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Separation
Att lämna Skokloster var bland det jobbigaste jag
varit med om. Kanske inte kroppsligt men känslomässigt var det påfrestande. Varför vet jag inte för
jag har ju flyttat flera gånger tidigare i mitt liv. Men
det blev allafall svårt att lämna allt och alla. Att
Skoklosterrådet senare ville att jag skall göra det
här sista numret kändes bra. På så sätt fick jag ju
fortsätta att hålla kontakten med Håbo kommun.
När jag kom till huset i Medelpad i november fick
jag ångest och mådde allt annat än bra. Som tur
var kom några av mina vänner och hälsade på. Det
gjorde det lättare att leva även om jag fortfarande
hade ångest och kände en oerhörd ensamhet. Senare
lade jag dock på ett extra kol i mitt sökande efter
vänskap och kärlek på Internet och det resulterade
i några nya kontakter och en av dem besökte jag i
Filippinerna i januari i år. Jag stannade tre månader
och när jag kom hem i slutet av april var det dags
att sätta igång med det här numret av Runan.
Medelpad är vackert och strax efter att jag
flyttat in i huset så var jag ute och tog några
bilder. Här intill är en av dem - svansjön.
Så har jag då fått ihop det här numret tack vare
er som skickat in bidrag av olika slag. Vad som
händer i framtiden med Runan, med resor, boende
och liknande är det ingen som vet men jag har
planer på att flytta tillbaka till Håbo kommun när
huset i Medelpad är sålt. Det lutar åt att detta är det
absolut sista numret av Runan om ingen annan tar
över. Som alltid hänger det på tillgången på pengar
för tryckning om det skall bli något mer nummer.

RUNAN
Redaktör och ansvarig utgivare
Tommy Hildorsson 070-649 83 41
386807@telia.com
Medarbetare
Elisabeth Axberg 018-38 63 26
ric.axberg@tele2.se
Foto
Jaakko Silén 018-38 66 67
jis.radgivning@swipnet.se
Redaktion
Skoklostervägen 21
746 95 Häggeby
070-649 83 41
Svanar i en damm i Alby, Medelpad.
Tills vidare får vi hålla tillgodo med det här numret
och bland annat läsa om vad kassören i Skoklosterrådet har att säga om Runan och rådets fortsatta
verksamhet på sidan 14. Du kan också läsa om mitt
äventyr i Filippinerna i en artikel på sidan 24.
Ha nu en bra sommar, höst och vinter och ta vara
på livet. Själv reser jag tillbaka till Filippinerna i
sommar och hoppas på en framtid tillsammans med
min vän där.
Tommy Hildorsson

redaktör o ansv. utg.

Tryckt av:
Trydells Tryckeri AB
Laholm

Annonser/prislista
1/2 sida
1/4 sida
1/8 sida
1/16 sida

1 250 kr
625 kr
300 kr
150 kr

Gäller för svart/vitt.
Färg dubbla priset. Moms tillkommer.

Det är med vemod vi avslutar Skoklosterrådet och tidningen Runan, om det inte visar
sig att någon vill ta över. Skoklosterrådet som tidigare hette Föreningsrådet startade
1997-08-31 av Joakim Lundin genom kommunens satsning i ”Skoklosterprojektet”.

Skoklosterrådet
Skoklosterrådet har funnits sedan 1997 och har det ekonomiska ansvaret för
tidningen Runan. Den informerar bl a om föreningslivet och andra aktiviteter på
Skoklosterhalvön.
Det redaktionella sköts av Runangruppen som för närvarande består av:
Tommy Hildorsson, Jaakko Silén och Elisabeth Axberg.
Skoklosterrådets styrelse består av:
Ordförande Jaakko Silén, tel. 018-38 66 67.
Sekreterare Ric Axberg, tel. 018-38 63 26.
Kassör Elisabeth Axberg, tel. 018-38 63 26.
Ingrid Silén, tel. 018-38 66 67.
Karl-Erik Hamström
Birgitta Lund
Jens Carlsson
PG 499 10 76-3.
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Här kan du köpa Runan

Jaakko Silén tel. 38 66 67
Elisabeth Axberg tel. 38 63 26

OMSLAGSBILD
En av alla vackra
bilder som Jaakko
Silén har tagit.

ANNONS

Grilla i sommar!

Weber Kolgrill Performer med gaständning. 57 cm
grillyta. Termometer i locket. Enkel temperaturkontroll. Praktiskt sidobord ingår.

Modellbilarna tilldrog sig stort intresse bland besökarna.

WOKPANNA + WEBERS ÖVERDRAG.
GRILLEN ANVÄND EN GÅNG.
PRIS 4. 500 KR. NYPRIS CA 6. 500 KR.
Jaakko tel. 018-38 66 67.

Sida Innehåll

Som vanligt gick det mesta att få tag på på Wärstamarkanden.
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Pêl vill stoppa mobbing
Arnöhuvud
Motorentusiaster
Boktips
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Ny arrendator
Utbyggd restaurang
Städdagar
Volontärarbete
Poolområdet
Från Skoklosterrådet
Vårkonsert o invigning
Rädda bastun
Info Räddningstjänsten
Kalles bilder
Bilder
Föreningssidan
Evenemang
Reseberättelse
Anslagstavlan

Mustangerna stod uppställda på rad och blänkte ikapp i solen i årets Wärsta Marknad.
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Höjden.

Foto: Jörgen Allstedt

Att hitta Lugnet kan vara mångtydigt. Man kan
hitta lugnet inom sig men även som boplats
Vi höjer blicken från vägen en aning
och betraktar delar av den ringmur
som gör sig påmind om en annan tid.
Vi parkerar en bit från denna upptäckt och travar upp för den slänt
som faktiskt uppvisar tydliga spår av
ursprunglig entréstig. Vi står nu vid
ingången till Lugneborgen, omgärdade av två stora stenblock som markerar ingången. Till höger slingrar
sig stenmuren vidare i en vänsterböj
som avslöjar att det faktiskt är en

ringmur. Till vänster tar stora klippblock vid och utgör en naturlig vägg.
Tiden stannar av ett stycke i sinnet
och inträdet i Lugneborgen blir
rofyllt. Vi väljer att följa ringmuren
till höger och förunnas av detta mäktiga arbete som utförts en gång i
tiden. Hur har dessa stenar transorterats upp hit och lagts i en prydlig
murformation, visserligen numera
delvis raserad och påverkad av tidens
tand men ändå värt funderingen. Vi

upptäcker stora mossbetäckta hällar
som i fantasin kanske döljer något
avtryck eller uttryck från en svunnen
tid.
Vi kommer så småningom upp på
den högsta punkten. Här väntar vindpinade små tallar som ger oss en
känsla av ett helt annat klimat och
tid. Härifrån kunde säkert ögat nå
Varpsund, fornborgen i Häggeby
och Arnö huvud i norr. Vi skulle
kunna betrakta den gamla färdvägen

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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Entrén

till Östra Aros om det inte vore för
alla träd som numera täcker denna
fantasiska vy vi föreställer oss.
Vi fortsätter utmed ringmuren och
upptäcker att klippblock tar vid som
naturliga delar i mursträckningen och
kommer så småningom tillbaka till
ingången där vi startade 280 meter
tidigare. Vi tar oss in till borgens
mitt och upptäcker bland gläntor och
omkullfallna träd nya öppna ytor med
fler mossbelagda hällar. Man kan
även ana stensättningar av något slag
som skulle kunna avslöja forna rit
och offerplatser. Vi lägger oss ner på
en av mosshällarna och riktar blicken
mot himmelen och fantiserar om hur
livet en gång kunde vara i Lugneborgen.
Den faktatörstande skulle säkert vilja
undersöka från vilken tid och vilken
funktion borgen en gång har haft.
Kan det ha varit en bosättningsborg
från 500 eKr, en farledsborg eller en
offerborg från det hedniska 1000
talet, eller varför inte en tillflyktsborg
från någon tid.
Han eller hon kanske till och med
upptäcker att det i rak östlig riktning,
strax väster om Slottskogen finns
ytterligare en fornborg, dock inte
lika stor som denna. Där sägs det

Foto: Jörgen Allstedt

enligt traditionen att bygdens folk
förr samlades på valborgsmässoafton.
Eller varför inte också upptäcka att
det finns en fornborg i närheten av
Draget i Bålsta och även som tidigare
nämnts i Häggeby. Hur såg sambandet ut? Forskningen kan gå vidare
länge…
Vi tar oss ner för den norra mursläntningen och så småningom ut på
öppna fält som betats av får och med
inslag av rådjursstigar. Vi kommer
till en lummig bäckravin, som i sin
längdsträckning uppvisar en mycket
slingrig och djup dal. Vattnet som
här rinner högt som lågt beroende på
årstid, dränerar höjderna på halvön.
Förmodligen finns det även inslag av
tillrinning i form av ytliga vattenådror eftersom bäcken aldrig sinar. Idag
är bäckravinen biotopskyddad som
ett bevis på att miljön ej får röras.
När man passerar bäcken över några
stenar och tar sig upp för ravinen på
andra sidan, dyker en helt annan typ
av bosättning upp.
Lugnet, en helt ny bosättning efter
en annan tids mått. Husen som i helt
egna stilar klättrar nerför släntningen
mot mälaren.
Vi promenerar runt i området och
upplever att människorna som bor

här, har just lugnet omkring sig.
Husen är både stora och små med
inslag av sommarstugor. Tre vägar
sammanbinder området, varav den
ena avslutas nere vid mälaren. Väl
nere vid sjön kan man uppleva småbåts och fiskelyckan bl.a. med händigt monterade spöhållare på några
båtar.
Vi fortsätter till den idylliskt och
naturligt insprängda badstranden med
sin lilla rödmålade bastu och lägger
oss åter ner och förnimmer den tid
då Hedvig Charlotta Nordenflycht tog
roddbåten över till det magnifika Sjöö
slott och besökte sin Fischerström.
Jörgen Allstedt, Lugnet

Muren

Foto: Jörgen Allstedt
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Och så en dag stod hela bygget klart och kunde invigas.

Walle och Kalle tar en fika.

Inger var med lite då och då.

SOMMAR 2008

På Skohalvön, 50 km från Uppsala, ligger nya Skokloster Wärdshus

RESTAURANGEN 23 juni - 17 augusti
Dagligen 12 - 16 Dagens lunch, sommarmeny
café på gården

vackert beläget vid Mälarens strand.
HOTELLET 20 juni - 17 augusti
Välkommen till oss för en avkopplande stund!
HOTELL RESTAURANG KONFERENS WEEKENDS BRÖLLOP FEST JULBORD
Skokloster Wärdshus 746 96 Skokloster Tel 018-38 61 00. www.skokloster.se
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Sommarpriser Dubbel- alt. enkelrum 550 kr / person
/ natt inklusive frukost
Utvalda helger ”Wärdshusweekends” 1 195 kr.

Evenemang
på
Campingen i sommar
Fredag 27 juni
Mat, visor och historier
med Evert Ljusberg
på Restaurang Sjöö-utsikten.
Juli och augusti
Bluesputtarna, Gubbröra, Peter
Jezewski samt olika trubadurer
spelar i puben Björnidet.
Ställningar skulle monteras upp och monteras ner. Mycket arbete var det innan allt stod klart.

Ring för information!
018-38 60 35, 070-651 61 34

Restaurang Sjöutsikten får
en ansiktslyftning och en
tillbyggnad

Sjöutsikten är värd ett besök. Får man sedan den goda maten som serveras har sinnena fått sitt.

Ett boktips!

EN NY JORD - DITT INRE SYFTE handlar om hur vi kan uppleva vår innersta natur och vara ett med
livet. Den är skriven av Eckhart Tolle och utgiven av Damm Förlag AB, Malmö år 2007. Originalets
titel: A New Earth.

En bok med syftet inriktat på förändring är vad boken EN NY JORD Ditt inre syfte av
Eckhart Tolle är. Att man känner igen sig själv och olika situationer gör att boken är
intressant och när man läser om att det sker en förändring inom en själv medan man läser
står det klart att ens syfte är att läsa vidare för att om möjligt få uppleva det uppvaknande
som det skrivs om. Som författaren skriver ”en glimt är tillräcklig för att sätta igång
uppvaknandeprocessen som är oåterkallelig”. Man blir ganska snart på det klara med att
man vill vara en del av det nya uppvaknandet speciellt när förhoppningen är att hela ens
väsen mår bättre än den någonsin gjort av det.
Boken blir ett slaggs arbetsbok som man gärna går tillbaka till om och om igen. Att behovet
av en medvetandeförändring är stort råder det ingen tvekan om och när man läser om all
den kollektiva galenskap som skett speciellt under 1900-talet med världskrig, slaveri, tortyr
och uppfinningar som använts och används i krig och miljöförstöring blir man övertygad.
Det finns inte ord att beskriva galenskapen som pågår framför ögonen på oss med våld mot
människor , djur och andra livsformer på vår jord, skriver författaren.

Vad det handlar om är att gå bortom tankarna, att höja sig över dem och att nå en dimension som är oändligt mycket
mer omfattande. Det uppnås genom frigörelse från egot och ett resultat av denna frigörelse är det största miraklet av
dem alla ”att uppleva sitt innersta väsen som det som föregår alla ord, tankar, etiketter och bilder”. När du börjar
se egot inom dig och inte täcker över världen med ord och benämningar börjar du gå bortom det. Då återvänder en
känsla av det mirakulösa som gick förlorad för mänskligheten för länge sedan enligt Eckhart Tolle. Han menar att
det krävs en medvetandeförändring för att förändra jorden och den uppnås inte genom att vi försöker vara goda
utan genom att vi upptäcker godheten som redan finns inom oss - och låter den komma fram. Boken är lättläst
även om man kan snubbla på ett och annat främmande ord. Att han lägger in händelser från verkliga livet gör
att det finns en del stänk av humor i den. Han frågar sig om mänskligheten är redo för en medvetandeförändring,
om människorna är mogna för att släppa taget, mogna för det andliga uppvaknandet som kan leda till en ny jord.
Efter att ha läst boken känner man sig mogen, frågan är bara hur mogen och det är det upp till var och en att
avgöra. En mycket läsvärd bok.
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Städdag i och omkring Bygdegården
och sedan 60-årsjubileum i höst

Den här våren liksom tidigare vårar städades och fejades det i och
omkring Bygdegården i Skokloster. I år inföll städdagen den 26 april
och det var en av dessa härliga vårdagar när solen sken från en näst
intill molnfri himmel. Ett femtontal personer deltog i städningen och
efter några timmar, vid lunchtid, avslutades det hela med varm korv och
öl/läsk.
Bygdegården har genom åren fått
utstå en hel del slitage mot bakgrund
av många uthyrningar. Därför är det
dags att ”se om sitt hus” och planera
för en omfattande renovering och tillbyggnad. Trots att skötsel och underhåll varit föredömligt blir det ett
slitage och ju längre fram i tiden
man kommer, större krav ställs det
på bygdegårdsverksamheten med allt
vad det innebär med handikappan-

Bibbi Hamström, en av de som städade inne.

passning och så vidare.
Städdagarna infaller på hösten och
våren. De är då som den grundliga
översynen och rengörningen görs.
Men även om allt tas om hand på
ett bra sätt så blir det slitage och det
var tio år sedan någon större reparation gjordes varför det är dags att
planera för om- och tillbyggnad nu.
Innan man kan sätta igång skall dock
ansökningar och tillstånd sökas så

kanske kommer man inte igång med
byggnationerna förrän år 2010.
Så började det en gång i tiden
Bygdegården börjar bli gammal för
redan 1947 hölls det första årsmötet
och sedan dess har den använts flitigt. Det började med två beredskapsbaracker som man använde virket
av och byggde en bygdegård av.
Barackerna köptes för 2 400 kronor.
Många sockenbor ställde upp med
material och arbete och som professionell hjälp fanns även en byggmästare med sina gubbar som såg till att
allt gick rätt till. Den 23 oktober 1948
var bygget klart och Skokloster hade
fått sin egen Bygdegård för 17 673
kronor. Den blev omåttligt populär
och uthyrd i stort sett varje helg. Där
var kurser bland annat i vävning och

sömnad, men det var även målarkurser och liknande. Vatten kördes dit i
50-liters flaskor och värme fick man
från en vedeldad plåtkamin. Ganska
snart visades det också film där
och det var ”Bio-Pelle” från Grillby
som skötte filmvisningen. Filmer som
visades var bland annat ”Kastrullresan”, ”Hon dansade en sommar”,
”Raggare” och så förstås Åsa Nisse
-filmerna. ”Kastrullresan” och ”Hon
dansade en sommar” hade spelats in i
Häggeby/Skokloster så när de visades
placerades de mahognyfärgade fällstolarna ut och det blev fullsatt i biosalongen.
Allt hade fungerat bra de trettio åren
som gått men 1978 borrades en brunn
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Ny arrendator till matbutiken i Skokloster
PÅ Matbutik & Pizzeria

Vi heter Peter Molin och Åsa Hermansson. Vi
kommer från Bålsta och har tre barn. Den 1 januari
2008 tog vi över butiken i Skokloster. Att driva en
butik med pizzeria är något helt nytt för oss, men vi
såg det som en utmaning i livet. Vad vi vet så har
de stora matkedjorna på en tioårsperiod inga planer
på att bygga i Skokloster och butiken måste få vara
kvar. Eller hur?
Våra visioner är:
Att skoklosterborna får den service som behövs på
landet.
Försöka utöka servicen ytterligare.
Att knyta an till den mötesplats som butiken är och
göra den bättre och trevligare.
Idag är vi ombud för:
Posten (frimärksombud)
Apoteket (basutbud/receptutlämning)
Svenska spel/ATG
Efter sommaren även systembolaget. Varför så
sent? Jo man håller på att göra om allt det administrativa jobbet för ombuden och vill inte kasta in oss
i det gamla systemet för att sedan byta till det nya.
Varför valde vi Skokloster?
Vi tycker om den idylliska lantliga miljön.
Kundmötet blir mer roligt, personligt (alla känner
alla).
Det är inte så långt hemifrån (kanske flyttar vi till
Skokloster till slut).
Peter Molin och Åsa Hermansson utanför butiken i Skokloster.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

och vatten drogs in till toalett och
kök. Kommunen hade byggt en skola
på tomten och nu användes bygdegården till matbespisning. Det dröjde
inte mer än fyra år så var det dags för
nästa upprustning, något som kostade
cirka 700 000 kronor. Bland annat
gjordes Bygdegården handikappanpassad.
Idag används Bygdegården flitigare
än någonsin med sina kurser, cafékvällar, fester och andra evenemang.
Så nog var det bra att de tog
saken i egna händer, ungdomarna i
1940-talets Skokloster när de bildade
föreningen och startade bygget med
virke från de båda beredskapsbarackerna. Nu 60 år senare är det dags för
nästa stora renovering för att klara

kravet på verksamheten en bit in i
framtiden men först blir det 60-årsjubileum den 25 oktober. Det blir lite
tävlingar och underhållning i form
av presentatör som även sjunger en
del. Dans senare på kvällen. Omkring
klockan 16 serveras mat och sedan
blir det lotterier och pris för en eventuell tävling. Festen beräknas sluta
vid 23-24-tiden. Programmet för den
25 oktober är dock inte spikat när
Runan går iväg för tryckning. Det
blir en del specialinbjudna gäster och
sedan medlemmar till subventionerat
pris upp till totalt 80 personer, detta
för att undvika stor trängsel.

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

-----------
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(Hela denna sida är en annons)

Evenemang på
Campingen i sommar
Fredag 27 juni

Mat, visor och historier med

Ewert Ljusberg

på Restaurang Sjöö-utsikten.

I juli och augusti

Bluesputtarna,
Gubbröra,
Den nyrenoverade och utbyggda restaurangen har plats för 70 personer inne.

Utbyggd restaurang öppnar dörren
för fler möjligheter
Restaurangen på Skokloster Camping har
byggts om. Numera är den en vinterbondad
inglasad (med stora fönster) veranda. Den är
även större, nu ryms ca 70 personer inne.
Tanken är att restaurangen skall kunna öppnas tidigare på våren och vara öppen längre på hösten och
kanske ha julbord i december. Den skall kunna
hyras ut för olika evenemang, alternativen är endast
lokal, eller med mat och dryck.

Det finns även en nybyggd gästtoalett i anslutning
till restaurangen. Ny uteservering är gjord
utanför den inglasade verandan. Även kiosk och
reception har fått större yta. Det ursprungliga huset
var endast 70 m2 nu är den totala ytan ca 170 m2.
Även fler gästbryggor har byggts. Waldemar(Valle)
Sundin som fyllde 80 år den 2 november 2007 har
varit med vid byggnationen. Det märks inte att han
fyllt 80 år.

Lördag den 2 augusti

Peter Jezewski
samt olika trubadurer spelar i puben
Björnidet.

För information och boka bord
ring 018-38 60 35

Välkommen!

Nationaldagen 6 juni
Specialerbjudanden på Restaurang Sjöö-utsikten I Pub Björnidet spelar Gubbröra
Specialerbjudande lördagar i juni och juli

Välkommen!
Boka bord
018-38 60 35
070-651 61 34

God mat och dryck
serveras på restaurang
Sjöö-utsikten.

Minigolf – spela två betala
för en i juni-juli
lördagar 15-17.00.

Traditionellt midsommarfirande kl 14.00
(Midsommarafton)

Midsommarmeny från kl 13.00
(Midsommardagen fr. kl. 14.00)

Minilivs i anslutning till
reception och restaurang.

Campingen med långgrund badstrand och gästhamn där du kan bada, fiska, spela boule och minigolf.
Njut av god mat och dryck i restaurang Sjöö-utsikten medan du upplever en vacker solnedgång över Mälaren.

Välkommen till vår nyrenoverade, utbyggda restauang!
Puben Björnidet öppet fredag och lördagkvällar 20.00 - 24.00.
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städdag vid Centrumanläggningen.

Samfällighetens städdag den 4 maj

Efter avslutad städning - belöning.

Poolens yttre inventarier behöver en översyn den 4 maj.

Bostadsrättsföreningen fejar i gropenområdet.

Bostadsrättsföreningarna 1 o 2.

Det är bara om man börjar som
det omöjliga kan bli möjligt...

En optimist köper sig en
plånbokför sin sista sedel...

Om du älskar livet så kasta
inte bort tiden, för livet är
gjort av tid...

Var dig själv, alla andra är
redan upptagna...
Man hinner med nästan hur
mycket som helst, om man
bara inte gör sig någon brådska...

Sjöbaders bänkar.
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Skoklosters slott och stenhus sett från Mälaren.

Skoklosters slott sommarsäsongen 2008
ÖPPETTIDER 2008
april lör-sön 11.30-16.30 (visningar
12-15)
maj tis-sön 11.30-16.30 (visningar
12-15)
juni tis-sön 11.30-17.30 (visningar
12-16)
juli-aug. dagl 10.30-17.30 (visningar
11-16)
sept. tis-fre 12.30-16.30, lör-sön
11.30-16.30
(visningar ti-fre 13 och 15 , lö-sö
12-15)
okt.-2 nov. lör-sön 11.30-16.30
(visningar 12-15).
Engelsk visning alla dagar under
säsongen.
Andra språk enligt efterfrågan och
guidetillgång.
Bokade grupper är välkomna året om
både dag- och kvällstid. Info och
bokning tfn 08-402 30 60.
Priser
Entré inkl visning 75 kr
Upp till 19 år ingen avgift
Guideavgift/grupp 25 pers 950
kr/dagtid,
1 600 kr/kvällstid (fr o m kl 17:00),
helger samt utanför säsong.
Skolklasser året runt: 600 kr
(t o m sista året i gymnasiet).

Barn och familjevisning 17 juni 30 juni, tis-sön 12.30 och 14.30, 1
juli-17 aug, dagligen 12.30 och 14.30
2008 års sommarutställningar: ”Att
leva i en sevärdhet - Skoklosters slott
1947-1967” och ”Made in China”
t o m 2 nov.
Permanenta utställningar:
Giuseppe Arcimboldos porträtt av
Rudolf II som Vertumnus.
Skokloster - ett slottsbygge under
stormaktstiden.
Renlighet och bekvämlighet.
Köksträdgården Paradiset.
PROGRAM 2008
5-6 juli Antik- och samlarmässa.
27 okt-2 nov Höstlovsaktiviteter.
Slottscafé och medeltida kyrka.
Museibutik 08-402 30 77, Information och bokning 08-402 30 60
www.skoklostersslott.se

Utställningen: ”Att leva i en sevärdhet - Skoklosters slott 1947-1967”.
För första gången skildras livet under
1900-talet i det gamla barockslottet.
Utställningen handlar om familjen
Rutger och Hermine von Essen och
slottets anställda under denna tid.
Barnverkstad med tema kring årets
Det var den sista adelsfamiljen som
utställning öppen dagligen utom
måndagar 17 juni-17 aug 12-16. Samt bodde på slottet innan det blev statligt museum 1967.
under höstlovet.
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Utställningen skildrar livet på slottet
i vardag och fest. Det handlar om
allt från statsbesök till satsningar på
turism, hur arbetet på slottet bedrevs
och vilka som utförde det.
- Slottet har varit statligt museum i
drygt 40 år. Nu är det dags att uppmärksamma den moderna tiden när
slottet var både bostad och turistattraktion, säger Ann Kristin Carlström,
museichef på Skoklosters slott.
______________________

Bröllops
&

Festkläder
Endast tidsbeställning 0171-590 00.
www.brollop-fest.com
Här hittar du allt för bröllopet,
balen eller den stora festen! Du
kan hyra eller köpa kläder hos
oss vilket som passar dig bäst.

200 kr i rabatt vid hyra eller köp av
kläder för minst 1000 kr (gäller ej
reapriser) om du tar med annonsen
t o m 31 maj 2009.

Försommargrönska
Några bilder från Häggeby
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En hälsning från kassören i
Skoklosterrådet

Eftersom det finns lite medel kvar i Skoklosterrådet kassa har vi beslutat
att trycka en tidning till, den här. Blir det pengar över kommer vi
att skänka dem till någon ideell förening på Skoklosterhalvön. Detta
kommer att beslutas på nästa årsmöte.
Det är med vemod vi avslutar Skoföreningarna att förse Runan med
klosterrådet och tidningen Runan, om
information och därmed nå ut till hela
det inte visar sig att någon vill ta
Skoklosterhalvön. Detta tog vissa
över.
föreningar till sig, dock inte alla, utan
Skoklosterrådet som tidigare hette
vissa valde att själva hålla i informaFöreningsrådet startade 1997-08-31
tionen.
av Joakim Lundin genom kommunens satsning i ”Skoklosterprojektet”.
En del privatpersoner valde att endast
ge oss bidrag och det tackar vi för.
I projektet ingick tidningen
Det är av flera olika orsaker som
Rådet och Runan nu läggs ner, bland
Runan
Rådets främsta uppgift var att vara en annat har vår redaktör flyttat och vi
har inte hittat någon som vill ta över,
slags paraplyorganisation för samtmen till detta nummer ställer Tommy
liga föreningar på Skoklosterhalvön.
upp och hjälper oss. Vår största
Vi som tog över efter Joakim har
annonsör Skokloster samfällighet har
genom åren försökt få olika föeningar att samarbeta genom Rådet, bland valt att inte längre annonsera i Runan
vilket gör att våra intäkter minskar
annat för att olika aktiviteter inte
med 20 000 kr.
skulle kollidera med varandra och
Med facit i hand kan jag tycka att det
att man eventuellt skulle kunna samordna någon aktivitet. Om alla fören- är synd att inte våra föreningar har
intresse av att samarbeta mera och
ingar hade samarbetat skulle vi ha
stått starka i förhandlingar med kom- att de inte har använt Runan som det
informationsforum som det var tänkt
munen, men eftersom det visade sig
att vara.
att det inte fanns något intresse för
Än en gång tack för den här tiden och
detta valde vi att inrikta oss på tidett stort tack till Tommy Hildorsson
ningen. Vi har försökt att få de olika

F. v. Tommy Hildorsson, Elisabeth Axberg
och Jaakko Silén.

och alla tidigare medarbetare som har
sett till att tidningen blivit till och
ett stort tack till Jaakko Silén som
har ägnat många timmars fotografering, så att vi har kunnat ta bildlig
del av vad som skett på halvön.
Jag vill också passa på att ge en tanke
till vår ordförande Göte Grönberg
som hastigt avlidit. Tack för ordet.
Elisabeth Axberg

P.S. Det har sedan 1997 givits ut
mellan 2-4 nummer av Runan per
år, några av dem finns fortfarande
att tillgå och för den som är intresserad så finns de att köpa hos mig.
(Pengarna för dessa kommer även de
att tillfalla föreningen som vi beslutar
om vid nästa årsmöte) D.S.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

I år är det tretton år sedan Skoklosterprojektet startades och
därmed också trettonårsjubileum för tidningen Runan

Göte Grönberg

Göte lämnade jordelivet den 2 april
2008. Förutom att han var ordförande
i Skoklosterrådet var han ordförande
i Söderskogens Samfällighetsförening.
Göte blev 57 år. Han vilar i Häggeby.

Bertil Hedström,

Söderskogens Samfällighetsförening
lämnade även han jordelivet i maj 2008.
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Projektet pågick i tre år och utmynnade i
något av en ”plattform” som de nyinflyttade i socknen kunde stödja sig mot.
Anledningen till att man startade projektet var att socknen växte fort och sedan
1970-talet hade antalet bofasta ökat kraftigt. Men man kände sig inte hemma
och kanske lite besviken på kommunen
eftersom man hade fattat det som att det
skulle finnas en liknande samhällsstruktur i Skokloster som man varit van vid
från orten man flyttat från.
Kanske trodde man att allt skulle bli
bättre i jämförelse med hur man levt tidigare, men istället uppenbarade sig situationer och problem som inte varit i
kontakt med tidigare. Det ledde till att
man ville göra någonting åt situationen.
På kommunen fick man telefonsamtal
nästan varje dag från nyinflyttande. Där
började man förstå att något måste göras
för att tillfredsställa önskemålen hos de

boende i Skokloster och Kultur- och fritidsnämnden beslutade sig för att starta
ett projekt med arbetsnamnet Skoklosterprojektet.
En tjänst som projektledare annonserades
ut och Joakim ”Jocke” Lundin var en av
de sökande. Han blev senare anställd och
största delen av det första året arbetet han
mest med att lyssna på människors tankar
och idéer.
Många olika grupper och föreningar hade
anammat idén att samarbeta i olika aktiviteter och evenemang, bland annat hade
några bildat en bokcirkel. Behovet att
utveckla den tog fart och idén att göra en
tidning tändes. Tillsammans med information från andra grupper sammanställdes en tidning som skulle ges ut några
gånger per år - Runan kom till - och gavs
ut första gången 1995.
Arkivmaterial. Hela artikeln finns publicerad
i Runan nummer 1 vecka 15 april 2005.

Kyrkkaffe med semlor på
invigningsdagen den 10
februari 2008

Kyrkans nya församlingshus i Skokloster har fått namnet
Klostergården. Det invigdes den 10 februari då det bjöds
på kyrkkaffe och semlor.
Måndagar klockan 14-16 är Klostergården öppen för alla
som vill samlas för att bara prata eller ta en kopp kaffe.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Resumé från Vårkonserten Häggeby kyrka 12 april 2008
Det var i år den 4:e vårkonserten och
många hade kommit till den vackra
lilla kyrkan i Häggeby med utsikt
över viken Bondkroken i Mälaren.
Initiativet till konserten togs av mig
för några år sedan efter mångas efterfrågan för att få tillfälle att framföra
den musik som finns från Skokloster
och även sånger och visor ur den rika
svenska musikskatt som finns. Tillfällen att få framföra sång och musik
för ”inte kända” sångare och musiker
är mycket begränsade.
För att underlätta arrangeringen av
evenemang som detta och andra kulturhändelser samt verka för en ökad
kännedom och spridning av musik,
dans, konst mm bildades Skokloster
Kulturförening, SKULT, 2005 på initiativ av mig och sambon Mats Henriksson. Föreningen är tänkt att även
verka som en paraplyförening som
kan hjälpa till med information och
kontakter, arrangering av evenemang
och kurser samt verka för ett ökat
samarbete mellan olika föreningar,
främst på Skohalvön.
Kyrkan var i år mera fullsatt än tidi-

gare vilket jag tror visar på ett stort
intresse för det nära och folkliga.
Inledningen med Gånglåt till Häggeby Gästabud som spelades av Sko
Spelfolk har blivit en tradition. Låten
är skriven av Gunilla NordqvistPaulsson, år 2005, körledare för
Klosterlikören som även sjöng en
sång a cappella.
Andra medverkande var Bob Sagevid
som spelade ett egenhändigt skrivet
stycke på piano, en fuga som han
inflikade var en utmaning men som
avlöpte galant. Bob sjunger även med
i Klosterlikören.
Andra medverkande var Sko Spelfolk
som bildades för några år sedan, en
grupp som i första hand vill framföra
och bevara den musik som fanns och
finns på Skohalvön. De spelade förutom inledningslåten, Häggeby Gästabud, några låtar från Skokloster
som, Vårkväll vid Bondkroken,
Kjellgrens Vals och Schottis från
Viksjö loge av och efter Erik Kjellgren. Hans dotter Gun Kjellgren är
glädjande nog med i gruppen och kan
berätta en hel del om låtarna och

spelmännen som fanns på Skohalvön.
Sko Spelfolk som förutom Gun
består av mig, Mats Henriksson,
Gunilla Nordqvist, Anna-Lena
Klang, Lily-Ann Strömberg och
Kersti Klasson. Man tar vara på
och spelar låtar ur den mångfaldiga
låtskatten från Skokloster som ett
led i den musikinventering som började 2002 och som fortfarande pågår.
Målsättningen är att dokumentera
låtar från Skoklosterhalvön tillsammans med historia kring spelmännen.
Bjarne Tjust, Bålsta, som även han
sjunger i Klosterlikören sjöng några
mycket uppskattade visor till eget
gitarrackomanjemnag.
Jag var presentatör, höll i allsången
och sjöng några visor själv.
Sonja Nilsson medverkade från Häggeby kyrkoråd.
Detta är ett mycket roligt och givande
samarbete med kyrkan som ger
mycket till både medverkande och
åhörare.
Inga-Maj Tisserant
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Rädda bastun - mer värme åt folket!
Slottskogen har en bastu med en
över trettio år lång tradition med
många bastu-badare, vissa som
går varje vecka och andra som
kommer när de känner behov av
värme, kanske i social gemenskap eller i avslappnande vila.
Det finns de som ganska nyligen
har upptäckt den härliga möjligheten av veckovis bastutvagning
och andra som har gått under
många år.
Vi bor i en gemenskap här i
Slottskogen och i den gemenskapen har vi möjlighet att bada om
sommaren, antingen i ett vackert
strandbad eller en en gnistrande
pool, vi kan spela tennis och
vi kan bada bastu under den svalare delen av året. Vi betalar alla
solidariskt för dessa fantastiska
möjligheter, oavsett om vi aldrig
spelar tennis eller vill bada i en
pool, det är ändå en service som
finns i vår boendegemenskap.
Nu är bastun hotad efter att en
motion om nedläggning lades på
det extra årsmöte som skulle
handla om bastuns renovering.
Jag tror att det kom som en överraskning för andra som liksom jag
inte var tillräckligt uppmärksam på
hur hotad bastun i själva verket
var.
Många har nu hunnit reagera och
agera… namninsamlingar sker
och bastuvännerna talar för sin
sak. Undersökningar som har
gjorts visar att argument som
att bastun behöver omfattande
och kostsamma renoveringar inte
håller (mögelundersökning gjord)
och att bastun skulle ha så få
besökare som max 30 stycken
är inte heller sant, tvärtom visar
det sig att mellan 60-70 personer
har nyttjat bastun den senaste
tiden, många av dessa så frevkent som varje vecka. Visst
behöver bastun en uppfräschning, men inte till den grad som
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Bastun i Skokloser är en oas för många som nu kämpar för att få behålla den.

tidigare har trotts.
Nu är ansökan om bastuns
avveckling ur samfälligheten
inlämnad till länsstyrelsen som
kommer att skicka en förfrågan
till samtliga medlemmar. Man är
tvungen att utlysa ett stormöte om
tillräckligt många svarar att man
inte vill att den ska avvecklas. På
detta stormöte har vi möjlighet att
riva upp beslutet. Det är alltså
VIKTIGT att svara länsstyrelsen
när förfrågan kommer.
Jag har hört argument som ”jag
bastar inte och vill därför inte
betala” vilket gör mig lite ledsen

över bristen på boendesolidaritet.
Det är så små summor det handlar om per fastighet (ca tio kronor i
månaden) och det handlar om en
lång tradition som glädjer många
människor och höjer värdet av
vårt fina område. Låt oss bevara
bastun, den är viktig för många
människor.
Lysa Öster, bastubadare sedan
1990
Kontakta Göran Egerstad 018-38
61 88 för frågor

Plats för egna kommentarer:

Ett exempel på hur det kan se ut i ett bostadsområde när Räddningstjänsten har en utryckning.

Information från brandstationen i
Skokloster

Om man larmar 112 på grund av brand, kommer man naturligtvis att
hålla utkik efter en brandbil. Men om man larmar SOS på grund av ett
sjukdomsfall, så förväntar man sig att det kommer en ambulans. Men om
SOS-operatören bedömer det som ett mycket allvarligt prio 1 larm, till
exempel hjärtstopp eller andningsbesvär, så finns det möjlighet att vi på
brandstationen i Skokloster även kommer, förutom ambulans.
Då är det alltså en brandbil som
Håll bostadsområdena fria från parkommer först till platsen eftersom vi
kerade bilar ute på gatorna. Parkera
inte har någon ambulans här på stai carportar/garage/avsedd P-plats. Vi
tionen. Kom gärna ut och möt oss,
behöver mycket plats när vi kommer.
om det finns möjlighet, så hittar vi
Skulle det till exempel vara en brand
fram till rätt bostad snabbbare.
kommer det att vara oerhört mycket
svårare för oss att komma fram med
Kontrollera gärna att ditt husnummer våra stora fordon om det står andra
syns tydligt utifrån vägen, sommar
fordon ivägen.
som vinter. Det händer att vi inte ser
Kårcheferna Thomas Olsson och Sverker
numret på huset och åker därför för
Lindström.
långt.
______________________________________________________________________________________

RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÅBO
Postadress
Gatuadress
Box 350
Björnängsvägen 2
746 80 Bålsta

Telefon
0171-528 50

Telefax
0171-528 57

______________________________________________________________________________________
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Strax före jul 2007 fick Skokloster kyrka fasadbelysning.

Den tredje mars 2008 är den här bilden tagen. Det var när Axel Ögren
och jag var ute med båten och fiskade gädda. Normalt borde det vara
en halvmeter is men här var det isfritt.

År 2009 kommer Skokloster kyrka att få en ny elorgel inmonterad. Stor
med minst 80 stämmor där ett stort antal högtalare kommer att finnas
gömda uppepå och runt den gamla orgeln. Bilden är från Trelleborg
där delar av Kyrkorådet från Skokloster var på visning av en sådan
orgel. Ett helt fantastiskt ljud.

Bilderna på den här sidan har tagits av KarlErik Hamström, Skokloster.

T. v. Gökotta vid Flasta kyrkoruin den första maj, Kristi himmelfärdsdagen. Bilden tagen strax före åtta på morgonen och strax därefter
började det regna och alla 38 personerna fl
yttade ner till kyrkan.

De här båda bilderna är tagna på julafton vid 11-tiden på dagen. Jag var ute med fyrhjulingen och det var helt lugnt och en tunn vattenhinna på
isen, nästan otäckt. Man fick en känsla av att inte kunna stiga av cykeln - verkade liksom inte finnas någon is.
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Slottsskogens Samfällighetsförenings årsmöte den 30 mars. Deltagande i mötet var cirka 70 medlemmar.

Delar av styrelsen bestående av Kjell, Ingrid, Varga, Lars och Vinko
på årsmötet i Bygdegården.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Loppmarknad i lövsprickningens tid
Samtidigt som löven spricker ut
och allt börjar växa, växer marknader upp som svampar ur jorden.
I Skokloster Bygdegård var det
loppmarknad i helgen som gick. I
ett underbart vårväder kunde besökarna traska omkring bland 20-talet
utställningsplatserna och ta del av
vad som bjöds ut. Där fanns allt från
blommor och andra växter till porslin och allehanda tekniska saker.
Visserligen var det inte lika många
besökare som förra året men vad gör
det när gemenskapen mellan utställarna är så god att bara det är värt
besöket. Kanske var det för vackert

väder så man hade annat för sig eller
så var det kanske så att det finns
loppmarknader lite varstans den här
tiden på året. Det var även Mors dag
på söndagen när loppmarknaden var
och det kan ju också vara en bidragande orsak till att antalet besökare
inte var så stort. Markanden pågick
mellan klockan 11-15 och under den
tiden kunde man få sig lite kaffe/
dricka, korv och hembakat bröd samtidigt som man traskade runt och
tittade på alla vanliga och ovanliga
prylar. Hur som helst så kommer man
att fortsätta med loppmarknad i Bygdegårdens regi även nästa år.

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

Kontaktperson

Telefon
Lars Argulander
018-38 62 67
Lars-Gunnar Laggren
018-38 66 64
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 61 12
Vincenc (Vinko) Vosinek 018-38 62 14
Fredrik von Essen
018-38 62 47
Jaakko Silén
018-38 66 67
Karl-Erik Hamström
018-38 60 45
Torsten Rasmusson
08-59 08 38 19
Björn Karlsson
018-38 64 53
Inga-Maj Tisserant
018-38 66 45
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
Urban Hansson
018-38 66 89
Matti Pykkö
018-38 62 61
Ingvar Thern
018-34 43 64
Sonja Nilsson
018-34 43 26
Per Svensson
018-38 63 36

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
750:- / gång
Hyra barndop och dylikt 250:- / gång
Övrigt att hyra:
Stereoanläggning 100:- / tillfälle
Vinglas på fot 5:- / st
Äldre träbord 10:- / st
Äldre stolar
5:- / st
Owerhead
100:- / tillfälle
Video + TV
100:- / tillfälle

Willy Tappert

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

018-38 65 67

Birgitta Larsson 018-38 69 07
Kurt Mattsson

0762-49 94 87

Stefan Åkesson 018-38 68 34
Tehri Rättö

SKULT Skokloster KULTurförening
Ordförande

Inga-Maj Tisserant

018-38 66 45

Mats Henriksson

018-38 66 45

Hans Andersson

018-38 62 34

Kassör

Sekreterare
Ledamöter

Andrea Sölch
Birgitta Andersson
Lily-Ann Strömberg
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Bli medlem du också!

070-404 45 53

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

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.

Evenemang i närheten:

Evenemang Skokloster:

Till hösten:

Midsommar i Härkeberga
fre 20 juni 2008 kl 13.00 Härkeberga
(nordost om Enköping) med anrika,
vackra omgivningar
Traditionellt midsommarfirande med
dans kring stången till levande musik,
kringvandrande spelmän ur Trögds
Spelmanslag,
kaffeservering eller ta egen picknick
och sitt i de vackra omgivningarna.
Info: Inga-Maj Tisserant 0730
664025
Arr: Härkeberga Gille & Trögds
Spelmanslag, Enköping

6:e årets Sensommarkonsert
Skokloster kyrka – mycket musik &
sång
lördag 6 sept 2008 kl 16.00 – 17.30
ca
Folkmusik, klassiskt, kör, visor, allsång,
soloframträdanden, spelmän, folkdansare.
Kaffeservering efter konserten
Info: Inga-Maj Tisserant 0730
664025
SKULT Skokloster KULTurförening,
NBV

Håll utkik efter evenemang i Skokloster i SKULTs Skokloster KULTurförenings regi:
SENSOMMARKONSERT 6 sept kl
16.00 med mycket sång och musik
VISKURS med Gunnel Mauritzon,
sjunger med Bengan Jansson och
Kalle Moreaus - datum meddelas
senare
prel 11 okt - SPELMANSSTÄMMA
på Skokloster Wärdshus med
KURSER under eftermiddagen i låtspel på fiol, nyckelharpa, durspel,
visor mm och på kvällen SPELMANSMIDDAG med allspel, underhållning, dans, buskspel, visstuga

SPELMANSSTÄMMA i Härkeberga
söndag den 22 juni, Kl 13.00 Härkeberga Spelmansstämma (nordost om
Enköping),
föregås av friluftsgudstjänst kl. 12.00
med musik av Trögds Spelmanslag
Allspel 13.00 – framträdanden, spellista – buskspel
Visstuga med Inga-Maj & Kerstin
14.30
Avslutas med Spelmanskonsert i
kyrkan 16.30
Kaffeservering.
Info & ring gärna om ni vill vara
med i programmet under dagen eller
i kyrkan: Inga-Maj Tisserant 0730
664025
Arr: Härkeberga Gille & Trögds
Spelmanslag Enköping, NBV

Andra planerade kurser under hösten
- örter
- släktforskning
- inspirationskurs för alla åldrar Introduktion till folkmusik ev. med
Edward Anderzon, musiklärare,
riksspelman, fiolspelare och
nyckelharpspedagog.
Info Inga-Maj Tisserant 0730 66 40 25

Arkivbild från tidigare års konsert.

SKULT Skokloster KULTurförening
önskar nya medlemmar Varmt välkomna.
Medlemsavgift 2008
100:-/person
150:-/familj
bg 5442-1334
För info ring gärna Inga-Maj eller
Mats 018 38 66 45
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Kultur- och naturvärden av riksintresse hotas
Följande är en kortfattad beskrivning av varje delområde. Det finns elva stycken delområden,
som alla har sin egen karaktär. Områdena är betecknade 1 - 11. Delområden som ligger
både inom och utom Skokloster 2:7 har bokstäverna a (inom fastigheten) eller b (utom
fastigheten) efter sig.
Generellt
Skokloster Sjöstad utgår ifrån vattenläget i norra Håbo kommun, och är
en vision om ett boende där de sjönära kvaliteterna kommer hela området tillgodo. Hela området Skokloster
Sjöstad skall uppfattas som en helhet,
som är uppbyggd av ett antal delområden. Delområdena har sin egen
karaktär, men övergår gradvis i varandra.
Beskrivning av delområden
Vid vattenlinjen skapas en levande
småbåtshamnmed brygga. Denna blir
en naturlig del av gångstråket längs
östra delen av halvön. Här har alla
boende möjlighet till egen båtplats.
Sjökänslan följer med långt upp på
bergssluttningen, där kontakten med
fjärden bibehålls genom utsikten, tillika med konsekvent husutformning
och användande av ytmaterial.
Området förbinds med ett flertal
gator, varav huvudgatan på de övre
delarna har ett tydligt utformat
gaturum, med breda trottoarer och
eventuellt trädalléer. Gatorna är
utformade för trafik med låg fart.
Husen har förutom den egna tomten
tillgång till gemensamma parkytor
med varierat innehåll, och genomgående grönstråk som förbinder området med sin omgivning. I princip alla
hus anknyter direkt till natur eller
grönstråk.
Skokloster Sjöstad har en separat
entréväg som förstärker att området
är sammanhållet. Den intilliggande
Idealbyn respekteras som en helhet
samtidigt som kontakt skapas genom
anknytande vägar och
grönstråk.
Längs huvudstråket, vid entrén från
Slottsskogsleden, finns på tomten
plats för skola/ barnstuga.
Området anknyter till befintliga och
tillkommande kringliggande delar,
som skolan, sportfält, strandpromenader och övrig bebyggelse (Idealbyn).
Inom delområde 3b finns idag en
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mast för mobiltelefonnät. Masten
flyttas från denna placering till annat
läge, föreslaget 120m österut. Denna
punkt är på cirka 13m lägre höjd än
den nuvarande, något som kompenseras med längre mast.
Område 1
Området ligger i direkt anslutning
till vattnet. Promenadstråket som går
längs stranden blir här dels en träbrygga, och dels ett parkstråk lite
längre upp. Bebyggelsen har tydlig
sjökaraktär, och längs kajen
finns sjömagasin med verksamheter
som gärna anknyter till den närliggande varvsmiljön (handel, restaurang, verkstäder, hantverk, klubbhus,
övernattningsmöjligheter) såväl som
bostäder. Den västra sidan av området har bostäder i form av tvåvånings
parhus, och radhus ovanför i sluttningen. Den östra sidan har olika
former av lokaler
(närhet till reningsverk). Byggnaderna är att ses som en slags modern
form av kolonistugor, men med sjöstadstema. Husen trappar upp längs
sluttningen, och genom släpp mellan
husen har alla utsikt och kontakt med
vattnet. Fasadliven är något vinklade
för att ge variation och livfullhet i
gatubilden.
Område 2
Området har medelstora natur- och
skogstomter (cirka 875 kvm) med
vissa krav på sammanhållande
gestaltning och placering på tomt.
Husen är tvåplans villor med låga
takvinklar och sammanbyggda
garage vid tomtgräns. Området ligger
på en platå nära en brant ner mot vattnet, och med avvägd lokalisering av
varje hus kan tomterna erbjuda utsikt
mot vattnet. Längs området löper ett
grönstråk som förbinder hela Skokloster Sjöstad.
Område 3
Området har stora tomter (cirka 1 200
kvm) och villor utformade på temat
Sjöstad. Mellan tomterna finns små

sammanbindande stigar som letar sig
ner mot sjön. Husen är huvudsakligen
av trä, och fritt
placerade för att maximera utsikten.
Området ligger på en högplatå som
sluttar ned mot vattnet, och alla
tomter får utmärkt utsikt.
Område 4
Området har medelstora tomter (cirka
900 kvm) med villor i ett eller två
plan. Placeringen av husen på tomten
skapar en villastadskaraktär med tydliga gatuliv, som samtidigt möjliggör
bästa möjliga blick mot vattnet.
Område 5
Området har mindre tomter (cirka
600 kvm) och friliggande hus i ett
eller två plan. Husen är grupperade
kring en gemensam liten park, som
i sin tur anknyter till områdets grönstråk. Innehållet i parken kan utformas
för att attrahera en viss målgrupp, till
exempel trädgård med körsbärsträd
för boende i åldern 55+.
Område 6
Området har små tomter och friliggande hus alternativt parhus, och
fungerar som en entré till området
med hus i stadsmässig gruppering,
som anknyter till vägen för att skapa
ett väl definierat gaturum (se typsektion på sista sidan). Delområdena 2,
4 och 6 hör genremässigt ihop och
definierar tillsammans huvudstråket.
Område 7
Området är utformat som en cirkel,
med en gemensam park i mitten.
Parken kan utformas till exempel
med lekutrustning för att attrahera
familjer med små barn. Området har
mindre tomter med friliggande hus,
par- eller kedjehus.
Område 8
Området ansluter till bredvidliggande
befintliga tomter, och kompletterar
gatan med liknande utformning av
tomterna/ husen. Tomter för fribyggeri.
Område 9
Området består av friliggande hus

eller kedjehus, som är grupperade
längs en gata med ett väl tilltaget
grönt stråk. Området ligger i
bakkanten på en bergknalle i övre
delen på Idealbyn, och ansluter
till dess huvudväg och vidare till det
övriga Skokloster Sjöstad. Den
södra delen av bergknallen, inom
Skokloster 2:7, lämnas orörd som
rekreationsområde. Med hänsyn till
naturvärdena grundläggs husen
med plintar på berg.
Område 10
Längs huvudvägen annonserar sig
området genom att igen ta upp
sjöstadsmotiven från det strandnära
området (område 1). Detta gestaltar
sig som fyra stycken ”sjömagasin”,
som angörs genom en parkeringsgata
där man parkerar direkt mot huset
som vid en kaj. Husen har tre
våningar. Den undre våningen består
av lokaler, eventuellt för handel,
annan verksamhet, eller gemensamhetslokaler.
I detta plan möjliggörs olika utbyggnader mot tomtens baksida. De
övriga två våningarna har lägenheter,
med möjlighet till ungdomseller
äldreboende. Eventuellt sker indelning genom tredimensionell fastighetsbildning.
Område 11
Ett område som karaktäriseras av
”hus i park”, med medelstora
tomter (800 kvm) och villor i en eller
två våningar. Området korsas av
grönstråk som ansluter till befintliga
grön- och strövområden.
Typsektion gata
Typsektion genom gata i området,
vid delområde 6. Gatan utformas
som lågfartsgata. Kanstensparkering
undvikes av säkerhetsskäl (skymd
sikt).

Detaljplaneförslag för Idealbyn med omnejd inlämnat av Skokloster Sjöstad AB

Dags att skydda naturvärden och
närmiljö på Skohalvön!
Nytt detaljplaneförslag för
Slottsskogen/Idealbyn ligger hos
kommunen. Förslaget är inlämnat av
Skokloster Sjöstad AB och innebär
292 nya bostäder; en kraftig förtätning till ca 3 gånger så många som
tidigare planerats. I förslaget ingår
bland annat en ”Sjöstad” efter strandlinjen mellan Idealbyn och Slottsskogens båthamn, precis där
Upplandsleden har en av sina vackraste sträckningar. Sjöstaden har
tänkts innehålla sjöbodar med plats
för restauranger, övernattning och
bostäder, en träpromenad i vattenlinjen med gästhamn samt bebyggelse med radhus lite längre upp.
Man tänker sig även få bygga en hel
del på mark klassad som kulturmiljö

och med mycket högt naturvärde av
Riksintresse. Naturskyddsföreningen
i Enköping/Bålsta har uppmärksammat förslaget och hade lördagen den
17 maj ett möte med boende i Slottsskogen, Söderskogen och Idelabyn
där de informerade om de allvarliga
konsekvenserna en utbyggnad efter
strandlinjen kan få för fisk- fågel- och
annat djurliv.
Stor oponion mot förslaget har bildats bland boende på Skohalvön.
Bland annat ställde en boende ett
antal frågor till politikerna om detta
på Kommunfullmäktigemötet den 28
april. Allt material är officiella handlingar som finns att få hos kommunen.
Varga Åskvigg
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En reseberättelse från Filippinerna

Den 26 januari lyfte planet på Arlanda och jag var på väg till Filippinerna. Efter 6 timmar i luften och 5 timmars väntan i Doha var det
dags att stiga ombord på planet som skulle ta mig till Manila, 8 timmar
senare var jag framme.
Vinterjackan hade jag lagt åt sidan
så jag blev inte överraskad när jag
för flera timmar sedan och när den
fick se husen, hur de var byggda och
fuktiga och varma luften i Manila
hur folk lever i och omkring dem.
kom emot mig förstod jag att varken
Inomhus fanns kackerlackor och en
jackan eller många av de andra
och annan ödla som sprang omkring
kläderna jag tagit med mig skulle
på väggar och golv. Längs gatan
komma till användning de här tre
fanns små butiker och stånd där
månaderna i Filippinerna.
det mesta i matväg fanns att köpa
Hur som helst så var jag nu på
om man hade ”filippinsk mage”.
flygplatsen i Manila där min filipDär lekte barn bland hundar, tuppar,
pinske vän tog emot mig. Det var
hönor och kycklingar samtidigt som
10 år sedan jag var i Filippinerna
sidecars, både med och utan passenast så det fanns en hel del nervosi- sagerare, snirklade sig fram. Djuren
tet och frustration inom mig när jag
förde mest liv på nätterna och ibland
irrade omkring och undrade vart mitt skällde hundarna ikapp så att det var
bagage tagit vägen. Det löste sig dock omöjligt att sova. Men det var inte

bara djuren som förde oväsen om
nätterna, ibland spelade grannarna
musik hela natten igenom utan tanke
på att de störde någon.
Efter cirka en månad var det dags för

I det bortersta huset hyrde vi ett rum.

Utanför huset där min vän Jesses moster och kusiner bor samlas man ofta och pratar.

med det och sedan var det bara att
ta plats i taxin som skulle ta oss till
min väns mosters hus i Quezon City.
Innan dess var jag dock tvungen att
uppsöka en toalett och det blev den
första kontakten med den smutsiga
och fattiga sidan av Filippinerna. En
lortig toalett med en toalettstol utan
lock och sits och det enda att göra
sig ren med var en hink vatten med
tillhörande skopa.
Efter cirka två timmar var vi framme
vid huset och jag var förberedd på att
det inte skulle finnas rinnande vatten,
kylskåp, spis eller andra moderniteter
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På gatan utanför huset.

oss att finna ett annat boende. Det
visade sig att det skulle bli svårt att få
tag på ett rum bara för en månad eller
två. Men efter ett intensivt letande
fick vi tag på ett rum i ett hus i
ett bevakat område, en s k Subdivision (ett privat villaområde). Dit har
bara de tillträde som bor där eller på
annat sätt har behörighet att vistas
där. Beväpnade vakter kontrollerar/
bevakar området dygnet runt så det är
alltid ganska tyst och lugnt där. Det
kostade cirka 1 300 svenska kronor
för en månad, dyrt för att vara i Filippinerna men det var för att det var så
kort tid vi skulle bo där. Skriver man
kontrakt på omkring ett år kan man få
mycket lägre hyra.
Efter cirka två månader kunde vi

En så kallad sidecar. Cykel med sidovagn.

av Jesus nästan överallt.. Vid tilltal
med andra än nära vänner används
nästan alltid orden Sir och Mam.
Trafiken kan tyckas vara aggressiv
med det ihärdiga signalerandet men
man markerar helt enkelt sin position
och inget annat. För den som är van
vid alla dessa olika signaler är det
mer musik än stressande även om det
för den oinvigde inte är så. En hög
ljudnivå är något man lever mitt i och
kanske är det därför som filippinarna
är ett SMS:ande folk. Ljudnivån är
ofta så hög att det inte går att konversera med någon. Det gäller både inom
och utomhus för i affärerna spelas det
musik så högt att det är omöjligt att
Delar av hyresvärdens familj i en del av köket. konversera med någon expedit, alla
konstatera att vi hade ägnat mesta
fall i vanlig samtalston.
tiden åt att åka tricyckle, sidecar, jeep Beväpnade vakter finns överallt, de
och buss mellan Quezon City och
står i entréer till butiker i köpcentrat
Manila för att ansöka om pass till
och på alla platser där människor
Jesse. För att enbart få ett pass krävs
uppehåller sig. Säkerheten är stor
nästan allt från skonummer till födel- och kanske mest av allt då det
seattest. Vi var till 17 olika personer/ gäller penningtransporter. Fordonen
instanser innan det blev klart med
som transporterar pengar ser mer ut
passet. Nu hade jag resignerat och
som pansarvagnar än något annat och
försökte acceptera allt som det var.
framförs och bevakas av beväpnade
Accepterat att fattiga kommer och ber vakter.
om pengar, att det plötsligt är ett stort
hål i vägen där man kommer gående. Filippinerna är ett kontrasternas land,
Att man är bevakad av beväpnade
det ser man tydligast där fattiga
vakter i stort sett överallt utom i
och rika blandas. Mellan välvårdade
de fattiga områdena där man istället
höghus inrymmande banker och
är bevakad av dem som bor där.
hotell finns baracker av gammal korrigerad plåt, plywood och annat som
Även om de är svårt att känna sig
kan fungera som tak, vägg eller
delaktig i livet när man kommer till
möbel. Men det finns även större
ett annat land med en annan kultur
områden där fattiga bor tillsammans,
så är man alla fall en del av det,
områden som kallas Squatters area.
särskilt när man varit där en tid.
Vänligheten hos folket liksom den
Att inte kunna det inhemska språket,
kristna tron präglar hela samhället
Tagalog, är en nackdel men man
och den kristna tron tar man del av
klarar sig bra med engelskan även
i texter, symboler, bilder och statyer
om man inte kan konversera med

Här bor fattiga människor intill höghusen
inrymmande banker och hotell.

alla. Hur det än är med språkkunskaperna så får man uppleva hur intressant man som Europé är för vissa
medan man ignoreras av andra, men
allt beror förstås på vid vilket tillfälle
mötet med andra människor inträffar.
Det har varit tre känsloladdade och
händelserika månader i Filippinerna
och jag har fått uppleva hur man
lever och bor både som fattig och
som lite mer välbärgad. Det var
även en upplevelse att få ta del av
den största högtiden i Filippinerna,
Påsken, som kallas Easter eller på
filippinska ”The holy week” och firas
hela veckan.
Nästa gång (kanske till hösten)
kommer jag dock att besöka en annan

Vy över Manila från, Antipolo, en av de högsta punkterna i området kring staden.
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ort på Filippinerna så att jag får uppleva den vackra naturen och havet
med allt vad det innebär med sol
och bad. Den här gången blev det
bara två besök till havet, Subic Bay
norr om Olongapo, där vi badade och
njöt av sol, vind och det ljumma
vattnet. Bussresan tog ungefär tre
timmar i vardera riktningen.
Det var ett sammandrag av det tre
månader långa besöker i Filippinerna.
Tommy Hildorsson

Här står Jesse i skuggan av palmerna den här varma dagen i mars innan sommaren börjat.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Bilder i slottsmiljö av Jaakko Silén
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Kontakta Ingrid Silén och Jaakko
telefon 018-38 66 67.
Tider för höstens cafékvällar i Bygdegården kommer att utannonseras på anslagstavlor.
Samfällighetsbor och boende i
bostadsrätter. När ni flyttar från
Skokloster, vänligen meddela det
till respektive styrelser.

Konstrundan 29-30 september 2008
Samlingsutställning i Skeppet (IPgallerian), Bålsta med vernissage &
musikunderhållning fredag 28 september klockan 18.00.
Mer info och anmälan på hemsidan:
http://www.balstabo.nu/konstrunda
Kontakt:
OrdförandeSonja Nilsson
Telefon - 018-34 43 26
E-post - sonja_nn@yahoo.se

Hoppas att rondellen Slottsskogsvägen/
Österkvarnsvägen/Fäbodvägen
blir lika vacker i sommar.

Naturskyddsföreningens Opinionsmöte 17 maj i MIU skolan
Bakgrund:
Citat från utskickat blad:
”2008-03-10 beslutade Kommunstyrelsen att ett utökat detaljplaneringsprogram skall tas fram i syfte att ge
plats åt 292 st nya bostäder vid Idealbyn.
En del av dessa bostäder vill man
bygga i strandnära läge.
Explotatör: Skokloster Sjöstad AB.

Vinnaren av golftävlingen blev...

Fiskeklubben stora hästen har haft sin traditionella golfrunda med god mat och läskande drycker på Skokloster Camping den
14 juni.

KlosterliKören söker!
MANLIGA SÅNGARE
Kontakta
Gunilla Nordqvist-Paulsson.
Tel. 018-34 41 65.
Stort tack till alla föreningar och
privatpersoner som lämnat bidrag
till Runan.

Uppmärkning av postlådorna
Var och en bör ha rätt gatnummer på
sina postlådor. Det är en skyldighet
och en oförlåtlig slöhet att inte ha det.
Karl-Erik Hamström

30 km/tim!

Tänk på att det är 30 km som gäller
i hela området. Gäller alla, speciellt
mopeder och fyrhjulingar.
Sven Orest 80 år den 25 maj
Grattis i efterskott!

Jag tror att flera med mig ställer sig
bakom en protest mot detta.
Inga-Maj Tisserant

Onsdag den 7 maj ordnade föreningen
SKULT cafekväll på bygdegården,för
övrigt den enda på våren.Temat var
melodikryss och 14 intresserade kryssare
deltog. Kaffe o kaka serverades för det
fasila priset av 20 ;-

Karl-Erik Hamström

Bygdegården
För bokning ring 018-38 60 20
med telefonhänvisning.

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

Naturskyddsföreningen är framförallt
kritiska till att det strandnära området
exploateras. Runt Mälaren gäller
generellt 300 meter strandskydd bl. a.
i syfte att ge människor möjlighet att
vistas invid Mälarens stränder. Detta
strandskydd beaktas inte i det planförslag som exploatören presenterat.”

Bygdegårdarnas Riksförbund har
utlyst en kulturhelg den 22-23
november. Vi kommer att ha aktivitet på bygdegården då men programmet är ännu inte lagt.

ANONYMA Alkoholister
Häggebygården
söndagar kl 19.00
Välkomna!

Tack!

Redaktionen

Vi fick ett blad i brevlådan

Alkoholproblem?

Birgitta Larsson, Idealbyn i Skokloster har
fyllt 70 år. Här kommer ännu ett grattis från
Runan.

Det har bildats en konstförening
i Håbo och ”Konstrundan” är ett
projekt inom konstföreningen.
Konstföreningen heter ” Konst i
Håbo” och den har en egen
hemsida www.konstihabo.se. För
Konstrundan gäller att det är vernissage kl. 18.00 på Skeppet, Kalmarvägen 3 i Bålsta fredagen den
26 september och sedan själva
Konstrundan 27 och 28 september
2008. Flera konstnärer från Häggeby och Skokloster kommer att
vara med på Konstrundan. Det
kommer även att vara en textilutställning i början av november
2008 med 4 kända Håbokonstnärer.
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I år är det tretton år sedan Skoklosterprojektet startades och därmed också trettonårsjubileum för tidningen Runan. Det har sedan 1997 givits ut mellan
2-4 nummer av Runan per år, några av dem finns
fortfarande att tillgå och för den som är intresserad så
finns de att köpa hos någon av oss i runangruppen.

Tack!
Detta är det sista
numret av Runan
som vi i runangruppen gjort
tillsammans och
vi vill tacka alla
som ställt upp
med material till
tidningen.
Redaktionen

