
ÅrböleNytt       
    

Info-blad till alla boende i Årböle Rote/och andra intresserade         
                        Maj 2015 
________________________________________________________________  

                                                        
Ordföranden har ordet. 
Senaste nytt 
 
Så har vi då avverkat årets ”kul-
turresa”. I år blev det bowling i 
Östhammar lördagen den 25 
april. Hårda matcher togs på 4 
banor där många olika stilar vi-
sades upp. Efter bowlingen intog 
vi (18 personer inkl. busschauffö-
ren) en mycket smakfull middag 
på restaurang Sjökrogen för att 
därefter ta bussen hem till trygga 
Årböle. 
 
Den 9 maj hade vi traditionsenligt 
vår årsstämma i Åhrmans bagar-
stuga. 13 personer deltog och vi 
välkomnade särskilt våra nya 
grannar Inger och Bert Anders-
son. 
  
Vid stämman togs bl.a. beslut att 
vidhålla traditionen med gemen-
samt midsommarfirande, knyt, 
vid badet. 
 
Beslut togs också att ta oss ner 
med båt, bil, cykel eller annat val-

fritt färdmedel till Forsmarks 
herrgårdspark på nationaldagen 
den 6 juni. Se inbjudan i detta 
Årbölenytt. 
 
Efter stämman hade vi arbetsdag 
vid boulebanan där bord och 
bänkar oljades in, ogräs rensa-
des m.m. Efter väl förrättat värv 
bjöds det på grillkorv, dryck, kaffe 
och kaka. 
 
Ett stort tack till alla Er som med-
verkade. 
 
Jag önskar Er alla en riktigt fin 
sommar. 

Sverker Sjöqvist 
 
 
 

 
 
 

Stöd Årböle Byalag genom att 
bli medlem 

Årsavgiften är 100 kr för enskild och 
150 kr för familj. 

Betala direkt till kassören eller till 
bankgiro nr 5006-2397 

 
 



 
Inbjudan 
 
Lördagen den 6 juni arrangerar Byalaget en utflykt för medlemmarna till Forsmark. 
Resan kan ske med båt, cykel eller bil. Var och en ordnar färdsätt. Avresa med båt 
från Årböle kl.12. I Forsmark serveras en festlig picknick kl.14 i närheten av bruks-
dammen. Vid dåligt väder inställes resan – men inte picknicken! 
  
Anmälan senast måndagen den 1 juni till Kerstin 251 00 eller MaryAnn 340 31. 
 

Välkomna med!  

 
Lite Rotehistoria     -      Södra Årböle 

 

År 1630  
Här bor bonden Oluff Erichsson med hust-
ru Lisbeth på gården A 
 
År 1676 
På försommaren dör hustrun samt en dot-
ter. I okt. samma år gifter Oluff om sig med 
Karin Ersdotter från Önsbo. 
 
År 1688 
Sonen Per Erichsson tar över gården. 
 
År 1702  
Per Erichsson styckar av halva   
gården A till sin bror Bengt Erichsson till 
¼dels mantal vardera, B. Gränsen går rakt 
igenom gårdsbildningen. 
 
År 1731  
Sonen Per Persson tar över gården A. 
 
 
 

År 1737 
Bengt Erichssons son Erik övertar sin fars 
gård B. 
 
År 1830 
Erik Bengtssons son är nu bonde på går-
den B. Han styckar av till sin son unge 
Bengt Bengtsson som blir gården C (Byle) 
 
År 1835  
Carl Settergren, gift med Helena Bengts-
dotter, övertar svärföräldrarnas gård B. 
(idag Sternruds) 
 
År 1860 
Lars Erik Andersson och Carl E Wahlund, 
båda från Österlövsta, köper gården A på 
auktion. Den delas upp i två lika stora de-
lar. Hälften av husen rivs och byggs upp 
på nytt på Wahlunds mark D. 
 
År 1866 
Gården A, hamnar under Lövstabruks 
ägor och flyttas nu upp till andra sidan 
vägen. Årböleån rätas ut till sin nuvarande 
sträckning. 
 
År 1926 
E.G. Eriksson får köpa gården A (dock i 
reducerat skick) som han arrenderat av 
Gimo-Österby AB (idag Skeppströms) 
 
Christina Skeppströms kort-korta histo-
ria om deras  gård A. Forskning från 
1997.  
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