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Ordföranden har ordet. 
Senaste nytt 
Så har vi då fått vår igen, faktiskt 
sommar enligt meteorologerna. 
Detta är enligt min mening årets 
bästa tid med alla grönska i skog 
och mark. 
  
Årets ”kulturresa” gick av stapeln 
den 20 februari i form av en resa 
till Gavlerinken Arena  där vi, när-
mare bestämt 24 personer, såg 
Brynäs dessvärre förlora mot 
Djurgården. I samband med mat-
chen så intogs en mycket fin buf-
fé i arenans restaurang. 
 
Den 8 maj hade vi traditionsenligt 
vår årsstämma i Åhrmans bagar-
stuga. 12 personer deltog och vi 
välkomnade vår inbjudne gäst 
Tommy Karlsson. Vid stämman 
togs bl.a. beslut att vidhålla väl 
invanda traditioner, se nedan.  
 
Beslut om att inleda grannsam-
verkan mellan Imundbo och År-
böle togs efter att vår inbjudne 
gäst Tommy berättat hur det gått 
till när de i Imundbo efter ett natt-

ligt inbrott blivit av med svetsar, 
motorsågar m.m. Som ansvariga 
för att detta kommer till stånd ut-
sågs Tommy Karlsson och P-G 
Wahlgren. De kommer bl.a. att ta 
kontakt med polisen och informe-
ra invånarna i resp. by. 
 
Slutligen vill jag önska Er alla en 
riktigt fin sommar. 

Sverker Sjöqvist 
 

Sommarens aktivteter 
 

Nationaldagsfirande och båt-
färd till Forsmark. 

Resan kommer att utföras under 
helgdagarna 4-6 juni. Vädret får 
bestämma vilken dag det blir. 
Sverker är kontaktperson och 
sammankallande för de som vill 
åka och för samordning av båtar. 
Man kan även välja att åka land-
vägen (cykel el. bil). Var och en 
tar med sig mat och dryck till 
picknick i Forsmarksparken. 
 
Intresseanmälan lämnas till 
Sverker 



Boule/kubbkvällar 
pågår under skollovet. Onsdagar kl. 
19. Var och en tar med fika mm. Grillen 
tänds vid behov. 
 
Midsommarfirande 25 juni. 
Lilla tältet reses vid badplatsen. Festen 
startar kl. 18. Var och en tar med sig 
mat och dryck. Byalaget ombesörjer 
grillar och kol. 
 
Årensning. 
Årets årensning kommer att gå av sta-
peln den lördagen den 23 juli. Samling 
kl. 10 vid busskuren. medtag lämpliga 
verktyg och matsäck, samt gärna en 
båt. 
 
Kvällens årensningsfest hålls som van-
ligt för deltagarna och deras familj. 
Partytältet reses vid Sundbergs gårds-
plan. 
Anmälan till Björn. 
 
På Tur i Hållnäs 
hålls lördagen den 13 augusti enligt 
program för hela Hållnäs. Vi kör som 
vanligt med öppen bagarstuga, loppis, 
café samt varggårdsvisning. 
Sverker har totalansvar för arrange-
manget. Berit ansvarar för bakning i 
bagarstugan. Ebba ansvarar för café 
verksamheten. Anmäl er gärna att 
hjälpa till. Loppisföremål mottages 
tacksamt. 

 

       Lite Rotehistoria 

BLADÄNG, torp/backstuga på 
Olarsbo ägor 

Olarsbo var ett av sju kyrkohemman i Hållnäs. 
De Geer förvärvade gården 1646. Den har 
alltid varit ett ”brukshemman” under Lövsta-
bruk. När skogarna skiftades på 1700-talet var 
gårdens areal 121,5 ha. Idag 2016, omfattar 
Olarsbo 16,77 ha. På fastighetens ägor, syd-
väst om gården låg ett torp, Bladäng/Blaänge.  

Det är svårt att hitta torpet i Hållnäs kyrkoar-
kivs husförhörslängder i äldre tid (från mitten 

av 1700-talet). Flera familjer finns antecknade 
på Olarsbo, man kan tänka sig att några tidiga-
re bodde på Bladäng.  

De första som påträffas i husförhörslängderna 
är förre frälsebonden på Olarsbo, Lars Ersson 
(1777-1847) och hans hustru Caisa Larsdotter 
(1781-1846) och sonen Lars Eric född 1813. 
Lars Ersson står där som torparen i Bladäng, 
året är 1828. Som 16-åring får sonen tjänst 
som dräng i Magön, 1835 blir han frälsebonde i 
Göksnåre. Föräldrarna flyttar till sonen och 
torpet Bladäng får nya innevånare. 
 
År 1836 flyttade frälsebonden i Griggebo, Per 
Jansson Wahlgren (1785-1851) med familj in. 
Per Jansson var född i Kärven liksom hustrun 
Stina Hållinder (1788-1864). Stina var dotter till 
sjömannen Jan Hållinder och Caisa Olsdotter 
därstädes. De två yngsta barnen Carl (1824-
1884) och Anders (1830-1868) flyttar med 
föräldrarna. Det finns en senare notering att 
Carl är ofärdig i fötterna.  
 
Troligen har Per Jansson blivit uppsagd som 
arrendebonde av bruket och fått bebo torpet 
Bladäng i ersättning. En trolig orsak kan vara 
en notering i längden: Lidit straff för 7:de budet 
1833 (stöld). Samma notering är införd för 
hans äldsta son Johan Petter, född 1813.  
 
Sonen Anders, kallade sig Wahlgren efter far-
fadern, flyttade bort från Bladäng som 12-åring 
och tog tjänst som dräng på olika gårdar. År 
1860 gifte han sig med dottern i Olarsbo, Anna 
Stina Jansdotter och de tog över hennes för-
äldragård. Anders dog 1868 med stora skulder 
till Bruket. Auktion hölls på pantförskriven 
lösegendom. Del av skulden reglerades. Anna 
Stina flyttade med barnen till Kullen. 
 
Efter Per Janssons död 1851, bor mor Stina 
och sonen Carl ensamma kvar i Bladäng. De 
har ett stycke mark att odla, lite slåttermark 
och troligen ett fähus med plats för någon ko, 
gris och höns. Kanske kan Stina göra dagsver-
ken hos bönderna, frågan är hur mycket sonen 
kunde arbeta med sina ofärdiga fötter? 

Fortsättning i senare ÅrböleNytt 
MaryAnn Olarsbo 
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