga en komplett
idrottsanläggning och se till att informationstavlorna ger den information det finns behov av. Tills vidare jobbar Vinko
och de övriga sju i styrelsen med att det skall se snyggt och välvårdat ut, att allt fungerar och att alla som bor i området
är nöjda. I föreningen är det 620 medlemmar idag och på städdagarna välkomnas de till att medverka till att få området
så bra och välskött som möjligt. Det är ju ändå det mest tättbefolkade området på Skoklosterhalvön.

Vinko gillar när det är snyggt i området. Han ägnar många timmar åt att rensa ogräs och
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plocka skräp.

Lotterivinsterna står på bordet. Spelmännen underhöll och fl
er och fl
er medlemmar droppade in. Festen kan börja.

Kräftskivan vid soldattorpet i Sonka

Redan klockan fyra på eftermiddagen kom de första medlemmarna till soldattorp nr 48 i Sonka för att få en fika innan de gav
sig iväg ut på tipspromenaden i omgivningen. Det var dags för
den årliga kräftskivan i Skokloster Gilles regi.
I små grupper traskade de iväg
genom campingen, lövskogen och
den glesa barrskogen för att svara
på frågor av allehanda slag. Det viktigaste är kanske inte frågorna utan
själva promenaden där nya och gamla
kontakter och vänskapsband knyts.

Under tiden bjöds det på musik av
Rolf Eriksson på nyckelharpa och
Lars-Olof Eriksson, dragspel. Senare
kom även Inga-Maj Tisserant och
Mats Henriksson och deltog i underhållningen med durspel och fiol.
Fler finner intresse av att bli medlemmar och den här kvällen var
Margareta Nyman från Stockholm
en av dem. Hon är dotter till Skokloster Gilles första ordförande Bertil
Nyman. Skokloster Gille består idag
av 216 medlemmar och av dem är det
endast familjen Sven och Ingrid Orest
i Uggelbo, Skokloster som varit med
från början och som fortfarande bor
kvar i Skokloster.

Tidigare har gårdsrådet ordnat allt
inför kräftskivan men efter att de
frånsagt sig uppgiften försökte
valberedningen ordna fram en

Här sörplas kräftor på alla håll och kanter.

festkommitté. När de inte lyckades
med det tog de själva på sig uppgiften och lyckades utmärkt.
Det var trettonde året kräftskivan var
och vädrets makter bjöd på ett härligt
sensommarväder.

Torgils Johansson och Ulla Eriksson.

När tipsrundan var klar var det dags
för femkamp där lagen tävlade i olika
grenar. Samtidigt var det lottförsäljning, något som pågick hela kvällen.
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Rickard von Essen och Kristina Eriksson.
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Boningshuset på Sjusta gård där Görel bor tillsammans med pojkvännen Sören idag.

Görel och hunden Biffen.

Görel Östholm hade ponnyridning
hemma på gården i Sjusta
Förutom att rida fanns möjlighet till förtäring, att åka
häst och vagn, spela kubb eller krocket, bågskytte,
blåsrör och problemlösning med hästsko.
Görel har medverkat på Skoklosterspelen 13 år men i år fick hon besked
av ansvarig för Skoklosterspelen att
inget inom spelområdet fick kosta
pengar i och med att man tog en
högre inträdesavgift. Samtidigt var
verksamheten nerbantad och därmed
fanns inte plats för Görels verksamhet med ponnyridning och att kunna
åka med häst och vagn.

Drömmen har gått i uppfyllelse

- Jag har ridit sedan jag gick i första
klass och när jag var liten var jag
avundsjuk på alla som hade hästar.
Redan då var min dröm att jag skulle
ha många hästar när jag blev stor. Så
säger Görel och berättar att hon idag
har sex hästar för turridning och en
liten shetlandsponny. Så här i efterhand kan hon konstatera att det var
bättre att ha verksamheten hemma på
gården än om hon skulle ha varit
med på Skoklosterspelen. Vid gården
i Sjusta är det en lantlig och lugn
miljö, hästarna trivs och de som
kommer får rida ut i naturen.

Det började för 18 år sedan

I slutet på 1980-talet startade Görel
och en kompis till henne Turridning
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i Skokloster. De började samla på
sig nordsvenska hästar och två som
varit med sedan starten är hästarna
Kummin och Janne. De gjorde då
hemsidan http://go.to/
skoklosterturridning som fortfarande
används och där man kan gå in och
boka turridning eller att åka häst och
vagn. Under en period av cirka tre år
blev dock Görel mycket sjuk. Verksamheten låg i stort sett nere även
om hennes barn tog hand om hästarna
och hemmet. Idag har hon återhämtat
sig och bor på gården tillsammans
med pojkvännen Sören Björkman
sedan ett halvår tillbaka. Görel tror
på livet igen, på framtiden. Hon trivs
verkligen med det liv hon lever idag
men säger ”man får ta varje dag som
den kommer”.

Problemlösning med hästsko var något
man kunde
prova på, på
Sjusta gård
den här dagen.
Här är det
Moa som löser
problemet.

F. v. Emilia Andersson, Moa Lindman, Agnes
Thuresson, Görel Östholm, Linnea Lindman
och Hanna Lindholm.

Emilia Andersson på shetlandsponnyn Ares.

Sommaren med m/s Kung Karl Gustaf
Den 19 augusti var sista dagen
som fartyget m/s Kung Carl Gustaf
trafikerade sträckan Uppsala-Skokloster på dagtid den här sommaren.
Kvällskryssningarna fortsatte dock
lite längre.
Första dagsturen från Uppsala till
Skokloster i var den 19 maj och
sedan har fartyget gått alla dagar
utom måndagar fram till och med den
19 augusti, en resa som tar cirka 1
timme och 45 minuter. Kvällskryssningarna började den 11 maj.
Väljer man att åka till Uppsala från
Skokloster kan man följa med dagsturen när den går tillbaka till stan
och sedan åka med kvällskryssningen
tillbaka till Skokloster. Då har man
2 timmar och 45 minuter på sig

i Uppsala innan fartyget återvänder
till Skokloster. Väl tillbaka i Skokloster kan man ta sig en svängom på
bryggan till tonerna av dragspel och
nyckelharpa. Det är husbandet Mac
Olssons orkester med Martin på dragspel och Ingela på nyckelharpa. De
har underhållit på hela resan och i
Skokloster tar de klivet ut på bryggan
och spelar en stund innan fartyget
återvänder till Uppsala.
Ombord på fartyget togs man om
hand av kapten Anders Månsson och
hans ”bäste man” Ingrid Skårstedt.
Anders gick ut på sjön vid 18-års
ålder och har sedan dess seglat på
världshaven och nu på senare år i
våra Svenska sjöar och vattendrag.

Martin och Ingela underhåller med musik på
bryggan i Skokloster.

_______________________________________________________________________________________

Efter 45 år försvinner sjömacken
Pontonstationen skall stationeras i Skarholmen i Uppsala. Det
är Fredrik Falk i Falk & Tjäder Bensin AB som i bolaget Ekolns
Marin AB startar bensinförsäljning i båthamnen i Skarholmen.
Fredrik Falk och Erik Tjäder har fyra Shellstationer i Uppsala och
två i Upplands Väsby. Pontonstationen är Fredriks eget projekt
som han själv kommer att ”ro iland”.
Vi tiotiden på förmiddagen månderna Lindberg från Dykentrepedagen den 20 augusti gick dykanad AB som skötte dykning och
ren ner för att rekognosera och
losstagning av förtöjningar. Peter
sedan dröjde det till strax efter
Belin från Belins Bogsering &
klockan 13 innan allt var klart för Sjötransporter, som körde bogserbogsering till Skarholmen. Det var båten, var hela tiden med och
Anders Strand och de båda bröhjälpte till för i sådana här sam-

manhang är det viktigt att alla
samarbetar för att få det att fungera på bästa sätt. Bogseringen till
Skarholmen tog drygt tre timmar
och därefter tog det ytterligare
ett par timmar innan pontonen
var förankrad. Det blev en lång
arbetsdag med transporter till och
från men efter ett väl förrättat
värv var samtliga nöjda med dagsverket och mest nöjd var kanske
Fredrik Falk som nu fått något
nytt i sin verksamhet - en pontonstation - sjömacken i Skarholmen.
____

Strax efter klockan 13 bogserades pontonstationen bort från Skokloster och några timmar senare var de framme vid Skarholmen i Uppsala.
En historisk händelse i Skokloster den här dagen den 20 augusti 2007.
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Föreningar/skola i Häggeby och Skokloster
Förening

Bostadsrättsföreningen 1
Bostadsrättsföreningen 2
Bålsta Gymnastikklubb
Häggeby-Bålsta Skytteförening
Häggeby Kyrkliga Syförening
Häggeby-Skokloster Hemvärnsf.
Häggeby skol- och bygdemuseum
Häggeby Västra Vägsamfällighet
KlosterliKören
Kreativa Musikskolan
Lugnets tomt och vägförening
MIU-skolan Idealbyn
Räddningsvärnet i Skokloster
Slottsskogens samfällighetsför.
Skoklosters Skeetklubb
Skoklosterrådet
Skoklosters Bygdegård
Skokloster Gille
Skokloster IF
Skokloster Kulturför. SKULT
Skoklosters slotts Vänförening
Skoklosters Samfällighetsförening
Slottsscouterna
Slottsskogens Båtklubb
Skokloster Teatersällskap
Slottsskogens Vägförening
Söderskogens samfällighet
Söderskogens Båtsällskap
Vreta Stugförening
Vävgruppen

Kontaktperson

Telefon
Lars Argulander
018-38 62 67
Ture Bergström
018-38 68 85
Birgitta Lund
018-34 42 07
Nore Enström
0171-520 43
Inga-Lill Järnebro
018-34 40 38
Per Eriksson
073-930 37 53
Clas Bursell
018-34 43 34
Fredrik Sehman
018-34 42 01
Gunilla Nordqvist-Pålsson 018-34 41 65
Ingeborg Axner-Franzén 018-38 63 74
Jörgen Allstedt
018-38 62 18
Eva Siljestam
018-38 69 80
Jan-Erik Svedenstål
018-38 66 44
Vincenc (Vinko) Vosinek018-38 62 14
Fredrik von Essen
018-38 62 47
Göte Grönberg
018-38 64 28
Karl-Erik Hamström
018-38 60 45
Torsten Rasmusson
08-59 08 38 19
Björn Karlsson
018-38 64 53
Per Svensson
018-38 63 36
Christer Nilsson
018-34 43 26
Carl-Ulrik von Essen
018-38 60 01
Helena Ridderstråle
018-38 61 10
Niklas Aronsson
018-38 60 83
Willy Tappert
018-38 65 67
Torsten Hellsberg
018-38 65 50
Göte Grönberg
018-38 64 28
Tore Sehman
018-38 65 64
Ingvar Thern
018-34 43 64
Sonja Nilsson
018-34 43 26

SKOKLOSTERS BYGDEGÅRD
746 96 SKOKLOSTER
Tel. 018-38 60 20
med telefonhänvisning
(gäller även bokning).

Ordförande
Karl-Erik Hamström 018-38 60 45
Sekreterare
Louise Werelius 018-38 62 72
Kassör
Anna Karin Andersson 018-38 60 44
Postgiro 477 54 32-0
Hyra kurser
75:- / gång
Hyra möten
200:- / gång
Hyra fester
700:- / gång
Hyra barndop och dylikt 250:- / gång
Övrigt att hyra:
Stereoanläggning 100:- / tillfälle
Vinglas på fot 1:- / st
Äldre träbord 10:- / st
Äldre stolar
5:- / st
Owerhead
100:- / tillfälle
Video
100:- / tillfälle

Willy Tappert

018-38 65 67

Birgitta Larsson 018-38 69 07
Kurt Mattsson

0762-49 94 87

Stefan Åkesson 018-38 68 34
Tehri Rättö

070-404 45 53

Här kan du köpa Runan

Jaakko Silén tel. 38 66 67
Elisabeth Axberg tel. 38 63 26
SKULT Skokloster Kulturförening
Ordförande Per Svensson 018-38 63 36
Kassör Mats Henriksson 018-38 66 45
Sekreterare Ewa Svensson 018-38 63 36
Ledamöter
Inga-Maj Tisserant
018-38 66 45
Ove Halle’n
018-38 63 92
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Föreningssidan

Ett bra register för dig som vill veta
vem som är med i vilken förening.

Bestick/porslin m m finns till 80
kuvert.
Medlemsavgiften är för närvarande
100:- / familj, 50:- ensam.
Bli medlem du också!

Skoklosters Samfällighetsförening (tidigare Vägföreningen)
Föreningen ansvarar för ca 13 km väg fördelat på fem vägsektioner varav Burmavägen är den längsta.
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vägfogde
Konsult
Övriga

Carl-Ulrik von Essen
Carl-Eric Edström
Rolf Wallin
Karin Åberg
Sven Orest
Hans-Erik Hedenlund
Rune Philipsson
Ilse Grebe
Stefan Wiberg

018-38 60 01
08-580 33 938, 070-496 85 31
018-38 60 22
018-32 02 97, 08-697 38 68
018-38 60 79
018-33 42 41, 65 20 06
0171-516 87
018-38 60 42
018-38 67 29, 08-781 31 40

Föreningssidan hjälper många på vägen – informerar om till vem och vart man styr stegen.

Skogsvårdsgruppen i Skokloster
Bo Sedvall, Lötenvägen 9
Tel. 018-34 04 98, 070-891 68 23
bo.sedvall@telia.com
Björna Karlsson, Lötenvägen 5
Tel. 018-38 64 53, 070-853 04 58
Göran Egerstad, Jättens väg 2
Tel. 018-38 61 88, 070-3165743
goranege@swipnet.se
Staffan Dackman, Koralvägen 8
Tel. 018-34 04 40, 070- 6616420
a.s.dackman@tele2.se
Fredrik Norberg, Dagsverkarensv. 5
Tel. 018-38 61 14

INFORMATION OM DITT BOENDE I SKOKLOSTER
Samfällighetsföreningar i Skokloster är bl a: Slottsskogens-, Idealbyns-, och
Söderskogens Samfällighetsföreningar. Hela Slottsskogsområdet med Gropen, Idealbyn och alla bebyggda och obebyggda tomter inom det området ingår i Slottsskogens Samfällighetsförening, totalt 622 medlemmar.
Till Samfällighetsföreningen är du med och betalar. En avgift på 1030 kr / hushåll
och år. Om du bor i bostads- eller hyresrätt som en del av hyran, om du bor i
egen fastighet betalar du själv.
För de pengarna får Du: tillgång till hela Centrumanläggningen, poolen, bastun,
tennisbanor, sjöbadet och alla grönområden. Inga tidsbokningar eller avgifter.
Söderskogen: har en egen Samfällighet som består av 210 medlemmar och lyder
under egna stadgar.
Boende i Gropenområdet: förvaltar sina bostäder och betalar hyra eftersom det är
bostadsrätter.

Robert var nära att krossas av en halv lind när han promenerade i slottsallén tillsammans med Angela och Stefan

Stefan Åkesson och Angela Nassr och hennes son Robert var på besök i Skoklosters slott en dag i
juli. Vid promenaden i allén gick Robert en bit framför dem. Plötsligt hör han ett brak och nästan ett
halvt träd ramlar ner bara några meter framför honom.
Många som besöker Skoklosters slott
strövar omkring i lindalléerna vars
träd har stått sedan 1680-talet. Man
kanske viker ut picknickfilten i skuggan av de lummiga lindarna, men om
man inte är försiktig kan det sluta i
rena katastrofen. Lindarna i allén är
mer än 300 år gamla och kan lätt gå
sönder, det fick Robert uppleva när
han promenerade i allén. Helt plötsligt föll i stort sett halva trädet ner
bara några meter framför honom. En
annan gång kanske det inte slutar lika
lyckligt, den här gången undkom han
dock med blotta förskräckelsen och
lite chockad av vad som skulle kunna
ha hänt.

Robert, Angela och Stefan vid trädet som ramlade ner när de promenerade i allén.

Bilder av människor i olika miljöer och
situationer i Skokloster tagna under året
På sidorna 22, 23, 24 och 25 visar jag bilder som jag tagit under året. Det är
bilder på människor, miljöer och olika händelser i Skokloster. Känner du inte
igen mig på bilden här till vänster beror det säkert på att jag har solglasögonen
på mig. Jag har valt att kalla bilden ”Pålle väntar på trossen”. Vad jag fick den
idén från vet jag inte riktigt men kanske är det för att jag känner mig stark som
en häst ibland. På sidan 27 finns det en annan bild på mig utan solglasögon
där det kanske är lite lättare att känna igen mig. Nu till bilderna på kommande
sidor: Där finns någon bild från sjöbadet och några bilder från poolen. Som
vanligt händer det mycket i och omkring Bygdegården så därför är det också
några bilder därifrån. Miljön i kyrkbyn känner jag starkt för och därför tar
jag ofta bilder där. Nu blev det båten och dess kapten som fastnade på bild.
Njut av mina bilder en ha en härlig stund tillsammans med dem när du tittar
igenom bildmaterialet på de här sidorna.
Hej! Dé é já som e Jaakko med brillorna på.
På sommaren kan vad som helst hända, allt från ”Pålles väntan på trossen” till vindar som sliter sönder lindar.

Jaakko Silén

Õ
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Den 6:e maj var det städdag i Samfälligheten. Här är de duktiga som ställde upp. Stort tack!

Vi samlades på förmiddagen och
bekantade oss med varandra, med
krattor och andra redskap. Sedan var
det bara att arbeta på tills området
såg rent och fint ut. Även om vi inte
var så många så klarade vi av ganska
stora ytor de timmar vi höll på.
Höjdpunkten är när allt är klart och
alla är nöjda och belåtna över vad vi
presterat. När man ser ut över området och allt ser hur fint och välstädat
det är känns det riktigt bra. Att sitta
tillsammans med alla som varit med
och städat är en höjdpunkt och då
smakar förtärningen som det bjöds
på extra gott. Då tycker man att
”vi har det allt gott i Slottsskogens
Samfällighetsförening”.

Rätt festligt egentligen med den
här bilden. Jag gick omkring med
kameran på campingen i Sonka i
midsomras. Då mötte jag de här
två personerna och det var för att
kvinnan bar en så vacker krans på
huvudet som jag ville ta en bild.
De hade tydligen blivit bekanta
med varandra precis då men det
var helt okey för mig att ta en bild
och jag måste säga att jag lyckades
få en fin bild. För övrigt så var det
en härlig dag på campingen den
här dagen när midsommarstången
restes och både barn och vuxna
dansade så att det stod härliga till.

Det är alltid en härlig stämning i
Bygdegården när det är melodikryss.
Musik som får minnena att vakna till
liv, minnen från förr till nu. Mona
och Reine Boström är programledare
och sköter det mycket bra. De här
kvällarna gnuggas geniknölarna på
alla som är med. Visst är det så att
några låtar är svåra att hitta i minnesbanken men å andra sidan så kommer
det annat som är lättare att lösa. Hur
som helst så är det kul att träffas de
här cafékvällarna. Bygdegården är ju
en resurs och där finns alla möjligheter att ordna allt från festligheter
till möten och andra sammankomster.
Bilden tycker jag talar sitt tydliga
språk beträffande trivseln på cafékvällarna, glädje och trivsel.
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Här står vi, Vinko och jag. Som vanligt är det mycket att sköta om både
här vid sjöbadet och uppe vid poolen.
Tur att vi är flera som sköter om
området för annars skulle det aldrig
gå att ha det så här fint som det allafall är. På den här bilden står vi och
funderar på hur vi bäst skall göra
när vi demonterar bryggorna. Det är
alltid mycket jobb inför vinter och
sommar. Den ena gången skall allt
göras iordning och monteras ihop så
att det fungerar bra hela sommaren.
Nästa gång är det dags att ta bort
allt och förbereda inför vintern. Så
är det men efter utfört arbete är vi
alltid nöjda och belåtna med vad vi
åstadkommit.

Vinko och Jaakko håller på att demontera bryggorna vid sjöbadet.

Jag förstår inte varför människor har
så svårt att parkera sina fordon på
ett sådant sätt att de inte står ivägen.
Här var det utryckningsfordon som
behövde komma fram och då behöver de gott om plats för att kunna
utföra sitt jobb. Visst gick det bra den
här gången men jag tycker nog att
folk skall tänka lite längre än näsan
är lång och parkera där det finns plats
för det och inte på gatan där de står
ivägen för andra transporter. Hur som
helst så lyckades jag fånga en bild
här och det manar väl till en uppmaning till oss alla att vi skall tänka på
var vi ställer våra fordon. Det sunda
förnuftet vi är utrustade med behöver
uppdateras ibland.
Utryckningsfordon behöver fri väg. Här en utryckning till Arabeskvägen där bilar står ivägen.

Det var kul att se hur Henrik hanterade maskinen där den plöjde fram
genom vattnet och klippte vassen.
Sköter man inte det här och klipper
vassen är det lätt att den breder ut
sig och det är ju inte bra när det
är en badplats. Sjöbadet är väldigt
bra nu när vi sprängt bort en del
stenar, städat området och som här
när vassen blir klippt. Jag ville få
med den här bilden för att visa hur
mycket det jobbas för att sjöbadet
skall vara så välordnat och bra som
möjligt för oss alla som nyttjar det
under sommaren. Till nästa sommar
är det alltså uppröjt och klart. Det
kändes bra att få det här gjort innan
vintern.

Henrik Eriksson från Västerås klipper vass vid sjöbadet.
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En villa brann ner i Söderskogen. Bilden tagen någon dag efter händelsen.

Här blästras poolen av klotterkonsulten.

Företaget som blästrade poolen hade mycket reklam på sitt fordon, värt att ta en bild på.

En mjölkpallsidyll vid Hammarbytorp.

Fiskeklubben Stora Hästens årliga golfträff i Sonka. Alla är med och Jaakko höll i kameran.

Kjell uppdaterar det tekniska till poolen.
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Kapten på skeppet är Anders Månsson.

Här har hela besättningen samlats för att förevigas på bild.

Eije och Monica Pohl tar sig en svängom.

Här har vi en annan bild av aktiviteterna i Bygdegården. Det är melodikryss.

Matilda och Malin tar premiärdoppet i den
nymålade poolen den 20 juni.

Midsommar vid Skoklosters Camping i Sonka.
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Måsarna sitter på rad på bryggan i den tidiga morgonen men fl
yger iväg vid minska rörelse i omgivningen.

Stillhet i bygden – innan folket på jorden har vaknat
Det är tidig morgon i juli, mitt i den ljuvliga sommartiden, när
många har semester. Jag vaknar tidigt, mycket tidigt. Klockan är
bara strax efter fyra på morgonen när jag tittar ut och ser hur den
rosafärgade morgonsolen skiner på grannhuset. Jag beslutar
mig för att stiga upp även om klockan inte är mer.
Senare den här dagen skall jag
hälsa på en kompis som jag inte träffat på flera år och därför beslutar
jag mig för att åka till ”Körsbärsdalen” (slottsträdgården) för att plocka
körsbär och ta med till honom.
Redan efter några kilometer ser jag
ett rådjur stå i gräset intill vägen. Jag
har ingen möjlighet att snabbt ta en
bild så jag fortsätter till bryggan vid
vattnet för att njuta av stillheten och
ta några bilder där. Rullar fram med
bilen lite sakta för att inte störa de
som övernattat i båtarna som ligger
förankrade vid bryggan.
En hel flock fiskmåsar står på bryggan och några flyger omkring vid
pontonstationen. Innan jag stiger ur
bilen tar jag en bild på dem för när
jag väl stigit ur och börjat röra mig
lär de flyga sin kos. Så tänker jag
och mycket riktigt är det så det blir,
måsarna flyger iväg. Sakta går jag ner
mot bryggan för att inte de vid pontonstationen också skall flyga iväg.
Jag går intill den långa byggnaden
som leder fram till bryggan så att
inte fåglarna skall upptäcka mig. Väl
framme vid det som en gång varit
ett fönster men som nu bara är

en öppning i väggen tittar jag försiktigt fram för att kunna ta en bild
på måsarna men just när jag tittar
fram flyger de flesta av dem iväg.
Vattnet ligger stilla förutom lite krusningar längre bort. Jag tar några
bilder för att fånga stillheten. En bild
på båten och så några på den vackra
naturen.
Så är det dags att åka till körsbärsträdet och plocka bär. Det syns att både
människor och fåglar varit där men
ändå finns mängder av bär kvar lite
längre upp i trädet. Jag ångrar att jag
inte tog med en stege eller något att
stå på men upptäcker snart att det
inte behövs för det finns många bär
som jag kommer åt från marken.
Klockan är strax efter sex på morgonen och det enda som hörs är ljudet
av en hötork långt borta, annars är allt
lugnt och stilla. Den första bunken är
snart full och för att fylla den andra
krävs att jag fixar något att stå på
eller klättrar upp i trädet. Det får bli
det andra och jag tar ett stadigt tag
om en gren och hivar mig upp en
bit i taget. Det var många både år
och kilon sedan jag klättrade i träd
men upp kom jag även om det var

jobbigt att ta sig dit. Nu gällde det
att hitta så många bär som möjligt
på plockavstånd för att flytta sig runt
i trädet med min oviga kropp var
otänkbart. Bunken var snart full och
jag tog mig ner från trädet.
Jag plockade ihop mina saker och
gick till bilen för att åka hemåt. Det
var inga bilar på vägen så jag körde
sakta, lyssnade på radion och bara
njöt. Slog på radion där man talade
om hur viktiga träden är för allt liv på
jorden. Det fick mig att njuta av den
vackra morgonen ändå mer. Och nog
fick jag njuta för lite längre fram stod
ännu ett ett rådjur i gräset och kikade
på min bil när jag sakta rullade fram
på vägen. Jag stannade till och tog
en bild och åkte sedan vidare. Så här
långt hade jag inte mött en enda bil
och ingen hade kommit ikapp mig.
Jag njöt av att vara ensam på vägen
men närmare hemmet mötte jag två
bilar och sedan ännu en även om
klockan inte var mer än halv åtta på
morgonen. Stillheten hade försvunnit
men jag hade ändå ögon för det
vackra omkring mig. En blomma som
växer intill min parkering som jag
visserligen sett förut var vackrare än
vanligt. Jag tog en bild på den innan
jag tog bären med mig och gick hem
denna ljuvligt stilla och sköna sommarmorgon i juli månad.

Det hände vid den tiden – den 22 juli 2007 – då rådjuren skyddar sig av det höga gräset.
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ANONYMA Alkoholister
Häggebygården
söndagar kl 19.00
Välkomna!
Bygdegården
För bokning ring 018-38 60 20
med telefonhänvisning.

Hustomtarna

Jaakko Silén och Vincenc (Vinko)
Vosinek arbetar för Slottsskogens
Samfällighetsförening. Dem kan du
vända dig till på tel. 018-38 66 67
(Jaakko), 38 62 14 (Vinko) om du har
frågor/funderingar rörande grönområdena kring Centrumanläggningen.
SSF (Skoklosters Samfällighetsförening)
SBF (Skoklosters Bygdegårdsförening)

Cafékvällar i Bygdegården

SSF den 23/5 kl 19.00 i Bygdegården.
Tema Melodikryss.
Lätt tävling
med priser.
Kaffe med dopp.
Styrelsen
SBF den 9/5 kl 19.00 i Bygdegården.
Kraftig bokrea och överraskningar av
olika slag. Kaffe med dopp.

Tack!

Stort tack till de som sett till att rondellen i korsningen Slottsskogsvägen/
Österkvarnsvägen/Fäbodvägen har
varit så otroligt vacker i sommar.

KlosterliKören söker!
MANLIGA SÅNGARE
Kontakta
Gunilla Nordqvist-Paulsson.
Tel. 018-34 41 65.

Tack!

Liten brand har kunnat orsaka stor skada.
Vad som hänt är oklart men tydligen har de
som orsakat skadan kunnat släcka elden själva
eller så har det självslocknat. Tilltaget har
dock kunnat få en förödande verkan. Kan det
vara så att någon använt en engångsgrill eller
liknande och i och med det satt eld på eller
fått träet i bryggan att kola? När man några
meter därifrån ser en liknande skada om än
lite mindre, så verkar det inte vara en olyckshändelse, snarare ett försök att tända eld på
bryggorna.
För en tid sedan eldades en brygga och en
kiosk upp vid Ekillabadet och när man får se
det som hänt i Skokloster går tankarna osökt
till den händelsen. Viktigt är att ta det som
hänt på fullaste allvar och vara uppmärksam
på vad som sker och inte bara ignorera det
och se det som en olyckshändelse.

Lycka till!
Mirelle och Pär

Redaktionen

Annonshörnan
Damcykel Cresent (som ny).
3-växlad med framkorg.
Pris: 600 kr. Tel. 018-38 66 67.
Elektrolux frysskåp 200 kr.
Tel. 018-38 66 67.
Båtbock 300 kr.
För beskrivning och info. ring
Jaakko på tel. 018-38 66 67.
Ordentligt rengjord Electroluc
spis med plåtar m m. Pris 200 kr.
Info ring Jaakko 018-38 66 67.

Mirelle Isberg och Pär Nyman gifte sig i Skoklosters kyrka den 25 augusti.

Stort tack till alla föreningar och
privatpersoner som lämnar bidrag
till Runan.

BASTUTIDER:
Lördag herrar 14.00-19.00.
Söndag damer 16.00-21.00.

30 km/tim!

Tänk på att det är 30 km som
gäller i hela området. Gäller speciellt mopeder och fyrhjulingar.

Ett mail i natten

Oj så det blev, skicka mail mitt i natten
jag måste nog ha varit lite i hatten
men vad spelar det egentligen för roll
även om jag skrev om tomtar och troll
det är väl bra att uttrycka sig spontant
istället för föra sig prydligt och vant
vi är alla människor av den här världen
och lever ända till den sista färden
må allt vara spontant, roligt och skoj
det piggar väl upp att göra en ploj
du läste ju mailet först nästa dag
då du var hemma men inte jag.
Så går dagar då vi inte träffar varann
då hinner mina ord glömmas litegrann
men så ses vi där helt plötsligt en dag
vi talar om mailet och att det var jag
men vadå, säger du nästan bestört
menade du inte att det var en flört
jo säger jag och rodnar lite grann
fattar det inte - vill hålla din hand
så allt vad du skrev i mailet var sant
javisst och jag älskar dig ordagrant.

Anslagstavlan är verklighetens spegen av vad som är, har varit och vad som komma skall.
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Alkoholproblem?
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