
Krusenbergs byalag 1991-2001

Förord
I en liten ideell förening som vår händer det trots allt rätt mycket under 10 år. Som sekreterare under alla
år har jag nu två fullproppade pärmar med papper. Kopior på protokoll, föreningsmeddelanden,
korrespondens mm. Några gånger om året har ni medlemmar fått våra föreningsbrev med information av
olika slag. Bara två gånger har kuverten mig veterligen varit bokstavligen innehållslösa. Troligen orsakat
av den stressiga arbetsmiljön på sekretariatet.

Jag har rotat i Krusenbergs Byalags arkiv och roat mig med att skriva dess "historia". Med hjälp av bilder
jag fått låna av några medlemmar har jag även kunnat dokumentera en del av Byalagets aktiviteter, både
arbetssamma och festliga.

Byalaget har ingen egen lokal. Magasinet har vi försökt få hyra, men av förståeliga skäl har SLU inte
kunnat lämna besked. Därför har det varit mycket positivt att Krusenberg Herrgård och dess f.d. VD Mats
Liljefors varit så tillmötesgående, som utan kostnad upplåtit herrgårdens fina lokaler för Byalagets
sammankomster och även subventionerat förtäring. Jag tror mig kunna tala för Byalaget och vill passa på
att framföra ett stort tack till Mats Liljefors, som hösten 2000 flyttade från Krusenberg, när Herrgården
bytte ägare.

Byalagets medlemsantal ökat från 96 till 140 personer under 10 år, men uppslutningen på våra
arrangemang har minskat, så de t.o.m. fått lov att ställas in. Tydligen är det ett fenomen som uppkommer
inom föreningar av detta slag. Det går upp och ned med intresset och vad orsaken beror på är det väl
ingen som riktigt vet, men mycket kan hända under en 10-årsperiod. Några förslag på aktiviteter har inte
hörts av. Det är bara t y s t. Är det nutidens folksjukdom stress, som gör att man måste prioritera sina
egna behov och intressen och då hinner man inte med att ställa upp på de aktiviteter som Krusenbergs
Byalag försöker åstadkomma och vars avsikt delvis är att skapa samhörighet inom området Krusenberg.

Krusenberg i november 2000.



Krönika 1991
På Krusenberg Herrgård hände inom några timmar något ovanligt den 27 april 1991, som skulle få viss
betydelse för de boende inom Krusenbergs säteri gamla gränser.

Kl. 13 samlades 14 (av 15) villaägare i Ekshagama, medlemmar i Krusenbergs Villaägarförening u p a.
Föreningen bildades 1944 med huvudsaklig uppgift att sköta och förbättra vägarna i och till Ekshagama.
Denna förenings verksamhet upphörde 1965 då Krusenbergs Vägsamfällighetsförening bildades. Det blev
då inte något beslut om nedläggning av Villaägarföreningen, som i sin kassa hade ca 1500 kr. Någon gång
1990 visade Gerd Nordenman mig föreningens bankbok, som då hade ett saldo på ca 6500 kr. Hon ville
inte ha ansvar för pengarna i fortsättningen. Efter samtal med några grannar fick jag idén att lägga ned
Villaägarföreningen och bilda en ny förening: "Krusenbergs Byalag" och utarbetade förslag till stadgar.
Mötet beslutade om Villaägarföreningens upplösning och med 11 röster för, 2 emot och 1 nedlagd röst
beslutades med stöd av stadgarna # 21 även att föreningens kapital skulle överföras till den nya
föreningen om den bildades.

Kl. 14 hade ett 50-tal boende i Krusenberg (fast- och sommarboende) samlats i Herrgårdens salonger.
Med beslutet från föregående sammanträde i ryggen vågade Inge Elsmark hälsa välkommen och valdes
till mötets ordförande. Förslaget till bildande av en ideell förening med namn Krusenbergs Byalag
klubbades. Med en mindre justering av föreslagna stadgar beslutades även dessa.

Föreningens ändamål är att:

 att söka och ge allsidig information i frågor av olika slag, föranledda av myndigheter och andra,
som berör boendeförhållanden inom området samt natur- och kulturlandskapet

 att verka för trafiksäkerhetens förbättrande på väg 255 genom Krusenberg
 att aktualisera och realisera trivsel- och aktivitetsfrågor och skapa bästa möjliga förutsättningar för

dess genomförande

Till föreningens första styrelse valdes Sune Sagström som ordförande. Till sekreterare valdes Inge
Elsmark och till kassör Lars Gunnar Aspman. Till suppleant valdes Lars Nerlander. Till revisorer Staffan
Almesjö och Ebba Johansson. Tanken med två arbetesgrupper var att engagera så många som möjligt:
Grupp A: Ingemar Ahlén, Susanne Hägerström och Gösta Wikforss. Grupp B: Lars Eklund, Hans Nilsson
och Maria Weiman.

Redan på det första mötet togs frågor om aktiviteter upp, bl. a.

 Trafiksäkerheten på väg 255 genom Krusenberg.
 Hur skulle projektet "Alsike stad" påverka Krusenberg.
 Cykelväg från Flottsundsbron.
 Undersöka alternativa platser för anläggande av bad- och båtplats.
 Undersöka möjligheter för tennisspel på Herrgårdens banor.
 Att göra kvarnen mera synlig. Om möjligt även nya vingar.
 Ny spång över bäcken mellan Morän och Ekshagama, samt kartor över lämpliga

promenadstigar/skidspår inom området.

Det blev full aktivitet från början. I oktober 1991 blev ett nyttjanderättsavtal klart med markägarna för
Nasudden och med Krusenbergs Herrgård om nyttjande av väg över deras mark samt tillgång till P-plats.
Med oanade resurser ifråga om arbetsinsatser och bra ekonomiska lösningar stod bad- och båtplatsen vid
Nasudden klar för invigning redan i samband med årsstämman året därpå, även om det fattades en del
åtgärder.

Spången över bäcken mellan Morän och Ekshagama kom på plats och stigarna från och till röjdes.
Framställning till Uppsala kommun om cykelväg mellan Flottsund och Tuna via Krusenberg gjordes
1991-09-14. Nyttjandet av tennisbanorna mot vissa arbetsinsatser, bl.a.vattning, blev även klart under
första året. Höstfest hölls på Magasinet den 24 augusti och ca 50 medlemmar deltog, varav många
träffades för första gången. Notering om program saknas, förutom att någonting gott från Herrgården
intogs. Priset var 50 kr. per person. Medlemsantalet vid årets slut var 96 personer.



Nasuddens bad- och båtplats var Byalagets första projekt, som startade 1991.
Vi var många fler som jobbade på Nasudden än som kom med på bild.



Krönika 1992
Årsstämma hölls den 9 maj i Herrgårdens ombyggda brygghus. 25 medlemmar + 10-talet barn var
närvarande och de fick bl. a. höra:

 Att Monke och författaren redan 1987, efter namninsamling, gjorde framställning om
hastighetsbegränsning på väg 255 genom Krusenberg. Avslag i första instans, som överklagades,
men Trafiksäkerhetsverket avslog 1989.11.06. Ansökan om omkörningsförbud gjordes
1988.02.22. Även den rönte samma öde med avslag den 16 januari 1992. Byalaget tog över och
inlämnade ny ansökan om omkörningsförbud 1992.03.28. Ny framställning om
hastighetsbegränsning bedömdes lönlöst.

 Att kartläggning av "Alsike stad" inverkan på Krusenberg fortgår.
 Att visning av fornminnen undersöks.

Kaffe med smaskig tårta avslutade årsstämman. Därefter skedde en enkel invigningsceremoni av bad- och
båtplatsen på Nasudden.

Den 22 aug. blev en festlig dag:

Kl. 13 - 14. Helikopteruppstigningar från Nasudden - sex uppstigningar med totalt 18 personer.

Kl. 14 - 15. Fornminnesvisning där 40 personer deltog.

Kl. 17 - 18. Ponnyridning. Trekamp med bågskytte, luftgevär och pilkastning.

Kl. 18 - Information:

 Sagström meddelade att förhandlingar pågår mellan markägarna och naturvårdande myndigheter
om någon typ av naturreservat med bl. a. utökad djurhållning för "det öppna landskapet".

 Erik Weiman meddelade att ägarna till Krusenberg inte har några planer på att upplåta mark för
någon bad- eller båtplats, som fastighetsbolaget för "Alsike stad" har aviserat om skall ordnas vid
Ekoln.

 Redan på konstituerande möte förra året angavs kvarnen som ett projekt för Byalaget.För att få
bekräftelse på detta togs frågan upp när så många medlemmar var samlade.På frågan om hur
intresset var att sätta vingar på kvarnen och genom röjning av växlighet göra den mer synlig, blev
det stort bifall. Byalaget hade under mellantiden kontaktat markägarna. Länsstyrelsen och
Upplandsmuseet. Från markägarna kom inget svar. Upplandsmuseet och Länsstyrelsen hade haft
ett samråd och hänvisade till Länsantikvarie Karl Johan Eklunds skrivelse 1992.09.15, som
innebar att det finns mojligheter till bidrag. Förutsättningarna påverkas av byggnadens egenvärde
samt om den är belägen inom ett område av högt värde. Han avslutar: "Sammanfattningsvis kan
konstateras att Krusenbergs byalags initiativ är vällovligt men att byalaget bör avvakta med
praktiska insatser tills dess att frågan om reservatsbildning principiellt är avgjord."

Kl. 18,30- Middag intogs på Magasinet. Herrgårdens kockar hade lagat någonting gott, som tyvärr inte
finns noterat och som jag inte kommer ihåg, annat än det sköljdes ned med medhavda drycker. Delar av
Uppsala Arbetarkommuns sångkör underhöll under kaffet med bl.a. Bellmanssånger. Logdans blev det till
musik av dansbandet "Profilerna". Priset var 80 kr. per person. Antalet medlemmar hade under året ökat
till 105 personer.



Fornminnen i Krusenberg visades den 22 augusti 1992
Intresset var stort som framgår av bilderna av publiken och den långa bilkaravanen. Paul
Sinclair och en annan arkeolog svarade för informationen.



Krönika 1993
Redan i februari utfördes arbeten vid Nasudden. Markmatta lades ut på isen och stora mängder sand
fördes på. Den gamla bryggan vid vintervägen till Skokloster revs och eldades upp.

Årsstämma hölls i Herrgårdens Brygghus den 8 maj. I strålande väder, 24 grader varmt, hälsade Ordf. ca
20 medlemmar välkomna. Ingen i styrelsen hade frånsagt sig omval, så omval skedde. Till revisorer
valdes Staffan Almesjö (omval) och Mats Eriksson - nyval. Arbetsgrupp A: Maria Weiman (omval)
Amelie Berger och Folke Johansson - nyval. Arbetsgrupp B: Hans Nilsson (omval). Göte Klasman och
Leif Runnegård - nyval.

I Staffan Almesjös frånvaro framförde Inge Elsmark hans förslag till kooperativ fårhållning i hagarna vid
Moran- och Tegelviken. Amelie Berger och Ingemar Ahlén var tveksamma till fårbete på "våtmarker". I
stället för får kom hästar från Moran i dessa hagar efter det att Byalaget förskotterat 3000 kr för
elstängsel, pengar som de närboende i Ekshagarna genom insamling återbetalade.

Ett uppmärksammat bråk vid Alsike kloster upprörde många. Byalaget skänkte 1000 kr till nunnorna, som
ett bidrag för att på något sätt lätta upp stämningen inför kommande julhelg.

Sista april-firande med kase på berget mellan Smedstorp och "Albertinas stuga" har det tydligen varit
under många år. Detta år var första gången som Byalaget engagerade sig. Uppsala Arbetarsångkör ställde
upp och sjöng "Vintern ra...." med fl. vårsånger. Grillkorv bjöds det även på. Byalagets första
Midsommar-firande på Nasudden skedde även detta år. Ca 50 vuxna kom med korgar med kaffe och
annat gott. Barnen kom i lövad "traktorskrinda". Så dansades "Små grodorna" efter Emy Gustafssons
musik runt majstången, som klätts enligt gammal tradition från gårdar kring Mälaren.

Årets höstfest den 21 aug. inleddes med att kl. 11 besöka Alsike kloster där syster Ella på ett humoristiskt
sätt berättade om deras verksamhet. Byalaget bjöd på kaffe. I Alsike kyrka fick vi av vår församlingspräst
"Pelle Präst" information om kyrkan och församlingens arbete. Ca 40 personer deltog. Kl. 16 var det
samling på stallbacken med ponnyridning, trekamp och beskådande av griskultingar. Försäljning av
Krusenbergs-odlade grönsaker och eterneller. Kl. 18 blev det sittning på Magasinet. Maten kom från
Herrgården och bestod av kallskurna skivor av skinka och kalkon, örtsås, grönsallad och bakad potatis,
Smör och bröd. Bengt Lind med dragspel fick ordentlig fart på allsången. Efterföljande dans blev det
skralt med. Ingen vågade tydligen bjuda upp efter vår dansante kassörs inledande uppvisning. Ca 60
personer betalade 95 kr per st. för kalaset. Medlemsantalet vid årets slut var oförändrat 105 personer.



Sista april med kase och grillkorv
Vid dessa tillfällen och vid andra sammankomster har vi under alla år kunnat lita på att
ordföranden tagit till orda och sagt många visa saker.

Midsommar på Nasudden



Krönika 1994
Årsstämma hölls den 7 maj i nya konferenssalen "Sjösalen" på Herrgården. Det var inte aktuellt med
nyval. Mats Liljefors beträttade med hjälp av bilder Herrgårdens historia och visade runt i den nya
byggnaden som förutom konferensanläggning innehåller hotellrum, bastu och motionssal. För kaffe med
dopp betalade Byalaget 500 kr vilket Herrgården skänkte till Röda Korset.

Sista april och Midsommar firades som föregående år med rätt god anslutning.

I år kallades höstfesten "Sommarträff" och skedde den 20 aug. Som inledande seriös punkt hade vi kallat
till möte på stallbacken kl. 13 för färd med buss till Sigtuna och bese utställningen "Vikingarnas
Ryssland". Dålig anslutning gjorde att bussen avbeställdes. I två bilar åkte vi ca sju personer intresserade
av denna utställning och sammanträffade med Ebba Johansson och Björn Jonzon som kom från Uppland
Väsby. Vad Röde Orm och de andra vikingarna gjorde i Ryssland intresserade tydligen inte
Krusenbergarna.

Större intresse var det för kvällens ponnyridning, bågskytte och pilkastning samt intagande av grillad
fläskkarré. Ca 50 personer trängde ihop sig i "Stallbaren". Vi hade i år slopat dansen och istället satsat på
allsång som kompades av två dragspelande damer. För den mera välljudande underhållningen svarade
Anna Marklund med dotter och inte minst "generalsekreteraren", som äntligen fick sjunga
"Havsörnsvalsen" med en proffsig moatjé. Kalaset kostade 45 kr per person och vi var vid årets slut 110
medlemmar.



Krönika 1995
Årsstämman hölls den 13 maj i Herrgårdens konferenslokal "Sjösalen". 33 medlemmar hade bänkat sig
för att göra det gamla vanliga valet av ordförande och sekreterare för stämman. Valet av styrelse utföll:
Omval av ordf. (Sagström) och sekr. (Elsmark) för två år. Till kassör och suppleant valdes Aspman resp.
Nerlander för 1 år. Som revisor valdes Almesjö (2 år) och Eriksson (1 år).

Det beslutades att endast en arbetsgrupp skulle verka i fortsättningen. För två år valdes Hans Nilsson
(sammankallande), Leif Runnegård och Göte Klasman.

Inga motioner hade inkommit, men många frågor ställdes:

 Lennart Söderberg tog upp vassröjning. Beslöts att styrelsen tillsammans med Ingemar Ahlén
skulle undersöka vad man får och inte får göra. (Inget hinder för vassröjning i Tegelviken eller
Moranviken torde föreligga. I Tegelviken röjdes vassen nästkommande vinter, men tyvärr blev det
inte någon ytterligare åtgärd under sommartid.)

 Ingemar Ahlén väckte frågan om uppförande av fågelskådartorn på Kvarnbacken. Fundament från
ett tidigare flygbevakningstorn finns kvar. Arbetsgruppen fick i uppdrag att arbeta med frågan.

 Ann-Mari Åsheden berättade om hur bostadområden i Stockholm organiserat: "Grannsamverkan
mot brott". Efter kontakter med polisen organiserade vi under 1996 "GRANNAR I
SAMVERKAN" enligt den modell som de arbetat fram.

 Maria Weiman föreslog att Byalaget skulle trycka dekaler att sättas på i Krusenberg
hemmahörande bilars fram- eller bakrutor. (Detta ordnades - dekaler finns kvar för den som t.ex.
bytt bil.)

Efter kaffet höll Carl Müllern föredrag om grundvattenförhållandena i Sverige och Krusenberg i
synnerhet. Sista april- och Midsommar-firande ägde rum i vanlig ordning med god anslutning.

Höstträffen hölls den 12 aug. på Stallbacken - Magasinet. Ponnyridning - Pilkastning - Bågskytte och
skytte med luftgevär roade många före informationen om "GRANNAR I SAMVERKAN". I år var det
knytkalas med i huvudsak kräftor. Byalaget höll med smör, bröd, ost. Tallrikar, bestick och glas, men
dryck fick var och taga med sig. Trolleriartisten "Mister X" underhöll kl.20.15. Kalaset kostade 25 kr. och
av föreningens medlemmar deltog ca. 55 (+barn) av totalt 118 möjliga.



På magasinet hölls höstfester under 5 år 1991-1995
Utvändigt ser magasinet ut som vilken lada som helst. Invändigt är det en fin festlokal med
imponerande och vackra takbjälkar som tyvärr inte syns tydligt på bilderna.

Dansades gjordes det, fast på olika sätt.

Aktiviteter och underhållning varierade.

Helikopterflygning Ponnyridning



Uppsala Arbetarsångkör sjöng både på
Valborg och på höstfester.

Här ses sekreteraren med skrivklåda och
ordföranden som gärna håller låda - en bra
arbetsfördelning under många år.

Som solist framträdde Kalle, gammal
Krusenbergare och Monkes storebror i "Tänk
om jag hade lilla nubben på ett snöre i
halsen".

"Ta en kaka till - det tycks du behöva!"
"Menar du verkligen det?"



Krönika 1996
Den 15 april kallade vi till årsstämma: Tid 4 maj kl. 13. Plats Herrgårdens konferenssal "Sjösalen".
Förutom sedvanliga förhandlingar med val och dylikt lockade vi med information av SLU - de nya
markägarna samt att Ingemar Ahlén skulle berätta och visa bilder på ämnet "Krusenbergs flora och
fauna". Förhandlingarna med val etc. gick fort. Omval för de avgående i styrelse och som revisorer.
Arbetsgruppen sitter kvar så länge de kan och vill.

Projektet "Grannar i samverkan" har det arbetats vidare på. Kontakter med närpolisen i Knivsta och
centralt ansvarig i Uppsala. Skriftlig information kommer att ske genom föreningsmeddelande. (Och har
så skett genom nr. 22 den 8/6-96 och nr. 23 den 4/10-96.)

Som framgår av föreningsmeddelande nr 19 (4/12-95) hade vi redan då storstilade planer på en 1700-
talsfest på Herrgården med maskerad etc. eftersom det var 5-årsjubileum. Nu gick det inte som vi hade
tänkt. Herrgården var upptagen. På årsstämman aviserade Hans Nilsson i stället om att Höstfesten den 10
aug. kommer att äga rum på Magasinet, men i sista stund meddelade vår ordförande att han inte vågade
upplåta Magasinet p.g.a brandrisk. Goda råd var dyra! Var skulle vi hålla till med vårt festliga program,
som hade presenterats i föreningsmeddelande den 15 juni och som 85 personer inkl. barn hade anmält sig
till före 1 aug.

Vi hyrde två stora partytält som vi fick ställa upp på beteshagen nedanför Smedstorp. Tälten var uppsatta,
borden dukade, matpatrullen från "Leif på Hörnet " hade kommit, Knivsta HGS folkdanslag hade börjat
anlända för att ge uppvisning kl. 16.30. Vädret var fint. Helt överraskande kom en tromb och lyfte båda
tälten ca 25 meter upp i luften och ca 100 meter bort.

Det ena tältet kunde med förenade krafter bäras tillbaka och ställas över de bord som klarat sig. Med
otroliga insatser från många medlemmar kunde programmet genomföras i strålande bra väder under
resten av kvällen. Annas Pärlband svarade för dansmusiken och dansades gjordes det på det utlagda
golvet avsett för det tält som låg sönderslaget 100 meter bort. Trots allt problem med lokal blev 5-
årskalaset lyckat. Skadorna av tromb-besöket kostade ca 27.000 kr. Försäkringar klarade ca. 20.000 kr
och resterande kunde täckas genom att några av våra 136 medlemmar ställde upp med betydande bidrag.



Femårsjubileet som höll på att blåsa bort blev till slut lyckat.

Det var hålligång i tältet.

Bekymmer inför prisutdelningen ordnades till slut upp så att barnen fick
sina medaljer och priser för bästa maskeradkostym.



Krönika 1997
36 medlemmar deltog i årets stämma som ägde rum den 10 maj i Herrgårdens konferenslokal "Sjösalen".
På förslag av styrelsen utökades styrelsen från fyra till sju personer genom att arbetsgruppen ingår. Till
styrelse valdes: Ordf. Sune Sagstrom; Kassör Lars Gunnar Aspman; Sekr. Inge Elsmark; Suppl. med
ansvar för Nasudden Lars Nerlander; Övriga Göte Klasman, Björn Jonzon och Hans Nilsson. Styrelsen
föreslog även bildande av en barn- och ungdomssektion som fick ett startkapital av 2000 kr. Till ledare
valdes Amelie Berger och Lars Eklund. Amelie Berger efterlyste regnskydd vid busshållplatsen utanför
"Gästgiveriet". Efter årsstämman serverades kaffe med godis, varefter Mats Liljefors med stolthet visade
den nyrenoverade norra flygeln med vinkällare.

Sista april med kase, körsång och korvgrillning genomfördes traditionsenligt. Likaså firades
Midsommarafton på Nasudden med god anslutning.

Redan 1992 var vi i kontakt med markägarna, länsantikvarie Karl Johan Eklund och antikvarie Karin
Mannberg Wretin på Upplandsmuseet angående kvarnen, men då hände ingenting. Efter årets stämma
blev det fart på "Kvarnprojektet". Kvarnen inspekterades av förvaltare Sven Olsson (SLU) och antikvarie
Karin Malmberg Wretin, som konstaterade att den var värd att underhållas, bl.a. var maskineriet orginal.
SLU beslutade att anlita Bm. Lind för att räta upp och förstärka konstruktionen, samt att stå för inköp av
virke för ny träpanel och rödfärg. Under sensommaren gjorde ett flertal medlemmar stora insatser med
rivning av befintlig panel, rödfärgning av ny panel och uppsättning av densamma. Allt klarades av utom
det högt belägna partiet runt kvarnaxeln.

Någon sedvanlig höstfest på Magasinet kunde inte hållas, så istället blev det en "Röjarfest" på
Kvarnbäcken med sopplunch, som fick en god anslutning och mycket växlighet röjdes. Den delvis
renoverade kvarnen började synas!

Strax före jul fick "bosatta i Krusenbergs" ett brev från rektor Thomas Rosswall SLU om SLU:s planer
för Krusenberg, som flera medlemmar reagerade mot. Några föreslog att bilda en förening för att göra oss
hörda "mot vår mäktiga granne". Anders Källström konstaterade att den föreningen bildades redan 1991
och kontaktade Byalaget. Vad som sedan hände skedde under nästa år och engagerade många av
Byalagets 135 medlemmar.



Röjarfest på Kvarnbacken 13 sept 1997.

Samma år fick kvarnen ny träpanel på nedre delen. Övre delen rödmålades. År 2000 byttes
även brädorna kring kvarnaxeln och kopia på flöjeln sattes upp. Nu är det bara vingar som
fattas.



Krönika 1998
23 personer hörsammade Byalagets kallelse till extra föreningsmöte i Krusenbergs Byalag den 7 febr.
1998 i Herrgårdens brygghus med anledning av SLU:s nämnda skrivelse. Resultatet blev att erbjuda alla
medlemmar möjlighet att komma med synpunkter på skivelsen före den 24 febr. En arbetsgrupp
bestående av Amelie Berger, Staffan Almesjö, Anders Källström och Inge Elsmark skulle därefter i
positiv anda besvara SLU:s skrivelse, vilken avsändes den 2 febr.

Årsstämma hölls den 16 maj kl. 12 på Kvarnbäcken och vi hade tur med vädret. 26 medlemmat deltog.
(Till kallelsen hade bifogats Byalagets ovannämnda svarsskrivelse till SLU.) Det blev omval av styrelsens
avgående medlemmar. Styrelsens förslag angående stadgeändring av # 5 punkt 1 angående beslutanderätt
vid årsstämma och att det väljs en valkommitté på tre personer godkändes.

Ingemar Ahlén informerade om att SLU:s svar på vår skrivelse tydligen kommit på avvägar. Ansvarig på
SLU är nu informerad. (Den 25 juni kom svar från Rektor på SLU. Skötselplan är under utarbetande och
SLU ser gärna att information till boende i Krusenberg kanaliseras via Byalaget, som även kommer att få
yttra sig över förslaget till skötselplanen.)

Byalagets barn- och ungdomskommitté utökades med Rolf Tidlund (tidigare Amelie Berger och Lars
Eklund) och tilldelades ytterligare 2000 kr. Nu finns 4000 kr för någon vettig satsning på de unga.

Cykelväg till Flottsund, som vi gjorde framställning om till kommunen 1991-09-14 besvarades 1991-09-
20 med besked att ärendet hade överlämnats till naturvårdsnämnden. Inget svar! Vi skrev till
Länsstyrelsen 1997-11-05. Svar 1998-04-07 att det var Vägverket som hade hand om cykelvägar. Till dem
skrev vi 1998-04-16. Svar kom 1998-07-20 att en utredning pågår om cykelvägar inom regionen, som
beräknas vara klart till våren 1999. På den vägen är det.

Lika är det med myndigheterna som har hand om trafiksäkerheten på väg 255 genom Krusenberg. Som
tidigare framgått började vi i Krusenberg att framställa önskemål om hastighetsbegränsning alternativt
omkörningsförbud redan 1987. Det blev avslag även på överklaganden. I slutet av 1997 gjorde Byalaget
återigen en framställning om omkörningsförbud med vetskap att flera remissinstanser är positiva.

Årsstämman avslutades med kaffe med dopp och därefter utflykt till Kungshamn/Fredrikslund där Lars
Ridderstedt var sakkunnig ciceron.

Sista april- och Midsommarfirande skedde traditionsenligt med undantag av att tiden för
midsommarfirandet ändrades till kl. 15 på midsommarafton. På grund av häftigt regn fick vi arbryta redan
vid 16-tiden.

Föreningsmeddelande nr 33 1998.08.10 informerade om "Byalagets dag" den 19 sept. På fm röjarträff på
Kvarnbacken. Herrgården bjöd på lunch. På kvällen gourmetmiddag på Herrgården med
underhållningsmusik, dans till Annas Pärlband, lotteri med fina vinster mm. Mats Liljefors hade denna
dag spenderbyxorna på sig. Förutom att bjuda på lunch gav han 30 % rabatt på middagspriset om minst
30 och max 70 personer deltog. På röjningen deltog ca 45 personer och middagen avnjöts ca 40 personer.
Många tror nog att det var någonting lurt med lotteridagningen eftersom Monke, som drog vinstlotterna
ur en skål, kammade hem 5 - 6 vinster. Men det var det garanterat inte.

Däremot kom vår revisor på att något lurt förekommit genom att stadgeändringar hade skett på årstämmor
utan ett 50 %-igt deltagande, som det enligt gällande stadgar föreskrivs. Det blev räfst och rättarting.
Enligt föreningsmeddelande nr 34 (1998.08.10) föreslog revisorn: för att klara ut problemen, bör vi vädja
till alla medlemmar att framföra sina åsikter, genom ett val som alla medlemmar får mojligheter att
deltaga i. Valsedlar med intruktioner utsändes som bilaga till föreningsmeddelandet.
Föreningsmeddelande nr 35 (1998.09.03) meddelade resultatet av omröstningen: 67 valsedlar med JA. 4
valsedlar med NEJ. Summa avgivna röster är 71 st. Byalaget har f.n. 135 medlemmar, vilket betyder att
64 medlemmar inte avgivit någon röstsedel. (Revisor och styrelse anser att ej inkommen valsedel är att
anse som JA-röst.) Detta innebär att 97 röstade JA och Byalagets vid års-stämmor ändrade stadgar är
gällande och därmed lever Byalaget vidare.

Under åren som gått har vid flera tillfällen frågan om hästarnas nedtrampning av gamla fina gång- och
cykelstigar, särskilt mellan Moran och Ekshagarna, tagits upp. Utlovade åtgärder har uteblivit. Vi
avvaktar. Byalaget kommer att taga upp frågan med SLU vid första lämpliga tillfälle.



Staten beslutade för en tid sedan att elleveranser skall ske på konkurrensvillkor. Flera medlemmar
intresserade sig för detta och ansåg att Byalaget skulle agera. Vi efterlyste i föreningsmeddelande 29
(1998.02.09) medlemmars kunskap i frågan. Kontakter togs med bl.a. Uppsala kommun för rådgivning,
men något vettigt råd fick vi inte. Numera är väl de flesta anslutna till något av Vattenfalls avtal och det är
nog inga stora pengar som skiljer för en villaägare med normal elförbrukning.

Regnskydd, s.k. "Verandor", har börjat sättas upp utefter väg 255. Enligt bussbolaget står Krusenberg på
tur när ytterligare ca 60 st blir klara, förmodligen under våren 1999. (I november 2000 kom en.)
Byalagets medlemsantal var vid året slut oförändrat 135 personer.

Herrgårdsmidddag den 19 sept 1998.

Till festligt dukade bord och lättsam underhållningsmusik kom drygt 40 gäster, som efter
välkomstdrink intog gourmetmiddag i Stensalen.



När musiken spelade "Min älskling du är
som en ros" strålade Kristina från
Bakvändan upp.

Det hände mycket under kvällen. Förutom att
"Annas Pärlband" svarade för dansmusiken, var
det stort intresse för vinstdragninegn i lotteriet.
Som vanligt blev det trassel innan det blev klart,
vilket Hasse och Inge försökte reda ut.

Varför sitter de två som vann högsta vinsterna
och prasslar?



Krönika 1999
Tekniska byrån på SLU (Stefan Lindqvist) sände den 11 febr. ett brev till alla bosatta och andra berörda i
Krusenberg inkl. ett förslag till skötselplan för Krusenberg, som utarbetats av Björn-Gunnar Lagström vid
Upplandsstiftelsen. I skrivelsen hänvisades till Byalagets föreningsmeddelande nr. 36 (1999-02-05). De
boende i Krusenberg uppmanades att inkomma med synpunkter via Krusenbergs Byalag. Flera
medlemmar hörsammade det och Byalaget sände SLU sitt svar före den 31 mars.

Årsstämma ägde rum den 8 maj i Herrgårdens stora konferenslokal där ordf. kunde hälsa 38 medlemmar
välkomna. Styrelsens sammansättning blev efter aktuella ny- och omval följande: Ordf. Sune Sagström;
Kassör Lars Gunnar Aspman; Sekr. Inge Elsmark; Övriga: Britta Melander, Björn Jonzon och Hans
Nilsson med ansvar för stadgarnas # 3 punkt 1, 2 resp. 3. Till styrelseledamot och ansvarig för Nasudden
valdes Leif Runnegård. Till revisor valdes Kristina Sundberg med Mats Eriksson som suppl.
Valkommitté: Carin Almesjö, Rolf Tidlund och Matts Haglund. På styrelsen förslag skänkte Byalaget
5000 kr till Balkanflyktingarna via Radiohjälpen. Det anslogs ytterligare 2000 kr. till barn- och
ungdomsverksamheten, som nu disponerar 6000 kr. Efter kaffepaus informerade Stefan Lindqvist SLU
om SLU:s verksamheter. Betr. Krusenberg hade han inte mycket att säga. Han förmodade kunna ge
utförligare information i april nästa år.

Årets verksamhetsberättelse kom i form av ett "JULBREV" som sändes ut den 17 dec. Av det framgick att
Sista-april-firandet fick stor anslutning. (Varifrån kommer alla barn och ungdomar?) Midsommarfirandet
hade goda förutsättningar. Vädret var bra med inhyrd speleman, som spelade alla tänkbara "sommarvisor"
och det dansades kring den nya flaggstången, som skänkts av familjen Olle Ring. Ett trevligt inslag var
även att den lövade skrindan drogs av hästar. Det kom tyvärr inte så mycket folk och som vanligt kom en
del när det var slut.

Styrelsen var helt enig om att försöka variera programmet på en sedvanlig höstträff så att det skulle passa
både barn, tonåringar och äldre. Kanottävlingar, hästuppvisning, lotterier, knytkalas på Nasudden i hyrda
partytält, dansbana, elframdragning, bajamajor etc. etc. Det hela var gratis förutom medhavd grillmat och
dryck. Vid anmälningstiden utgång hade 7 personer anmält sig. Efter anmälningstidens utgång hörde
några ytterligare av sig, men då hade allt ställts in, för att det inte skulle kosta pengar för Byalaget.

Några trodde att det var den mycket varma sommaren som hade "däckat" folk, men det fanns nog andra
orsaker. En tydlig markering var att en del medlemmar hade knytkalas på Magasinet samma kväll, som
jippot på Nasudden skulle ske. Sedan föregående år har medlemsantalet minskat med 3 person genom
s.a.s naturlig avgång (utfyttning). Vi är nu 132 medlemmar i Krusenberg Byalag.



Krönika 2000
Ingången till det nya milleniumet firades med ett fyrverkeri som vid midnatt brändes av på fältet intill
255:an mellan vägen till Udden och Pottmyran och som Byalaget bidrog till. Enligt styrelsebeslut togs
2000 kr. från medel avsatta till barn- och ungdomsverksamhet. Vi försvarade det med att fyrverkeriet
säkert roade även många barn och ungdomar.

På styrelsemöte den 5 april 2000 beslutades om förslag till budget för innevarande år vilket årsstämman i
maj godkände. Det innebar bl.a. att de resterande 4000 kr som avsatts till barn- och ungdomsverksamhet
återföres till Byalagets ordinarie kassa, eftersom den för tre år sedan valda kommittén för barn- och
ungdomsverksamheten inte har kunnat presentera några vettiga förslag.

Och så var det dags för Byalaget att hålla årsstämma för 10:de året. Den skedde i "Sjösalen" på
Herrgården den 13 maj. I strålande vårväder hälsade ordföranden 25 närvarande medlemmar (som
representerade 59 medlemmar) välkomna. I dagsläget hade Byalaget ca 42000 kr.i "kassan". Styrelsens
förslag till budget: Upprustning av Nasudden 15000 kr. Administration 3700 kr. Arbete på Kvarnen 2500
kr. Kaffe på årsstämma 1200 kr. Förtäring vid höströjning på Kvarnbacken 1500. Det för oförutsedda
kostnader 2000 kr. har redan använts för uppstädning på platsen för maj brasan. (Vi skall tala tyst om det
som vi fick taga hand om vid denna städning.) Vi har uppfyllt åtgärder som brandmyndigheter och
markägare fordrar för för s.k. "Majbrasor". För resterande ca 16000 kr. efterlystes medlemmarnas idéer
om att göra av med dem på ett "vettigt" sätt.

Val av styrelse och revisorer skedde med följande resultat: Till ordf. valdes Hans Hamilton; till kassör
omvaldes Lars Gunnar Aspman; till ansvarig för Byalagets ändamål # 3 punkt 3 valdes Hans Nilsson.
Som ansvarig för Nasudden valdes Mats Eriksson, med birtädande av Anders Rytkönen. Övriga i
styrelsen: Britta Melander med ansvar för stadgarnas # 3 punkt 1; Björn Jonzon med ansvar för
stadagarnas # 3 punkt 2; Inge Elsmark sekr. och revisor Kristina Sundberg var valda för ytterligare ett år.
Till valkommitté inför nästa stämma valdes: Karin Lundblad (sammankallande), Matts Haglund och Göte
Klasman.

Ett beslut om omkörningsförbud på väg 255 genom Krusenberg låg nu på Länsstyrelsens bord. Vi har
goda förhoppningar att de skall vara positiva i sitt beslut i slutet av juni.

Den gamla frågan om vassbekämpning togs upp av Carl Johan Persson på Svanviken. Alla vi boende som
har förmånen att ha vår fastighet intill de vassrika Mälarvikarna ställer våra förhoppningar till att någon
av SLU:s verksamheter skall finna det vetenskapligt intressant att röja vassvikarna i Ekoln, eventuellt
förenligt med deras vetenskapliga forskning.

Anna Marklund talade om att bryggan nedanför Moralund är deras privata och som de har servitut för. De
har inga duschmöjligheter i torpet. Någon frågade efter tiderna för dopp ifrån bryggan, men det ville hon
inte tala om.

Spången över bäcken mellan Moran och Ekshagarna borde rättas till ansåg Anna Marklund. Det hör
antagligen till samma fråga som togs upp under 1998 års redogörelse. Hästridning med nedtrampning av
gamla gång- och cykelstigar. En fråga som Byalaget bör taga upp med SLU vid lämpligt tillfälle.

Den intressanta frågan om vem som kommer att övertaga Herrgårdens verksamhet var enligt Mats
Liljefors inte avgjord. Blir det ett konsortium från Uppsala skulle det innebära att han blir kvar. Frågan
skulle avgöras inom ett par dagar. I UNT kunde vi efter några dagar läsa att de nya ägarna blev Smådalarö
Konferens AB, som redan driver två konferensanläggningar, en på Dalarö och en på Värmdö. Framtiden
får väl utvisa om de kan behålla den klass och popularitet som konferensanläggning, som Krusenberg
Herrgård vunnit under sin 15-åriga tillvaro.

Efter kaffepausen framförde Lars Gunnar Aspman Byalagets och styrelsens tack till avgående
ordföranden Sune Sagström, som klarat orförandeskapet i nio år utan klubba. En gåva som inte var klar
kommer att överlämnas snarast. Ca 20 personer förflyttade sig därefter till Alsike nyrenoverade kyrka
som visades av sakkunnig ledning av Eva Fogelfors och Sune Sagström.

Vid två tillfällen under hösten försökte vi locka medlemmarna till ytterligare röjning på Kvarnbacken men
av någon anledning blev det återigen dålig anslutning. Hoppas att det ligger någonting i ryktet att SLU
skall stängsla in och låta får beta på Kvarnbacken och på andra ställen där SLU röjt under senaste året. Vi



önskar nog alla få tillbaka Kvarnbacken som den såg ut för 40 - 50 år sedan. Äldre ännu boende i
Krusenberg har berättat att det på våren var fullt av bl. a. blåsippor och vitsippor även i sluttningen mot
Allévägen, som vi ännu inte hunnit röja.

Styrelsen har diskuterat det minskade deltagandet i Byalagets aktiviteter. Det finns många förklaringar
och det är inte ovanligt att intresset för ideella föreningar går upp och ned med några års mellanrum. Vi ar
väl inne i en formsvacka f.n. Styrelsen beslutade att inte ge upp, utan fortsätta verka för Byalagets
stadgeenliga ändamål.

Byalagets representant hälsar på svenska folket vid TV-galan
"Århundradets sportögonblick"..



Krönika 2001
Vi har ännu inte fått information om SLU:s slutliga skötselplan för Krusenberg och i vad mån man tagit
hänsyn till våra önskemål och påpekanden i vårt remissvar på förslag till skötselplan som infordrades till
den 31 mars 1999. Utlovad information i april 2000 har uteblivit. Den väntar vi med intresse på.
Beroende på åtgärder som berör de boendes intressen framföres dessa med större tyngd genom Byalaget,
eftersom vi accepterats som remissinstans.

Som framgått har frågan om fartbegränsning, alternativt omkörningsförbud, drivits sedan 1987 utan
resultat, trots flera framställningar och överklaganden. Senaste avslag på omkörningsförbud lämnade
Länsstyrelsen i juni 2000, trots att att alla remissinstanser mer eller mindre varit positiva. Ingen ansvarig
för Byalaget har kvitterat ut beslutet. Undersökning pågår för att ev. kunna överklaga, i annat fall
framställa en ny ansökan om omkörningsförbud.

Detta år firar vi 10-årsjubileum och vi avser att försöka genomföra Sista april och Midsommar-firande på
traditionellt sätt. Kanske med något extra inslag. För årsstämman, som enligt stadgarna skall hållas i maj
månad, har vi ännu inte klart med lokal och ev. programpunkt. Likaså planerar vi för en höstfest. Vi
återkommer snarast i kommande föreningsmeddelanden.


