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Spånga-Bygden jubilerar
av Inga-Britt Häggström
Detta nummer av Spånga-Bygden bär siffran 100 vilket innebär ett slags
jubileum. Gillet bildades 1932 och under dess tidiga år utkom årsskrifter
1937-39 och 1940-41 samt 1943. Sporadiskt utgavs och redovisades
också olika föreläsningar om Spångas historia och Gillets verksamhet.
När Gillet närmade sig 50-årsåldern var vi några ”trotjänare” som kände
oss mogna att starta ett regelbundet och professionellt medlemsblad,
berättar Karin Lisshagen Jonsson. Initiativtagare var Sixten Källberg som
hade idéer och framför allt kunskaper om hur man ”gör” en tidning. Den
första redaktionen utgjordes av Sixten Källberg, Lars Nahlbom och
Karin Jonsson, och i februari 1981 utkom den första tidningen som blev
nr 2. (Nr 1 utgjordes enbart av en karta).

Åtskilliga medlemmar och även utomstående personer har medverkat i
en mångfald artiklar under åren. Karin Jonsson, Sixten Källberg, Erik
Svedin, Arne Jansson, Olof Nanndahl, Jane Hamilton, Vera Nyhult,
Gösta Garberg och Inga-Britt Häggström, samt många fler spångabor,
har berättat minnen från sina barndomsår.
På Nälsta gård finns en förteckning över de flesta artiklar som
publicerats i Spånga-Bygden. Be gärna någon av stugvärdarna att visa
vägen till den skattkistan!

Hur det gick till när Spånga fornminnes- och
hembygdsgille bildades för 75 år sedan.
I Stockholms Förstadsblad kunde man den 22 oktober 1932 läsa
följande:
Spånga skall få hembygdsförening. Möte tillsätter kommitté för
frågans lösning. Stort intresse.

Olle Magnusson, Sixten Källberg, Jane Hamilton och Erik Svedin
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Redan under fjolåret diskuterades frågan om bildandet av en hembygdsförening i Spånga. Kommunen har ju åtskilliga fornminnen att taga vara
på och vårda, vilket bl.a. framgått vid verkställd inventering. Men det
finns ju också andra minnen av senare datum, såsom exempelvis gamla
gårdar vars historia lämpligen kunde upptecknas. Först i år har man gått
från ord till handling. En bidragande orsak härtill torde vara att Bromma
livaktiga hembygdsförening hyst planer på att utvidga sin verksamhet till
Spånga. Och det vilja givetvis inte spångaborna stillatigande vara med
om.
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Närmast på initiativ av notarie Aldor Lindén hölls i onsdags kväll ett
förberedande möte i frågan på Svahns kafé i Solhem. Bland de närvarande märktes överlärare A. Jungnell, rektor O. Olsson, lantbrukare
Nordgren, komminister Gewalli, ingenjör Blomström, förman Ernst
Jansson m.fl. invånare i kommunen. Sedan hr Lindén, som valdes till
ordförande, hälsat de närvarande välkomna och redogjort för syftet med
mötet, höll ordföranden i Svenska ungdomsringen för bygdekultur, hr
Gustaf Karlsson, ett föredrag om hembygdsföreningar och bygdekultur.
Han påvisade hurusom det vaknande intresset för våra fornminnen räddat
mycket i våra kommuner, hur man anlagt hembygdsgårdar, där minnena
samlats. Hembygdsföreningen bör närmast intressera ungdomen, och
även hembygdsmusiken ingår i hembygdsvården. I Spånga, som inventerats på sina fornminnen, har bl.a. hr Hugo Nissar hopbragt åtskilliga
värdefulla minnen.
Efter anförandet följde en stunds livlig diskussion, vilken visade att stort
intresse förefanns, varpå beslöts tillsätta en kommitté att föra saken
vidare till sin lösning. Ledamöter i denna blevo hrr A. Lindén, A.
Gewalli, A. Forseman, G. Lundberg och Karl Nordgren. Kommittén
torde sedan utlysa ett allmänt möte för att besluta om en hembygdsförenings bildande.

Nästa inlägg i frågan kommer lördagen den 19 november och lyder
sålunda:
Spånga har fått hembygdsgille. Stort intresse, 72 medlemmar redan,
intressant föredrag om forna Spånga. Notarie Aldor Lindén
ålderman. Sex bisittare.
Hembygdsintresset tycks vara synnerligen starkt i Spånga. När den nybildade hembygdsföreningens interimsstyrelse kallat till en stämma i
Solhems nya skola till onsdagen infann sig en skara som fyllde bägge de
sammankopplade hörsalarna, så att minst 300 personer voro närvarande.
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Den nya föreningen, som fått sin förnämsta stöt framåt genom Bromma
hembygdsförenings planer att utöka sin verksamhet till Spånga, skall
heta Spånga fornminnes- och hembygdsgille och hela program- och
stadgeuppläggningen är hållen i gammalsvensk form.
Efter sång av hr E. Öhlund som bl.a. utförde Eklöfs Morgon, hälsade
notarie Aldor Lindén de närvarande välkomna och redogjorde för hur
man tänkt sig föreningens verksamhet. Härpå höll fil.lic. Bengt Bergman
föredrag över ämnet Spånga för 1000 år sedan.
Gustaf Adolf besökte Spånga 1624
Han nämnde till att börja med att Gustaf II Adolf år 1624 besökte Spånga
för att bese den beryktade ”smörasken” vid Skesta. Korset, osten och
limpan vid Skesta är Spångas förnämsta fornminne. Talaren skildrade
hur Skesta gård sett ut. Efter de lämningar man funnit kunde gården
rekonstrueras ganska detaljerat. T.o.m. stolparna efter husfaderns högsäte
hade man funnit lämningar efter. I övrigt var skildringen upplagd som en
färd på vattnet från Järfälla genom Spånga, förbi gårdarna Vadet, Tensta,
Kälvesta, Värsta, Sundby och Bromsten med fornborgen där och ner till
Sundbyberg. Även på vägen över Rinkeby och Risne fick man följa
talaren, som livligt och intresseväckande skildrade ättehögarna i socknen
och de 17 runstenar Spånga äger inom sina gränser.
Gillesbalkar antagas, val av råd
Efter föredraget blev det tillfälle att anteckna sig som medlemmar i den
nybildade föreningen eller rättare sagt gillet, och 72 personer med kända
spångabor i spetsen blevo medlemmar. Härpå antogos stadgarna, vilka
utarbetats av komminister A. Gewalli och fått den gammalnordiska
benämningen gillesbalk. Enligt dessa skall ett midvinterting hållas och
ett midsommarting. En särskild ungdomsgrupp skall finnas inom
föreningen. Styrelsen skall bestå av ett råd med en ålderman i spetsen
och bisittare. Utom allmän hembygdsvårdande verksamhet skall
föreningen söka skapa en hembygdsgård, vidare skall nordisk folkmusik
gynnas. Vid ev. upplösning skola tillgångarna tillfalla Spånga kommun.
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Årsavgiften bestämdes till 3 kr., i ungdomsgruppen 1 kr. och för ständigt
medlemskap 50 kr.

Jane Hamilton död

Till gillets första råd valdes nu hrr Aldor Lindén, Solhem, som blev
ålderman, A. Gewalli, Duvbo, E. Forseman, Hugo Nissar, Gösta
Lundberg, Olof Olsson, Solhem och Karl Nordgren, Hägerstalund;
ersättare hrr O. Ormegard, Bertil Holmström och fröken Märta Olander.
Granskningsmän hrr W. Schüllerqvist och Fr. Levén. Annonsering om
gillet skall ske i Stockholms Förstadsblad.

En av Spångas mer kända personer, Jane Hamilton, avled i september
2006, vilket tidigare omnämnts i Spånga vid ett flertal tillfällen under
hösten.

Bland de första åtgärder föreningen planerar är anordnandet av en
Luciafest den 13 december.
Att luciafirandet skulle bli av kunde man läsa i en kort notis den 10
december.
Luciaafton i Solhems skola
Spånga nybildade fornminnes- och hembygdsgille anordnar om tisdag kl.
halv 8 e.m. en Luciaafton i Solhems nya skola, samlingssalen. Därvid får
man se Lucia med sina tärnor och stjärngossar dessutom. Vid festen
förekommer sång och musik. Men det intressantaste blir väl i alla fall En
jul i Spånga på 1300-talet. Luciakaffe serveras.
Hur luciafirandet gick till får vi läsa om en annan gång.
Carin Ljung

Jane hade under sina åtskilliga år i Spånga många järn i elden, och främst
intresserade hon sig för kyrkan och dess angelägenheter. Hon deltog
också i ett mångskiftande föreningsliv som t.ex. Husmodersföreningen
och Spånga fornminnes- och hembygdsgille, där hon fungerade som
ålderman (ordförande) i ungefär tio år.
Hennes intresse för den gamla kyrkan i Spånga fick henne att med stor
nyfikenhet blicka tillbaka på Spångas utveckling i gamla tider, från
järnåldern över vikingatiden och vidare till 1600-talet, då släkten Bonde
byggde Hässelby slott och sedan blev dominerande i Spånga gamla
socken. Hennes arbete i Gillet väckte intresset för hembygden bland
Spångaborna än mer än tidigare, vilket gjorde föreningen väl känd bland
både gamla och nya invånare här.
Speciellt kan nämnas allt arbete med Nälsta gård, som genom hennes och
några andra personers engagemang resulterade i att Gillet från 1986
disponerar en utmärkt fin hembygdsgård som är välbesökt, då vi där har
Öppet hus ett antal söndagar per år.
Jane väckte stor respekt som en viljestark och positivt engagerad person,
och vi i Gillet kommer att med glädje men också med stor saknad minnas
henne som en av våra centrala kvinnogestalter under många år.
Gösta Garberg
(ålderman)
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Hembygdsgillets höstmöte 2006
av Carin Ljung
Det traditionsenliga höstmötet inföll den 28 oktober och lockade en stor
publik. Spånga församlingshus fylldes till brädden och i den stora mötessalen var alla kaffebord besatta.
Mötet inleddes med klämmig dragspelsmusik av sjumannabandet Notknixarna. Det var minsann inte lätt att hålla fötterna i styr när de klämde i
med Trolleboschottis. Jag vet att jag i förra årets referat uttryckte en förhoppning om allmän dans på höstmötena, men det har tydligen inte slagit
igenom än.
Nu stiger ordföranden Gösta Garberg upp på podiet och hälsar alla
välkomna. Han berättar att hösten varit bra för Gillet, Öppet hus-dagarna
på Nälsta gård har lockat ovanligt många besökare, och de föredrag som
Gösta och Stig hållit i olika sammanhang har bidragit till att sprida
kunskap om vår bygd och förening.

Nu riktar sig Gösta speciellt till Sixten Källberg, som ända sedan 1940talet träget arbetat för Gillet på många olika sätt. Han har skänkt
fotografier både till Gillet och Stadsmuseet, varit ålderman i många år
och även ingått i Länsförbundets styrelse. Det var han som på 1980-talet
uppvaktade Mats Hult angående Nälsta gård och argumenterade för att
den borde bli vår hembygdsgård. Därför får nu Sixten titeln ålderspresident och får mottaga ett diplom, speciellt utformat till detta tillfälle
av konstnären/designern Elisabeth Ippolito.
Därefter vidtar kaffedrickning med livligt prat runt borden. Alla tycker
det är roligt att träffas, och man ser såväl stamgäster från Öppet hus som
nykomlingar och mer sällsynta gäster. Samtalsämnen tycks inte tryta och
många diskuterar det nyligen timade valets konsekvenser för Spånga och
spångaborna.
Dags för dagens gäst!

Håkan Ljung och Gunilla Bramme
Det är Gunilla Bramme från Haninge hembygdsgille som i ord och bild
berättar om alla sevärdheter vi kommer att få se på vår utflykt till

Sixten Källberg mottar sitt diplom
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Haninge den 5 maj. Årsta slott med Fredrika Bremers våning,
Jordbrogravfältet, Österhaninge kyrka och Sandemars slott ligger alla
inom kommunens gränser. Lugnt och anspråkslöst redogör hon också för
vad hennes förening har åstadkommit - de har bl a renoverat det gamla
tingshuset i Haninge på egen hand, och där har de nu sitt säte.
Imponerande, tycker vi som inte brukar utföra så stora arbeten på vår
hembygdsgård.
Mötet avslutas med att Gösta Garberg tackar föredragshållaren för en fin
skildring av Haningebygden som säkert kommer att locka många
deltagare till vårutflykten.

Gillets vårutflykt till Haninge
Den 5 maj far vi med pendeltåg från Spånga till Västerhaninge där
abonnerad buss väntar. Haninge hembygdsförening är guider på vår
rundtur som omfattar Årsta slott (Fredrika Bremer-våningen), Jordbrogravfältet, Österhaninge kyrka och ev. Sandemars slott. Vi får kaffe och
smörgås i Haninge gamla tingshus som rustats upp av
hembygdsföreningen.
Klockan 09.45 samlas vi på Spånga station (tåget går 10.07) där
färdbiljetter delas ut till dem som inte redan har. Vi beräknar vara tillbaka kl. 17.00. Kostnad för tågresa, kaffe, smörgås och busstur beräknas
till 100 kr per person. Pengarna samlas in under resan. Antalet personer
är begränsat till 35, så det är bra att anmäla sig tidigt.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006
Rådet för Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille avger härmed sin
verksamhetsberättelse för året 2006.
RÅDETS SAMMANSÄTTNING
Ålderman
Stadman
Skriftvårdare
Kassavårdare
Arkivarie
Bisittare

Ersättare

Granskningsmän
Ersättare
Valberedning

Gösta Garberg
Carin Ljung
Lil Rysanell
Leif Lennbom
Olle Magnusson
Stig Eriksson
Siv Jonsson
Hans Lennbom
Krister Nordin
Siv Gustafsson
Inga-Britt Häggström

Utgående mandattid
2007
2007
2008
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2007 (mandattid ett år)
2007 (mandattid ett år)

Harry Kårsjö
Britt Lundborg
Erik Johansson

2007 (mandattid ett år)
2007 (mandattid ett år)
2007 (mandattid ett år)

Nils Sundin, sammankallande
Clary Holmer
Kerstin Åslund

Redaktionskommitté för Spånga Bygden
Inga-Britt Häggström
Leif Lennbom
Carin Ljung
Krister Nordin

Bindande anmälan senast den 25 april.
Kontaktpersoner: Gösta Garberg,
Carin Ljung,

tel. 36 70 78
tel. 36 16 50
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SAMMANTRÄDEN
Rådet har hållit nio protokollförda sammanträden under 2006 vid
följande tillfällen: 23 januari, 21 februari, 21 mars, 19 april, 22 maj, 28
augusti, 25 september, 23 oktober och 27 november. Ytterligare samråd
har skett per telefon vid aktuella angelägenheter.
ÅRSSTÄMMA
Årsstämman hölls den 5 mars i Spånga Församlingshus. Sven Lilja
berättade om Evert Taube, som han arbetat med många gånger.
Dessutom sjöng Sven Taube-melodier och imiterade honom väldigt bra.
Det var en uppskattad underhållning, där det även blev allsång.
Åldermannen berättade om våra olika trycksaker och den nyutkomna
boken ”Jag minns min barndoms Spånga…”. Lennart Rydberg berättade
om ångbåtens utveckling från 1800-talet. Även inom gamla Spångas
gränser har ångbåtstrafik förekommit. Agne Holmer, styrelseledamot,
och Inga Schüberg, valberedare, avtackades. Inga-Britt Häggström och
Gösta Garberg fick Gillets hedersnål. Man beslutade om oförändrad
medlemsavgift för 2007, 120 kr för ordinarie medlem och 20 kr för
familjemedlem.
HÖSTMÖTE
Vid höstmötet lördagen den 28 oktober gästades vi av Notknixarna, som
spelade dragspel och gitarr. Det var bra musik, som fick många att tralla
med i både gamla och nya låtar. Gunilla Bramme från Haninge
Hembygdsgille berättade om sin hembygd, dit 2007 års vårutflykt går.
Gunilla berättade väldigt trevligt och informativt.
ÖVRIGA SAMMANKOMSTER OCH ARRANGEMANG
13 maj
Vårutflykten gick till Mariefred, där vi blev väl mottagna av
Per Sillén (f.d. Spångabo). Vi blev inbjudna till
hembygdsmuseet, Callanderska gården från 1500-talet. Britt
Gustafsson guidade oss genom huset, efter det att vi intagit
kaffe, smörgås och kakor. Per Sillén tog oss med buss på en
trevlig rundtur i staden och des omgivningar. Efter rundturen
gick en del av sällskapet på stadsvandring i det för dagen
mycket blåsiga och kyliga vädret, resten gick på egen utflykt
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till bl.a. Grafikens hus. Därefter avslutades en innehållsrik
dag med hemfärd.
10 dec

Öppet hus. Adventskaffe med julglögg och pepparkakor.

Gillet har också på olika sätt spridit kunskap om gamla Spånga.
Därutöver har rådsmedlemmar vid enskilda kontakter i samhället kunnat
besvara frågor och berätta om tidigare skeenden i Spånga.
NÄLSTA GÅRD
Nälsta gård har haft ”öppet hus” 19 gånger under verksamhetsåret. Vid
dessa tillfällen har befintliga samlingar förvisats andra och fjärde
söndagen i varje månad kl 13-16, utom under juli och augusti.
Rådsledamöter och frivilliga har alternerat som värdar då de
demonstrerat, berättat, serverat kaffe samt försålt äldre lokala kartor och
Gillets litteraturutgåvor. Nälsta gård har dessutom vid 16 tillfällen varit
uthyrd till externa organisationers styrelsesammanträden, samkväm etc.
SPÅNGA BYGDEN
Redaktionskommittén har sett till att Gillets medlemstidning har
utkommit med 4 nummer (96-99) under året. Tidningen innehåller
bygdehistoriska artiklar, Gillets program, föreningsmeddelanden,
minnesskildringar med mera. Ett nummer per år utgörs av
medlemsmatrikeln. Förutom till Gillets medlemmar tillställs tidningen
även skolor, Kungl. Biblioteket och bibliotek i närområdet, en del
allmänna
institutioner
samt
utväxlas
med
närliggande
hembygdsföreningars medlemstidningar.
GILLETS HEMSIDA
Carin Ljung har kontinuerligt uppdaterat hemsidan.
GILLETS BOKSAMLING
Gillet förfogar över en boksamling innehållande ett flertal historiska och
vetenskapliga böcker om hela landet, men med tyngdpunkt på våra
närliggande trakter, bl a årsböcker om Uppland och Stockholm.
Samlingen, vilken förvaras på Nälsta gård, kompletteras fortlöpande
genom nya inköp och gåvor. Personer intresserade av samlingen kan ta
del därav efter förfrågan hos arkivarien eller annan rådsledamot.
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GILLETS UTGÅVOR
Gillets egna utgåvor tillhandahålls i Nälsta gård och vid Gillets
sammankomster i Spånga Församlingshus. Exempel på utgåvor är
”Spånga och Järfälla Sockenstämmoprotokoll” i fyra delar (del 2 och 3 i
en volym och del 4 består av två volymer) Spånga Bygden och
kartkopior över samhällena i Spånga under tidigare skeden.
Dessutom tillhandahåller Gillet ”Spångasmycket” och ”Spångaslipsnålen”, kopior gjorda i silver efter föremål från järnåldern funna vid
utgrävningarna i Tensta.
SAMARBETE MED FÖRETAGARFÖRENINGEN
Gillet har tillhandahållit 27 gamla och nya fotografier med Spångamotiv
till den av Spånga Företagareförening utgivna Spångakalendern 2007.
KONTAKTUTBYTE OCH SAMVERKAN
Samverkan med hembygdsföreningarna i omgivningarna sker bl a genom
utbyte av medlemstidningar och andra publikationer samt kallelser till
arrangemang och gemensamma aktiviteter.
REPRESENTATION
Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille tillhör följande föreningar:
Sveriges Hembygdsförbund
Stockholms läns Hembygdsförbund
Samfundet S:t Erik
Bibliotekets vänner i Spånga
Spånga Medborgarhusförening
Spånga-Tensta Kulturkommitté
Gillet har haft representanter vid de flesta av ovan nämnda
organisationers årsmöten och arrangemang. Representanter från Gillet
deltog vid Stockholms läns Hembygdsförbunds årsmöte den 25 mars i
Täby. Carin Ljung var på Kulturkommitténs årsmöte den 27 april. Gösta
Garberg var på Stadsmuseet den 10 maj. Gösta Garberg och Olle
Magnusson representerade Gillet på Ivar Ahlströms begravning den 14
juni. Gösta Garberg bevistade Lisa Hammarlunds begravning den 22
augusti. Gösta Garberg och Olle Magnusson med fruar uppvaktade
Sixten Källberg på hans 90-årsdag. Siv Gustafsson och Krister Nordin
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deltog i budkavlen anordnad av Norra Järva Hembygdsförening på
Husby gård. Olle och Anita Magnusson uppvaktade Gösta Garberg på
hans 80-årsdag. Stig Eriksson har besökt Överby kvarn i Sollentuna.
Gösta och Olle med fruar var på Jane Hamiltons begravning. Gösta var
på informationsmöte om arkivering på Stockholms Stadsarkiv i oktober
och representerade också Gillet vid Anita Pettersson bildutställning på
Fristad.
GILLETS MEDLEMSANTAL
Antalet medlemmar i Gillet var vid årsskiftet 2006/2007 474 st. Av dessa
var 329 helbetalande medlemmar, 127 familjemedlemmar samt 18
ständiga medlemmar.
ÅRSAVGIFTEN
Årsavgiften för 2006 var 120 kronor för helbetalande och 20 kronor för
familjemedlemmar. Ständigt medlemskap kan numera ej tecknas.
GILLETS EKONOMI
Årets resultat visar ett överskott på kr. 16.512:55. En detaljerad
redovisning för Gillets ekonomi finns i vidstående resultat- och
balansräkning.
GÅVOR
Gåvor till Gillet har skänkts från flera medlemmar, gåvor för vilka vi
härmed framför vårt varma tack. Gillets lösöre finns förtecknat i
arkivpärmar, vilka fortlöpande kompletteras.
ETT STORT TACK
Framför härmed till alla dem, inom och utom Gillet, som på olika sätt
stött vår verksamhet under året. Till sist vill vi tacka Gillets medlemmar
för den uppskattning som på olika sätta visats oss i vårt arbete under
verksamhetsåret 2006.
Spånga i februari 2007

RÅDET I SPÅNGA FORNMINNES- OCH HEMBYGDSGILLE
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Resultaträkning
2006

2005

42 935,00
5 435,00
19 865,00
17 110,00
5 270,00
17 543,00
3 200,00
3 581:95

119 619,95

43 605,00
1 135,00
20 450,00
5 060,00
5 000,00
13 039,00
3 300,00
2 354,26

103 107,40

7 395,00
17 161,00
12 603,30
9 294,00
10 282,00
420,00
16 288,00
0,00
765,00
917,50
10 000,00

Spånga Fornminnes- och Hembygdsgilles

Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning litteratur
Försäljning smycken
Bidrag
Gåvor
Möten och samkväm
Hyror Nälsta gård
Räntor

ÅRSSTÄMMA
93 643,26

Söndagen den 25 mars 2007 kl 14.00

Kostnader
Avgift till medlemsorganisationer
Inköp smycken
Spånga Bygden
Porto
Omkostnader
Nälsta gård: tomträttsavgäld
Nälsta gård: el och vatten
Nälsta gård: reparationer
Nälsta gård: försäkring
Nälsta gård: övrigt
Avsatt till reserv

7 415,00
16 810,00
22 396,40
10 171,00
25 969,00
424,00
18 628,00
529,00
765,00
0,00
0,00

Årets resultat

16 512,55

i Spånga Församlingshus

85 125,80

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna berättar spångabon Börje
Sandén om en skärmytsling på 1000-talet, nämligen när kung Olav av
Norge (som senare blev Olav den helige) med sin flotta seglade in i
Mälaren och utmanade Olof Skötkonung som med sina skepp låg och
försvarade Sigtuna.

8 517,46

Balansräkning
2006-12-31

2005-12-31

Tillgångar
Kassa
Postgiro
Bank
Förbetalda kostnader
Fordringar

1 965,50
57 597,96
269 613,38
782,00
5 000,00

3 044,50
56 826,36
259 8227,43
675,00
0,00

333 485,33

320 373,29

0,00
26 120,00
40 000,00
70 000,00
9 000,00
23 306,00
150 020,29
16 512,55

0,00
25 345,00
40 000,00
70 000,00
9 000,00
22 008,00
141 502,83
8 517,46

333 485,33

320 373,29

Kaffe med dopp serveras
Tag med detta nummer av SpångaBygden,
som innehåller verksamhetsberättelsen!

Skulder och eget kapital
Diverse skulder
Förskottsbetalda medlemsavgifter
Fond: E Forseman
Fond: A & E Poucette
Fond: Sockenstämmoprotokoll
Fond: Jubileum
Balanserade resultat
Årets resultat

17

Hjärtligt välkomna!

18

Välkomna
till
Nälsta Gård

Nya medlemmar
Lisbeth Antonsson, Spånga
Olle Grinder, Vällingby
Anders Hägg, Kungsängen
Gunnar Ljung, Spånga

Vi har Öppet Hus med kaffeservering
Kl. 13 - 16
11 mars

Bengt Nyström, Älvsjö
Gunnel Rosenquist, Arboga
Kent Sylvén, Spånga
Kristina Wåland Sylvén, Spånga

Obs! Årsstämma 25 mars i Spånga Församlingshus!
Ann-Katrin Åslund, Spånga

22 april
13 maj
27 maj

Välkomna!

10 juni

Vandring i Hanstaskogen med Jocke Arfvidsson den 28 april kl. 10-13.
Max 20 personer. Vi går ca 3 km i ganska oländig terräng. Anmälan till
Krister Nordin, tel 761 21 77 senast den 25 april.

Medlemsavgiften: Kr 120:-, familjemedlemmar kr 20:19
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