
Kvarnstugan - vår hembygdsgård 
Husvärdar är Bengt och Marianne.
Tänk på att du kan hyra Kvarnstugan till fester
och andra höjdpunker under året.
För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta 
Marianne Zeldenrust Dahlbeck, 
telefon: 070 695 28 90.

Verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn i Vallentuna kommun.

Program nr. 1 2023

Hembygdsvänner,

Äntligen är vi på gång igen! Föremål från bygden på Historiska museet, de lokala 
trädgårdsmästarna och deras skickliga yrkesutövande, årsmöte, sång och musik är 
vad vi närmast har att se fram emot. Det ska bli trevligt att ses. Välkomna!

Bästa hälsningar,
Börje

Besök på Historiska museet

Vi får en specialvisning på Historiska museet av föremål som kommer från vår egen bygd 
– onsdagen den 1 mars kl 16.00.

Samling sker i entréhallen på museet kl 15.50, 
Narvavägen 13-17 i Stockholm.

Vi får bland annat se silverskatten från Gillberga i 
Kårsta, en armring av brons från Kvarnbacken i Brottby, 
ett ryggknappspänne från Ösby, lösfynd från Lappdal, 
altarskåpen från Össeby-Garn och Vada samt ett 
krucifix och en mässhake från Vada.

Merparten av föremålen finns i museets magasin. På 
grund av utrymmesbrist och säkerhetsskäl måste 
deltagarantalet därför begränsas till 20. Föranmälan se-
nast måndagen den 27 februari till Börje Sjöman på 070-6105171 eller ossebyhbf@telia.com . 
En avgift på 50 kr per person (subventionerad av föreningen) betalas på plats och tas upp av Börje.

Dags för medlemsavgiften
Medlemsavgiften för 2023 är oförändrad 150 kr och kan insättas 

på Össeby Hembygdsförenings plusgiro 61 27 46 – 8.



Söndagen den 12 mars kl 13 i Kvarnstugan, Brottby,
 berättar Bengt Rundqvist om
 ”Trädgårdsmästarna - bra bänkläge. Från dräng till 
slottsträdgårdsmästare till handelsträdgård i Vallentuna”.

Det är titeln på en bok som Bengt nyligen gett ut och 
som beskriver arbetet på familjens handelsträdgård. På 
1940/50-talen fanns mängder med handelsträdgårdar 
i nuvarande Vallentuna kommun, liksom i Täby kyrkby. 
I boken finns mängder av unika foton från bland annat 
Vallentuna.

Det går att få fika kl 12-15.

Fotot är från mitten av 50-talet och visar Bengts far, John Rundqvist som skördar meloner. Boken 
kommer att säljas efter föredraget men kan också köpas på Vallentuna bibliotek och genom 
Vallentuna Hembygdsförening.

Besöksadress: Kvarnstugan, Gamla Norrtäljevägen 791, Brottby
Hemsida:  www.hembygd.se/osseby eller www.ossebyhbf.se 
Postadress:  c/o Sjöman,  Lindgårdsvägen 46, 186 70 Brottby 

Kallelse till Årsmöte 

Össeby Hembygdsförening håller Årsmöte tisdagen den 28 mars kl 19.00 
i Kårsta församlingsgård, intill Kårsta kyrka. 

Vi börjar med servering och underhållning av Kvarntorpskvartetten med Kjell Husberg och hans 
vänner som spelar musik av Bellman och Taube. Därefter blir det sedvanliga mötesförhandlingar. 

Handlingar till årsmötet kommer att vara tillgängliga sju dagar inn an på www.ossebyhbf.se och fin-
nas för utdelning på mötet. De som önskar få dessa i pappersform innan mötet kan anmäla detta 
till ossebyhbf@telia.com eller kontakta Börje Sjöman på 070-610 5171 så skickas de med post.

Valborgsmässoafton

Vi samlas i all enkelhet vid Kvarnstugan och sjunger in våren. Söndagen den 30 april kl 19.00. 
(Ingen brasa).

Till våren har dessutom Bengt Dahlbeck utlovat att ta oss med på en vandring till platser som 
Märta Kraemer berättat om i sin bok Barnsdomsminnen. Planerandet är också igång för mera under 
resten av året, information kommer längre fram.


