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från styrelsen för Väg- och Tomtägarföreningen

ÄLVNÄS
INFORMATION TILL DIG SOM ÄR ÄLVNÄSBO

TRUMPETEN 

MIDSOMMAR  120 barn köade för midsommarpåsen

Skadegörelse på Körsbärspromenaden

 ÄLVNÄFESTIVALEN  årets höjdpunkt 

samlade 500 besökare på dagen och nästan lika många på kvällen
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Det här är en liten tidning 
som kommer i din brevlåda 
när vi har lust, eller när vi har 
något att berätta. Red.

ÄLVNÄSFESTIVALEN

My var inte Fy!

Vid bussvändplan har det blivit en önskebrunn 
som kommer att få ett tegeltak inom en snar 
framtid. Liksom ett galler i botten. Dessutom 
kommer det att bli en vägskylt som förkunnar 
bussvändplan för att det ska bli komplett.
 Vid Lindkvist Hörna har vattnet runnit ett 
tag i fontänen. Den kommer att behöva tätas 
lite, men det gör vi nog inte förrän till våren när 
vinters kyla har gett sig.

Älvnäsfestivalen 2014
RENOVERINGEN AV BUSSVÄNDPLAN OCH LINDKVIST 

HÖRNA ÄR NÄSTAN KLAR

Innan Älvnäsfestivalen började kom det en 
liten skur. Oron var stor för att det skulle bli 
dåligt väder. Hur många vågar sig ut ur stu-
gorna då? I pausen mellan dagsaktiviteten 
och kvällspasset kom det en störtskur, men 
under själva evenemanget var det uppehåll.

Förberedelserna är lika stora oavsett 
vad det blir för väder. Folk strömmade till 
innan det öppnade och satt upp sina lop-
pisbord, spred ut sin saker och hoppas att 
de skulle sälja. Hoppborgen pumpades 
upp. Sockervadd- och popcornmaskinern 
värmdes upp och gammelbilarna började 

Omslaget: Främst står en Toyota Crown från 

1964. Första året Toyota fanns i Sverige.
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Foto Anders Overland

SNÖ-
RÖJNINGEN 

I VINTER

strömma in på gräset längs med Älvnäsvä-
gen. Birkaskolans klass startade grillarna, 
ketchup, senap och bröd skulle fram.

”Har vi någon prislista”, ”vem ska ta be-
talt”? Det fanns många frågor in i det sista. 
Kanske har någon glömt något hemma. En 
bil sticker iväg igen för att hämta det som 
saknades… 

Så där håller det på en stund innan allt 
kommer på plats. Hasse åkte till bageriet för 
att hämta allt kaffebröd som föreningens 
kafé skulle sälja och servera. Leverantören 
hade glömt bort att leverera. Skulle mjölken 
räcka. Nej, det skulle den inte. Ett par perso-
ner kompletterarde. Kaffet räckte, och kaf-
febrödet, vattnet och Festisarna.

Plötsligt är allt igång. Helikoptern lyfter 
med de första resenärerna och medlemmar 
i vår förening strömmar till från alla håll. I 
släptåget kommer vänner och bekanta som 
har hört talas om att vi har en egen festival 
och gärna vill vara med och titta och njuta 
av vad Älvnäs Väg- och Tomägarförening 
gör för sin medlemmar. Det är väldigt roligt. 
Någon som hade tillräckligt många fingrar 
kunde under dagen räkna till runt 500 per-
soner som besökte festivalområdet på dagen. 
Samma person sa också att det var något 
färre på kvällen.

Men det var ett fantastiskt bra band, 

med ett krångligt namn Howling Dale & 
Hound Dogs.

My Blomqvist Olsberg underhöll mitt 
på dagen och gjorde en mycket trevlig show 
med sin pianist. Jättekul. Hon avslutade 

med att sjunga ”Bli en Clown” av Sture 
Lundquist, en låt som Lill-Babs ofta sjunger. 
I samband med det satt hon en röd näsa på 
flera maniliga personer i publiken och till 
och med sminkade en person till clown.

Snöröjningen kommande vinter kommer 
att ske på samma sätt som den föregå-
ende. Med avrop på alla vägarna. Det 
gick bra förra året och vi sparade en del 
pengar. Hur mycket är lite svårt att säga 
exakt, det var ju en mild vinter också. I 
och med att  vi nu har några farthinder 
kommer vi att sanda lite extra vid de 
ställen som har ett lite mer utsatt läge 
för att man ska få lite fart uppför t.ex. en 
backe. Vi har ett mycket gott samarbete 
med Adelsö Ägg som kör åt oss.

Basketkorg
Föreningen har 
monterat en riktig 
basketkorg intill 
vändplan vid Flug-
snapparvägen. 
Strax intill vår nya 
fotbollsplan.
Det är bara att ge 
sig dit och spela 
och ha kul.
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ÄLVNÄSFESTIVALEN 2014

Howling Dale & The 

Hound Dogs

En glad gubbe, Lars Cyrus, och en mindre glad, 
brorsan, i en Fiat 508 C från slutet av 40-talet. Det 
var en lyckad kombination. De vann biltävlingen 
och vann en helikopterflygning till Stockholms 
skärgård och tillbaka.

Ägaren till den fina biltidningen GranTurismo, 
Gunnar Dackevall med familj, startade i en replika 
av den bil som Jean-Louis Trintignant, i filmen ”En 
man och en kvinna” av Claude Lelouch från 1965, 
körde. En Ford Mustang. Han var en rallyförare 
som körde sin rallybil till kvinnan han älskade 
och deras möten i Deauville. Kvinnan spelades av 
Anouk Aimée.

Chefen för Biologiska museet, Lars-Erik Larsson 
visade djurskinn och kranier från olika djur.

Två Alvisbilar, TA 14, den första, tvåfärgade, är en med den sällsynta Duncan-karossen.

Tack, till alla
som var med och hjälpte till för att Älvnäsfestivalen skulle bli så bra 
som möjligt. Först styrelsen, Hans Christiansen, festivalgeneralerna 
Cecilia Speranta och Anders Overland, Sture Elmberger, Micke Lind-
ström, Hanna Frimansson, Anna Leander Nyberg och Lotta Arnshaw. 
AnnaCarin Rutegård och Birgitta Juhnestam drev kaféet på ett för-
tjänstfullt sätt så att pengar kom in i förenings kassa. Royne Carlsson 
jagade som vanligt in sponsorerna, både privata och företag. Anders 
och Cecilia för arrangerande av Älvnäsloppet. Ett stort tack till alla icke 
namngivna som hjälpte till och bar, körde, städade och fixade med all 
utrustning, tält, stolar, bord etc.

Hoppborgen var ett nytt och lyckat 
inslag,i festivalmiljön.

Från Skansen kom Lars-Erik Larsson, 
också chef för Biologiska museet, och visade 
djurskinn och kranier av djur som barnen 
fick känna på och ställa frågor om.

 Ansiktsmålning är ett populärt 
inslag, kön ringlade sig ofta lång framför 
den duktiga ansikstmålaren.

Birkaskolan var nöjda med att ha sålt en 
massa hamburgare, korv och våfflor.

Gammelbilstävlingen lockade runt 35 
bilar i år och de skickades ut på en sträcka på 
drygt 5 mil, runt Färingsö på småvägar förbi 
Sånga Säby, Färingsö kyrka, Kumla by och 
tillbaka till Älvnäs. Utmed sträckan fick de 
leta efter bokstäver som skulle kombineras 
ihop till ett namn som hade med motor-
sport att göra. Rätt svar var Gunnar Nilsson, 
svensk Formel 1-förare. Sträckan skulle 
också köras på en idealtid som var hemlig 
för deltagarna. De som kom närmast fick 
naturlihgtvis bäst poäng. Tävlingen avsluta-
des med 10 kluriga frågor på temat bilar som 
alla fick svara på samtidigt, efter att alla hade 
gått i mål, under fem minuter. Ingen skulle 
ha tid eller möjlighet att ”Googla”. 

Älvnäsfestivalen startade 2005, även 
om den då hette Älvnäsdagen och inte hade 
någon aktivitet på kvällen. 2008 blev det 
Festivalen, liksom 2011 och 2014.

Älvnäsdagen/festivalen startades av 
styrelsen med utgångspunkten att stärka 
gemenskapen i Älvnäs. Och det är fortsatt 
syftet med arrangemanget.
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Älvnäsloppet 5-14 år
Alla fick medalj…och, eller, sockervadd

Älvnäsloppet samlade runt sjuttio barn och ungdomar. Vi trodde på runt 
35. Men någon i styrelsen sa att vi kan lika gärna köpa in 75 medaljer 
när vi ändå håller på. Då har vi till nästa gång… Loppet arrangerades av 
Anders Widegren och Cecilia Erling, tack! De tog hjälp av Ekerö löpar-
klubb och den representanten uttryckte förvåning över att så många 
barn deltog. ”Så här många får inte ens vi när vi gör ett upprop över hela 
Ekerö”, sa han.Foto Anders Overland

Foto Anders Overland

Foto Anders Overland

Foto Anders Overland
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Midsommarfirandet 2014

Glad midsommar
Midsommarfirandet i Älvnäs var i år för första gången på stora få-
rängen, där vi nu har fått en naturlig plats, istället för på lekplatsen. 
Många vuxna och barn hade samlats trots det lite dåliga vädret som 
det ofta är på midsommar. Kallt och regn i luften. 120 barn köade för 
att köpa en överraskingspåse. Sture fick vara Ewert Taube och sköta 
ljudet. Anna Leander Nyberg höll i arrangemanget tillsammans med 
Cecilia Speranta.

Ganska snart efter att vår parkbänkar hade kommit upp skedde skadegörelse på 
en av bänkarna. Den som stod i mitten på Körsbärspromenaden. En plats där 
man har minst insyn om man har onda avsikter. Någon hade gått på den med 
yxa och gjort et antal hack i träet, och dessutom slagit bort sittplankorna. Det är 
tydligt att det är en yxa som har orsakat skadegörelsen. Misstankarna pekar mot 
en vuxen person. Barn eller ungdomar går knappast med en yxa på sig. Bänken 
är renoverad och stod ganska snart på plats igen. Ett antal veckor senare var det 
någon som skar av den bevattningsslang för körsbärsträden som vi hade investe-
rat i, ungefär på samma plats.
 Det pekar på att det är någon som inte tycker om Körsbärspromenaden. 
Händelserna är polisanmälda. Har du sett något, vänligen kontakta styrelsen.

Skadegörelse på Körsbärspromenaden
Bävrarna skapar förråd
Bävrarna skapar matförråd inför vin-
tern. Ett mindre antal träd har tagits 
ned av Bäverfamiljen som håller till 
i närheten av Busviken. När bävern 
fäller större träd är den enbart ute 
efter det tunna grenverket högst upp. 
Är trädet över en viss diameter gnager 
bävern bara igenom cirka 2/3 av stam-
men, lagom mycket för att trädet vid 
nästa kraftiga oväder garanterat kom-
mer att falla.  Födan består främst av 
blad, bark, örter och vattenväxter.


