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Erikslund. Historia
Erikslunds Dragon
Erikslund är, i Sverige ett vanligt ortsnamn. ”Vårt Erikslund” har en mycket lång bakgrund.
Ortsnamnet kommer efter en av Täbys Dragoner som var en dragon som hade namnet
Karl Gustaf Broo. Han var en av de den sista dragonerna vid Livkompaniet, K2.
Han slutade sin tjänst 1907 men bodde kvar i ”sitt Erikslund” fram till sin död 1957.
Den första tiden bodde Karl Gustaf i Erikslunds backstuga som var ett
enkelt dagsverkstorp och skomakarbostad från 1860-talet .
Det låg mittemot infarten till Valla Gård (ca 500 m norr om Vallatorpsskolan).
Backstugan revs i slutet av 1940-talet.
Därefter bodde Karl Gustaf, nu med familj, i torpet Erikslund fram till
sin död 1957. Torpstugan revs 1971.

.
Valla Gård

Torpet Erikslund

1.2 Erikslunds markområde

Backstuga

Täbys ”storhetstid” började på allvar i mitten på 1960-talet.
Beslut togs i slutet på 1950-talet att byggande av Täby
Centrum skulle starta vilket innebar att centrumet invigdes i
sin första etapp 1968.
Täby skulle vara ”Staden på landet” och skulle utvecklas med
ett invånarantal på ca 40000 senast före sekelskiftet. Det
infriades väl och är nu, år 2021, ca70000 innevånare.
Kommunfullmäktige och kommunalnämndens ordförande
var den starke och dynamiske Gustaf Berg (s ).
Det tidigare fritidsboendet inom Ensta, Näsby m f l skulle
omvandlas till villa-och egnahem.
Som en konsekvens av detta skulle lämpliga markområden
inköpas av kommunen.
Markområdet som skulle bli ”vårt Erikslund” ägdes av Broby
Gård. Täby kommun hade tidigare köpt Valla Gård och Karby
Gård. Broby låg mellan Valla och Karby Gård. Köpet av Broby
Gård skulle möjliggöra framtida bostäder (Vallabrink,
Erikslund och Vallatorp).
I september 1959 skrevs kontraktet, 1315 000 kvm till ett
pris på 50 öre/kvm, 657 000:-.
Inom markområdet fanns Broby dragontorp, som låg inom
nuvarande Erikslund 2:s område och revs innan byggstart.
Siste dragon Carl Gustaf Bro född 1869. Död 1957 på torpet..

Broby Gård

Broby dragontorp
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Erikslund 5. Inledande formella aktiviteter
Erikslunds Femte Samfällighetsförening bildades vid ett första sammanträde i Östra

Vallabrinkskolan den 7 februari 1973. Som mötets ordförande var representant för
byggföretaget Platzer vilka hade förberett med en Agenda avsett för Samfälligheter där förutom
styrelse även funktionärer skulle väljas.
Till vår första ordförande valdes Britt-Marie Spaak.
Övriga invalda blev, av de medlemmar som fortfarande bor kvar i E5:
Mona Hedlund som sammankallande i Kvartersgårdsgruppen, Stig Hedlund
som sammankallande i Aktivitetskommittén med Laila Olsson som medlem i
kommittén samt Ulf Westlund som Revisor.
Ernst Ömossa blev ansvarig för vårt EL-nät.
Bildandet av Samfällighet, och hur detta skulle fungera, var ett frågetecken med 62 hushåll som
kommer från olika boenden med de flesta från HSB-lägenheter inom Täby där t ex vaktmästare
var vanligt. Det var vanligt med inledande uttryck som ”Det kommer aldrig att fungera utan att
anställa t ex deltidspersoner”!
Merpatern av oss boenden var dock övertygande att det skulle gå med ett gemensamt
engagemang då många yrkeskategorier och entusiastiska nya husägare i aktiv ålder var
representerade!
Tillsättande av villiga personer i de olika grupperna var på plats och Samfälligheten kunde starta!
Vår huvudinriktning var redan från början att ”Allt arbete skulle ske ideellt”!
Efter nu 50 År kan vi konstatera att vår målsättning har fungerat mycket bra!
Med vårt fina läge inom Erikslund blev målsättningen att skall vi bli ”Det bästa området,
Erikslund, E5! Även här anser vi att vi har uppnått målsättningen genom en bred positiv
inställning till vårt boende!
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Erikslund 5. Täby kommun upphandling av Erikslund
Upphandlingen av Erikslund skulle ske i konkurrens!
Täby kommuns ”starke man” var då Urban Palmgren (fp), Ordf. 1968—1976
”Vi tror på den förtätade låghusstaden” var mottot och det skulle bli en ny
modern bebyggelse.
Det startade 1970 och det blev en stor upphandling från kommunens sida.
Flera företag deltog i konkurrensupphandlingen t ex , Platzer Bygg, Skånska,
Diös och John Mattsson. Stor vikt lades på att det skulle vara bra kvalitet till
lågt pris och med modern flexibel byggteknik i en bra miljö.
Platzer Bygg AB vann upphandlingen vilket resulterade i att det blev:
324 småhus , alla parhus så att små gränder och torg bildades.
Lekplatser och välutrustade kvartersgårdar med en utomhuspool skulle
komplettera. Parkeringsytor och garagelängor skulle vara åtskilda från
bostadshusen.
Efter två år var planerna förverkligade allt enligt ursprunglig projektplan!
Vi som valt Erikslund område 5 kunde flytta in under hösten1972.
Fördelningen av husen gjordes efter kötid i Täby Kommuns tomt/småhuskö,
SE Bankens Huskö och Täby kommuns Internkö.
Husen köptes för 148.800:- med en insats på 35.000:-. Genom tecknandet
av Hypotekslån med fina villkor så återbetalades senare mer än insatsen!
Ett mycket förmånligt husköp var det! De flesta av oss flyttade från
lägenheter vilket dessvärre var svårt att få tillbaks tidigare inbetald insats då
tillgången på lägenheter i Täby var god, men totalt var det mycket lyckad
affär även ekonomiskt!

Ursprungliga husägare:
Nuvarande ägare sedan 1972
258
Laila & Bo Olsson
260
Birgitta Johansson
262
Elisabet & Harry Nee
264
Arne Lundh
266
Kerstin & L-E Källbäck
268 Ingrid & Willy Gerfvers
270 Eva & Olle Widell
272 Mona & Stig Hedlund
274 Helga & Sven Jönsson
276 Rune Knutsson
278
Ulla & Lars Lundmark
280
I-B & Erik Karlsson
282
Maud & Leo Elfstrand
284
Iris Eek
286
Göran Simlund
288
Inga & Dick Pettersson
290 Racel & Urban Sundgren
292
Viveca & Ulf Westlund
294
Berit & Åke Larsson
296
Bengt Florin
298
Gustav Magnusson
300
Lars Edin
302
Gerlög & Jan Stilling
304 Gertrud & Roland Tauber
306
Lennart Brook
308
Ulla & Tage Lundh
310
Rolf Killander
312
Per Lindbeck
314
Maja & Sture Lindroth
316
Lars Erik Olsson
318
Bengt Klingstedt
320
Ragnar Dyberg
322
Sten Lindberg
324 Britt Mari & Egon Spaak
328
Sture Lindström
330 Ulla & Bo Janson(o Anders)
332
Åke Persson
334
Gerhard Persson
336
Bo Hammarstedt
338
Ines & Bertil Olsson
340
Yngve Hoff
342
Roland Fransson
344
Hans Erasmi
346 Birgit. & Ch Borgenstierna
348
Bengt Söderlind
350
Alvar Lindberg
352
Bertil Rydin
354
Lars Åke Ekdahl
356 Anneli & Dag Liljesson
358 Ros-Mari & Leif Hallgren
360 Ingemar Alexandersson
362
Erik Barkman
364
Arne Stridh
366
Ernst Ömossa
368
Bengt Matsson
370 Ariella & Peter Zupance
372
Bengt Englund
374
Gunno Mattsson
376
Lennart Deglind
378
Inga-Britt Lindell
380
Ingrid Engström
382
Alf Moe

I spänd väntan på huset
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Det var med stor förväntan som vi efter att ha fått klartecken på vilket hus som vi blivit
tilldelad gjorde vi, Mona och Stig Hedlund, det första besöket tidig vår 1972.

Fika på ”vår stora gräsplan vid infarten” med Mari, Eva och en flickkompis. Insidan och gårdsplanen gav ett
lite ”bättre intryck”! Men blir dom verkligen klara för inflyttning till hösten?? Jo, dom håll tidplanen!!!
Sprängmassorna från Erikslund, Östra Vallabrink samt från Täby C blev våran fina ”Kullen”!

”Svärmmorslänga”

Bottenvåning.

Övre våning

Ett av de stora fördelarna med Erikslunds-husen var den flexibilitet som gavs med bland annat enkelt val av
antalet sovrum i övre planet. Mellanväggarna är bara ”enkelt fästade” i vägg och golv. En utbyggnad på 32
m2, s k ”svärmmors- länga” var redan från början ”bygglovsklart”! Vatten, kallt, var utdraget till gården. Vi,
Westlunds och Gerfvers gjorde denna utbyggnad efter bara något år men på vardagsrumssidan.
Ett flertal husägare har valt typ denna utbyggnad medan många andra valt andra utbyggnadslösningar!
Vi som bott i många trivsamma år har naturligtvis fått
många kommentarer, typ ”skokartonger” och ”grisplank”!
Radioprataren Kell Eriksson (uppvuxen i 4:an, se sida 21)
skriver det t ex i sin bok ”Kjell”.
Det är då extra trevligt att se att det senast i
husbyggnation nu är eleganta svarta lådor och skyddade
med plank eller höga häckar!
Efter ett samtal med en mångårig Erikslundsägare, LarsErik Källbäck, som jobbade på Platzer med våra hus gick
det snabbt och bra, en vecka med gjutning av plattan, två
dagar med byggmontage och ca tre veckor med inredning!

Årets Småhus i Sverige 1972
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Det är med Stolthet vi kunde ta del av flera tidningsartiklar om Erikslund , se t ex nedan, att:

Erikslund blev Årets Småhus 1972!
Artikel i Norrort februari 1972

Artikel i Norrort 1971

Familjefester
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Kräftfest 2013

Familjefest 2014 med

Familjefest 2015 med …

Boulé mästerskap med Gunilla Åding som segrare!

Boulé mästerskap med fam Brännström som segrare!

Familjefester, fortsättning
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Kräftkalas har alltid varit en tradition. Lika festligt om vi hållit till i Kvartersgården,
kvartersgränden eller på infartsgräsmattan!

Städdagarna, vår och höst, är trevliga och nyttiga dagar, med stort frivilligt deltagande som
alltid avslutas med ärtsoppa, korv och bröd som aktivitets- kommittén fixat i trivsam och nyttig
samvaro! Flaggan i TOPP!

Jubileum. 10 År
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10År
1972--1982

Mörbyligan

Malin Lundmark

Åke Bylund

Åke Bylund 1948--2005

Mari Hedlund

Vårt 10 Årsjubileum, 1982, förgylldes av Mörbyligan med våra tjejer Malin numera
Ottosson och Mari numera Forsgren. Mörbyligan med sin ledare Åke Bylund var mycket
populära med sin första och mest kända singel Ensamma Sussi som låg på svensktopplistan
ett flertal veckor i början på 70 talet. Ett 10tal singlar spelades in under bandets aktiva år.
Ensamma Sussi
”men mamma måste du gå ut ikväll
du kan väl stanna hemma är du snäll
nej det är inget särskilt som har hänt
stick du iväg min vän till stora kärleken”

Vilken trevlig eftermiddag och kväll det
blev med många grannar som vi inte
hunnit träffa tidigare! Mörbyligans
uppträdande uppskattades stort!

Mari och Malin blev kontaktade av Åke Bylund efter att dom
deltagit i en talangtävling i Barbershop på Eneby torg och
lyckats bra! Åke satt i jurun. Flickorna som då var 15 – 16 år var
med som vokalister i en kort turné i Skövde och i Dalarna.
Åldersskillnaden, och föräldrarnas uppmaning, gjorde att
”turnélivet” avslutades!

Jubileum. 25 År
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25 År
ÅrÅr
1972 -- 1997

Åren på 90 talet, dv s efter ca 10 till 20 år som husägare präglades mycket efter ”andhämtning”.
Vi var många som hade våra barn i uppväxtåldern och våra innegårdar krävde mycket trädgårdsjobb.
Festerna blev mer privat när vi hade börjat känna våra grannar väl. Det blev många privata fester i
kvartersgården, ofta 50 årskalas då vi som flyttade in 1972 var i 30-35 årsåldern.
De kvartersgemensamma festerna hade vi i kvartersgården och i många fall kräftfester.
Trevligt med fullt hus och mycket dans !

En liten ”förövning” vid lekplatsen innan kräftskivan i Kvartersgården!

Vi ”hämtar andan” efter kräftorna och innan dansen kör igång!

Mona och Stig trivs!

Jubileumsfest. 40 År
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Den 18 augusti 2012 firade vi 40 År med en mycket
trevlig familjefest! Stort engagemang från
aktivitetskommittén och vårat ungdomsgäng som
ordnade tipsrunda och olika tävlingsmoment.
Mangrant deltagande från alla boende i kvarteret!
Under eftermiddagen serverades godis, tilltugg och
drycker som ICA Dragonen hade skänkt. Många lekar
pågick samtidigt som Boule-mästerskap pågick.
Henrik Skog blev kvartersmästare och Gunilla Åding
familjemästare i Boule! Festdagen avslutades med
gemensam middag där grillning och vin var ett
populärt val. Speciellt inbjuda var representanter
från Täby kommun, tidigare kommunalrådet Urban
Palmgren som ansvarat för upphandling av Erikslund
samt dåvarande kommunalrådet Mats Hasselgren
som ansvarade för sport-och fritidsverksamheten och
är en välkänd gymnastiklärare för många i Erikslund.

Det var ” välpackade” och ”välsmakande” långbord på stora
gräsmattan. Även några nu utflyttade ”ursprungsboenden”
deltog med stor glädje!
Våran ”egen” orkester, Svennes trio, se sida 12, underhöll
oss med härlig musik och mycket sång från oss alla. Dansen
pågick till sena småtimmar . Oj vá trevligt vi hade!!

Gunilla får pris av Stig. Mats Fru Palmgren Urban

Jubileum. 40 År
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”Svennes trio” med ”vår” kapellmästare Sven Palmestig underhöll!
Toppenbra!!

Familjen Tauber stortrivdes i sitt ”gamla
kvarter”.

Även musikerna fick i sig en matbit. Välförtjänt!
Vá gott det smakade tyckte Vikke och
Uffe och många andra!

Mona gillar att kramas och andra dansar!
Mikke skänkte kastspö som
pris till Tipsrundan!

Vilken härlig fest och Heldag i Femmans
tecken det blev!!

Familjeaktiviteter
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Fastighet
De första åren var verkligen ”Nybyggarliv” med trädgårdsjobb, blomster- och trädplantage
samt stensättning både på husets framsida och inne på gården. Man kunde få färdigt gräs
lagt inne på gården för 500:-. Invändigt i huset var man restriktiva mot förändringar så man
”fick hålla till godo” med plastgolv Tarkett, väggkulörer e t c allt med syfte att hålla planerad
inflyttningstid vilket man gjorde!

Kvartersgård och kvartersaktiviteter
Vilket intensivt firande vi hade i vår efterlängtade Kvartersgård. Mycket skulle fixas för att få
en trivsam miljö med så små medel som möjligt, allt med idéella krafter, träbord tillverkades
, bastuomklädnadsrum panelsattes, gardiner syddes och tygkollage prydde vägg. Trevligt!!
Redan från början ordnade Aktivitetskommittén gemensamma festmiddagar en gång i
månaden för ”alltför” fulla hus, ca 40-50 deltagare som avslutades med dans.
Kvartersgården blev mycket nyttjad med 30-40 Årskalas samt många barnkalas då flertalet
husägare var jämnåriga med många barn i ”kalasåldern”.
Gemensamt ”kalas” utanför kvartersgården. Pulkaåkning på Kullen. Något år med slalom och Släplift!

Höststädning är nödvändigt och KUL!

Speciellt för barnen!!

Därför har vi valt att bo kvar i Erikslund …

Mona och Stig
Hedlund

Det fungerar utmärkt under hela livscykeln från
småbarns-åldern till pensioneringsåldern! Barnen som
lärt sig simma i Poolen och vi, främst Mona, som
simmar varje badbar dag. Toppen! Bra sammanhållning
i kvarteret ”bykänsla”! Idéell, unik, verksamhet i vårt
kvarter!! Nära härlig natur!

Ulla och Lasse
Lundmark

Vi hade turen att hamna i detta trivsamma område
redan från början 1972 och kan intyga att detta boende
fortfarande passar oss utmärkt efter 50 år.
Naturen inpå knuten , friskluft, god grannsämja och bra
kommunikation.
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Viveka och Ulf
Westlund

En lyckosam slump förde oss till Erikslund-72.
En utmärkt boendeform för såväl barn som
seniorer.
Trygg uppväxtmiljö, nära till skolor.
Bra kommunikationer och nära till naturen.
Grannar som blivit vänner för livet.

Maud och Leo
Elfstrand

Bra miljö med ett bilfritt område. En aktiv
idrottsverksamhet, genom EKF och för
oss speciellt bra med aktivt fotbollsspel
för våra ungdomar.

..och vi, jag, som är uppvuxen i Erikslund har valt att flytta tillbaka!

Anders Janson och
Eva Pehrson
Efter att växt upp i Erikslund, lämnade jag 1986 för Luleå, F21.
1999 var det dags att flytta tillbaka till Stockholmsområdet.
Mamma och pappa som bodde kvar i Erikslund undrade om vi
inte skulle köpa huset. Efter en kort fundering tyckte både jag
och Eva att det var en bra idé. En stor del av beslutet berodde
givetvis på att jag själv stormtrivdes under uppväxten som barn,
senare ungdom och att vi hade tre barn. Vi, hela familjen har
aldrig ångrat beslutet! Området är mycket barnvänligt!

Sofia och Henrik
Jonsson
Barnen var små och vi bodde i lägenhet och vi blev
erbjudna att köpa Sofias barndomshem av hennes mamma.
Sofia som bott i Erikslund sedan 1973 visste ju vilket
fantastiskt barnvänligt område detta är så valet blev enkelt.
Barnen har lärt sig att både cykla och simma utan att
behöva lämna kvarteret. Dessutom finns skola, pulkabacke,
mataffär, sportanläggning. buss/tåg och grönområde.

.tillgängligt utan att man behöver korsa någon bilväg.

senare ungdom och att vi själva hade tre barn. Varken jag,
Eva eller
något av barnen har ångrat beslutet 1999. Området är
Ulf och Lena
mycket barnvänligt!
Hallander
Efter att ha bott i 4an tidigare där vi var många barn i olika åldrar som
hittade på många roliga saker tillsammans så visste vi att Erikslund är
ett bra område att växa upp i. Mycket har hänt sedan dess, men det
finns fortfarande en fin gemenskap och mycket att göra i närområdet
för både vuxna och barn .Att sedan Erikslunds husen är bra planerade
och har stor potential då man vill bygga om eller ut gjorde inte valet
svårt då vi behövde större boende.

Marie Carlander
och Henrik Skog
När våra två tjejer var små började vi se oss om efter
ett hus istället för lägenheten och jag kom att tänka på
min uppväxt i Erikslund. Hur jag tillsammans med mina
kamrater kunde härja inne i ett bilfritt område. Och alla
sköna sommardagar vi hängde vid poolen. Så efter lite
övertalning blev det att jag och Henrik köpte en liten
”låda” i området.

Idrott och motion, EKF
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Sammandrag
Erikslunds Kamratförening, EKF bildades 1972 av främst boende i Erikslund 4 med bland
annat ”vår Uffes E5” pappa Lars Hallander, se nedan. Verksamheten utgjordes de första
åren främst av fotboll och gymnastik samt något senare av bland annat vollyboll.
Inriktningen var att ungdomsverksamheten skulle prioriteras. De ungdomar som senare
hade högre ambition valde fotboll i Täby IS, Brommapojkarna och IK Frej.
För vollyboll valde man Sollentuna, Vallentuna eller Täby Volley.
I dag finns det tre sektioner i EKF- Fotboll, se nedan, Innebandy, Rugby.
En egen klubb bildades för Tennis, Erikslunds Tennissällskap, ETS se sida18 och 19.

Bildandet av EKF.

Text Tommy Göthe Erikslund 4
När Erikslund byggdes och de första familjerna i kvarter 3 och 4 flyttade in,
1:a halvåret 1972, så hade redan kommunen färdigställt skola och fotbollsplan.
På fotbollsplanen samlades 20-25 (gubbar) pappor och ungdomar 20-30 år varje
söndagsmorgon för att spela lite fotboll.
Tommy Göthe
Några av dessa grabbar, Christer Wallin, Lasse Hallander, Kjell Rådeström, Wolgang
Charnotta och Bosse Nordensson, tyckte då att det var dags att starta en klubb, så att även
barnen skulle få ha kul under ett eget klubbnamn.
1972 på hösten, hade familjer även i Erikslund 5 flyttat in. Det blev verklighet med
klubbildning och Erikslunds Kamratförening,EKF blev verklighet!
På våren efter, 1973, så anmäldes första pojklaget i St.Erikscupen, pojkar 60 med jag,
Tommy Göthe, som tränare. Det fylldes snabbt på med ytterligare lag, Pojkar 64 med Lasse
Hallander, Pojkar 65 med Christer Wallin och pojkar 63 med Tommy Göthe.
Christer Wallin var inte med vid undertecknadet vid klubbstarten, men var mycket aktiv först
med Gubbarnas fotbollspel i korp och serie och sedan under åren i EKF styrelsen med alla
olika aktiviteter.
EKF blev intressant i alla familjerna och snabbt bildades flera olika grupper. Vi fick en
Vollyboll sektion, en Basket sektion och en filmklubb (film på söndagarna i Erikslundsskolans
matsal). Det ordnades med damgympa onsdagar och söndagar. Damgympan var enormt
populärt, fram till att Friskis och Svettis kom och tog våra tider i hallen. Vi hade även en
grupp som satte ihop tipspromenader som massor med folk, även med barnvagn, gick på
söndagsmornarna.

EKF fotboll.

Text. Tommy Göthe Erikslund 4
Erikslundscupen som spelades på vintern och på 2 söndagar efter varandra bildades tidigt,
Det vara bara Täby lag och Enebyberg som fick vara med. Dom fick anmäla så många lag de
ville, så att alla i klubben skulle få möjlighet att få vara med och tävla. Vi var under ett tag
(1980-81) Sveriges största inomhus turnering med nästan 1000 flickor och pojkar.
Vi hade under åren utbyte med andra klubbar. Något år åkte vi ner till Jönköping med inhyrd
Grön/Vit buss och en karavan av bilar. Jönköping Södra blev våra motståndare under en helg
där nere. Minne för livet för ungarna. Dom bodde inhyrda hos familjer som hade
motsvarande barn i deras lag.
Följande år var Jönköping Södra uppe hos oss. Bodde i Gympasalen med ett uppvaknande av
Erikslunds morsor som hade färdig bredda Skogaholms mackor samt choklad och te.

EKF fotboll, forts.

Text. Tommy Göthe Erikslund 4
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Vi hade ett senare år även ett utbyte med Skultuna När vi skulle spela matcherna här på vår
plan, fick det ställas in. Vi hade 2 dm snö på plan och kunde inte spela.
Våra jubileums fester blev kända långt över gränserna. 5, 10 och 15 års jubileum hade vi med
dansgolv (lånat av Dramatens förråd), inhyrd orkester och en firma som tillhandahöll färdiga
burar med Chokladjul, lotterier av olika slag och en uppblåsbar hoppborg för ungarna. Det
hela utspelade sig på löparbanorna nedanför fotbollsplanen och dansen ville aldrig sluta på
kvällen. Kassören fick utlova extra betalning varje gång, för att få musikanterna att fortsätta.
Från ingenting 1972 till över 900 medlemmar (jag vet för jag skötte medlemsmatrikeln)1984.
Detta var mycket tack vare mammorna till barnen som gick runt i områdena och knackade
dörr för att få folk att bli medlemmar i “VÅR” förening. Full fart var det på fotbollsplanerna.
Vi hade som mest 26 lag i St.Erikscupen så fotboll spelades även på planen i Vallatorp och på
två 5 manna planer i Visinge.
Varje år mellan 1977 och1990 hade klubben en mycket uppskattad JULBAZAR som gick av
stapeln i Erikslundskolans matsal. Många Erikslundshem plockar fram jultomtarna som Sven
Jönson, E5 han tillverkade av björkgrenar.
Under alla år, utom några år utomlands, så var Effie Göthe administratör. Hon skötte allt
med klubben och blev väl lite “morsa” till lagen. Klubblokal hade vi inte, så den låg i 20 år i
vår hall hemma hos oss, med klubbtelefon och massor med pärmar och papper överallt och
hela väggen full med komihåg lappar.
Vi hade också en liten affär för alla våra klubbkläder. Det var familjen Tjäder i Erikslund 1,
som hade kläderna i sitt förråd. Dom såg till att alla nödvändiga artiklar fanns hemma.
Vi hade också egen radiokanal i Täby närradio. Det var Christian Look som var radioreporter.
Christian satt i vårt kök och skrev ett års kontrakt för att sköta rapporteringen av EKF’s
eskapader i EKF radion i Täby närradio.
Vi hade även ett fotbolls seniorlag som startade i serie 8 A. Arbetade sig upp i 6 A åren 198687 under Peter Göthes ledning. Laget spelade semifinal mot Djurgården, se lagfoto sida 17,
och året efter,1988, kvartsfinal mot Hammarby. Slog publikrekord på Tibblevallen. Förlust
båda matcherna men vansinnigt kul för våra EKF-grabbar att få spela mot de allsvenska
lagen.

EKF Vollyboll
Vollybollsektionen startade 1978 med vår E5 Lasse Lundmark och Lars-Åke Ekdahl , tidigare
ordförande i E5.
1985 var en höjdpunkt för EKF Vollyboll. EKF arrangerade JSM. Herrlaget vann finalen i ”Kal
och Ada Cup” (inofficiellt SM)!
Satsningen på EKF Tjej Vollyboll gjordes under Lasses ledning vilket blev mycket populärt och
framgångsrikt.
Se lagfoto på sida 17!
1988gick EKF Vollyboll upp i Täby Volly.

EKF Innebandy
2009 kvalificerar P96 sig till högsta divisionen i S:t Cup.
2017 spelar herrlaget i div 4. Vinner år 2019 och blir klar för div.3!

EKF Rugby
Sektionen bildades 2004.
2008. P15 laget deltar i England i en Rugby-tour.
2009. Stora framgångar i USM för P15 och U13.
2017. Storslam i USM med tre GULD, två silver och tre Fair Play!

Idrott och motion i Erikslund, EKF

Grusplan klar för spel1973!
Konstgjort gräs 2016! Ombyggnad 2021-2022!

EKF Cupen 1978-1979
Uffe Hallander i mitten nedre raden!

Tjejlaget med spelare ur 5 an och 4 an:
34 Mari, 12 Lena, 18 Karin, 21 Elinor, 10 Malin, 11 Malin W
32 Annika, 6 Annki, 17 Maria

Sida 17

EKF:s Jubileumsfest 20 År. 1992

EKF seniorlag mot Djurgården 1987. Med b l a
Jörgen JönssonE5, Jörgen Lindberg, Stefan
Lindberg, Peter Göthe, Andreas Göthe, Tommy
Göthe, Kenneth Sundberg, Janne Svensson

Herrlaget med spelare ur 5 an och 4 an.

Efter Tennisspel i Erikslundskolans gymnastikhall .Utomhusspel på asfaltbanor och Barracudatält sedan:
1992 invigning av Inomhushallen med sina tre banor!!

Idrott och motion i Erikslund, Tennis
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Text: Folke Ullenius, fd Ordförande

Är en ideell förening som bildades den 29 mars 1973.
Initiativtagare var den numera seniora och fortfarande aktiva medlemmen Lars Wedén och
byalaget i Östra Vallabrink som fått information av Täby kommuns fritidschef om att
kommunen avsåg att bygga tennisbanor vid Erikslundskolan. Fritidschefen föreslog att man
borde bilda en tennisklubb. Sagt och gjort. Kontakt togs bl a med fotbollsklubben
Erikslunds kamratförening (EKF) som etablerats i samma område.
Ordförande för EKF var Tommy Göthe. Ett samarbete om att utveckla idrotten i området
inleddes.
ETS bildades 1973 och till ordförande utsågs Arne Olofsson med Lars Wedén som vice
ordförande.
Under det första året spelades tennis utomhus på två asfaltbanor samt inomhus under
vintersäsongen i närliggande gymnastikhallar, främst i Erikslundskolan. Behov av egen
inomhushall växte fram. Ett Barracudatält köptes in med benäget bistånd av kommunen och
sattes upp över en av banorna. Nu var klubben rustad för spel året runt. Detta var under
“Björn Borg-eran" och tennisintresset växte lavinartat. Man arrangerade klubbtävlingar,
klubbmästerskap, deltog i seriespel, ordnade träning för vuxna nybörjare och juniorer.
Varje vår var det fest för medlemmarna med mat, dryck och band som spelade upp till dans.
Medlemmarna trivdes och det blev fler och fler som gick med i klubben.
Efter några år hade klubbens verksamhet växt så mycket att behov av fler inomhusbanor
uppstod. Ett stort dubbeltält för två banor köptes in som restes varje höst och togs ner varje
vår.
Klubben fortsatte att växa. Människor flyttade in i närområdena Erikslund, Vallatorp och
Vallabrink efter hand som nya bostäder byggdes och många blev nya medlemmar
I början av 1990-talet hade den dåvarande styrelsen med ordförande Ulf Ericson i
spetsen tagit beslut om att ansöka om bygglov för en riktig inomhushall med tre banor på
platsen där tältet stod.
En kompetent arbetsgrupp med ordförande Ulf Ericson, Kent Örstål och Åke Larnholt som
frontfigurer gjorde det hela möjligt. Bygglov beviljades 1991 och 1992 invigdes hallen med
pompa och ståt av kommunalrådet Henrik Westman och Svenska tennisförbundets
Mikael Stig. En invigningsmatch mellan tennisstjärnorna Niklas Kulti och Peter Lundgren
spelades inför välfylld läktare där Peter Lundgren segrade med 15-13 i tiebreak. Kulti och
Lundgren berömde hallen och sa bl a att ”belysningen var i toppklass”.
Tennishallen gjorde det möjligt för ETS att utvidga verksamheten ytterligare med fler kurser
för både juniorer och seniorer, fler lag i seriesystemet och nationella tävlingar för juniorer.

Idrott och motion i Erikslund, Tennis, del2
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En fast anställd chefstränare, Kenneth Jansson, hade samtidigt
rekryterats från Näsby Parks tennisklubb med uppdraget att
organisera klubbens tränings och tävlingsverksamhet.
Kenneth har blivit klubben trogen och firar själv 30-årsjubileum
som chefstränare i ETS/Täby Tennisklubb.
Under senare delen av 70-talet byggde kommunen ytterligare fyra
banor i Vallatorp att användas av allmänheten utan direkt
klubbverksamhet.
När tennishallen blev klar fick ETS ta över utnyttjandet och skötseln
av dessa banor och nu fanns stor kapacitet året runt för
tennisintresserade i Erikslund, Vallabrink, Vallatorpområdet.

Kenneth Jansson

När Täby kommun senare beslutade att bygga ut Vallatorpskolan, bla med en gymnastikhall
på marken där tennisbanorna i Vallatorp låg, innebar det att ETS inte längre hade utebanor
för sommar-säsongen.
Efter diskussioner med kommunen inleddes ett projekt med målet att bygga nya utebanor i
direkt anslutning till tennishallen men, när klubbens ledning fick veta att Täby IS lade ner sin
tennissektion helt och därmed inte längre behövde de tre utebanor man anlagt på
Vikingavallen i Täby kyrkby, togs kontakt med Täby IS. Vid årsmötet togs beslut att
tennissektionen lämnade Täby IS och slogs samman med ETS samt att arrendet för deras
tre banor överläts till ETS. Täby kommun godkände arrangemanget.

Några år senare tog ETS styrelse beslutet att byta namn på klubben till Täby Tennisklubb
med målet att bredda målgrupperna och verksamheten till hela norra Täby. En ny logotype
togs fram.
Nya utebanor-igen.
Projektet utebanor vid tennishallen ser trots allt ut att bli verklighet under perioden 20222023. Banorna på Vikingavallen kommer nämligen att tas bort då kommunen beslutat
anlägga en ny infart till och parkeringsplats på Vikingavallen, precis på den mark där
utebanorna ligger.
Kommunen har därför beslutat att bygga nya utebanor åt klubben intill tennishallen i
Erikslund.
Klubbens styrelse är positiv till projektet då en koncentration till Erikslund underlättar
klubbens verksamhet på många sätt.
Namnbytet till Täby Tennisklubb tänker man dock inte ändra på även om hela verksamheten
återvänder till platsen där allt började- Erikslund.

Större investeringar
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- Nya garageportar. Asfaltering
(
Nya garageportar
år 2003 från tunga träportar till lättare
plåtportar( kostnad ca 310 tkr).
Enligt ”erfarenheter från byggbranschen” så skulle en
asfaltering av t ex vägar hålla ca 10 år och definitivt inte
längre än 20 år!
Då asfaltskador inom vårt område blivit påtagligt efter
ca 35 år beslöts att asfaltering skulle göras! I första etappen
2010 gjordes asfaltering av samtliga vägar inom området av
NCC på vårt uppdrag (kostnad ca 475 tkr) och asfaltering av
parkeringsområdet 2013, också av NCC (kostnad ca 310 tkr).

- Belysning av parkeringsområdet
Ny ytterbelysning installerades på parkeringens refuger, på
lekplatserna och i vissa gränder under 2015 och 2016 samt ny
ledningsdragning i garagen (kostnad ca 80 tkr).
Under 2018 installerades LEM lampor ovanför varje garageport
som blev en mycket uppskattad åtgärd för ett ”upplyst” kvarter
(kostnad ca 40 tkr)!

- Pool och Kvartersgård
Vår Pool betraktar många som en ”Kronjuvel” av speciellt
barnfamiljer! Nytt Poolhus med modernt värme/pumpaggregat
installerades under 2007 och 2014 (kostnad 60 tkr ).
Den ursprungliga Poolen med träram och sandfyllning bakom
samt plastduk höll efter viss renovering ända fram till 2019.
Större ombyggnad gjordes inför säsongen 2020 med främst ny
ram och duk (kostnad 270 tkr).
Kvartersgården har inte haft någon större ombyggnad fram till
2020 och 2021 då både kök, samlingsrum och hall helt
omvandlades. Nytt kök med all utrustning och skåp installerades.
Nytt golv i samtliga ytor samt nymålande väggar och tak. Ny ELinstallation inkl. nya element. Total kostnad ca 300 tkr.

- Övrigt
-

Ny lekplats, delområde 3 under 2014 (kostnad ca 85 tkr).
Byte och målning av garagepanel och byte av viss garageoch kvartersgårdspanel har utförds under åren (ca 50 tkr).
TV och Bredbandssystemen har förnyats från ursprungliga
kabelnät (koax), avtal (1973) med Transit till bredbandsnät
från Telia(2020).
I detta nät äger samfälligheten hela nätet i motsats från
tidigare lösningar och med högre datahastighet till
lägre totalpris!

Projektledaren Henrik Skog i nya köket.

Kändisar i Erikslund
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Jerry Williams var Sveriges okrönte rockkung. Han
slog igenom som sångare i Rockbandet The Violents under
1960-talet, och år 1963 var bandet bland annat förband åt
The Beatles under deras Sverigeturné. Vid sidan om livet
som Sveriges rockkung och mästare på att snacka skön
söderslang var Jerry en inbiten motorcyklist. Efter ett antal
år i sadeln på en Suzuki TL1000R valde Jerry sig för att
byta till en GSX1300R Hayabusa, en av världens snabbaste
serietillverkade motorcyklar, god för hastigheter över 300
kilometer i timmen. -Jag kör hoj för att det ger en kick och
en härlig känsla.
Rocklegendaren Jerry Williams, eller Erik Fernström som
han egentligen hette, avled i mars 2018 i sviterna av cancer.
Han växte upp i Solna, Sundbyberg och bodde de sista 10
åren i Erikslund 2. Den folkkära artisten blev 75 år gammal.
Under sin tid på jorden lyckades Jerry Williams
med konststycket att underhålla det svenska folket i
nästan sex decennier.
Lars Molin föddes 1942 i Undersåker, och bodde därefter i
Järpen. Han läste in en ingenjörsexamen och en vägmästarexamen på Hermods. Han flyttade med sin unga familj från
Sollefteå till Gnesta utanför Södertälje, därefter till Östhammar
där han bodde till 1978 och flyttade då till Erikslund 3.
Lars Molin var anställd vid Statens Vägverk i sju år, men bytte
levnadsbana och blev på heltid regissör, författare och filmare
samt. skrev flera filmmanuskript och romaner. Så han fick heta
"Den skrivande vägmästaren"
.
Molin
debuterade för den stora publiken i TV 1971 med ”Badjävlar” .
Därefter följde ett stort antal filmer och TV-serier med de sista:
1992 Kejsaren av Portugallien,1994 Sommarmord, 1996

Potatishandlaren, och 1998 Ivar Kreuger.
Lars Molin dog 1999 då han då han hade flyttat från
Erikslund 3 till Sundbyberg.
Maria Blom är född 1971 och uppvuxen i Täby Erikslund 3, men är
idag starkt kopplad till sina nuvarande hemtrakter i Dalarna.
Hon flyttade 2004 till Falun efter att hon slog igenom 2004 med
pjäsen Masjävlar, som sattes upp av Dalateatern. Masjävlar blev
senare film där Maria stod för både manus och regi. Masjävlar vann
Guldbaggen för årets film och för bästa manus, samt nominerades
för bästa regi. Därefter följde bland annat filmerna Nina Frisk, Fishy,
Hallåhallå och Monky,.
Från år 2008 och fram till cirka 2011 syntes han regelbundet i
radio- och TV-programmet VAKNA! med The Voice på
vardagsmorgnarna i Kanal 5.
Han skriver i sin bok KJELL, utgiven 2009 under rubriken
Kartongliv. År 1975 efter Kristus tillverkades jag i ett radhus
i Täby.. Huset såg ut som en låda. Om Du tänker dig en
massa skokartonger kan Du lätt föreställa dig bostadsområdet där jag växte upp.
Kjell Eriksson växte upp i Erikslund 4.

Profiler i Erikslund 5,under 2000-talet
Björn Wenneberg
Ordförande 201x—201z.
E5 boende 19xz i E5 202.
Bridgespelare i Sveriges
landslag. Toppspelare i
golf!
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Marie Töpel
Ordförande 2004-2008. Född och
uppvuxen i E3.
E5 boende 2002-2012 . ”Kan
fortfarande längta tillbaks till en
fin tid i Erikslund kv5”.

Stig Hedlund, E5 272

Magnus Wassén, E5 310

Ordförande 2009-2014
”Ursprungsboende” från 1972
med Mona. Stig var tidigare i
aktivitetskommittén, kassör och
sekreterare. Engagerad ”ideéll
samfällighetskämpe”!

Ordförande 2014-

E5 boende sedan 2007 med
Cecilia. Stort engagemang i
samfällighet Erikslund 5 med
mycket bra ledarskap.

Anders Janson, E5 330

Ulf Westlund, E5 296

Sekreterare 2011-2020
Född ock uppvuxen i E5
Flyttade tillbaks 1999 i familjehuset, 330, med Eva.
Ansvarig för bland annat
upphandling av E5 nya fibernät.

”Ursprungsboende” från 1972
med Viveka.
Tidigare kassör, mångårig E5
revisor.
Stort engagemang i Erikslund 5!

Carina Boldén, E5 298
E5 boende från 19xz med
Hasse. Flerårigt sammanhållande av aktivitetskommittén.

Jan Lindroth, E5 334
E5 boende från 19xz med Mari.
Flerårigt engagemang i E5
styrelse. Ansvarig för EL-nätet
(efter Ernst Ömossa) och för E5
webb funktion.

Henrik Skog, E 364
Göteborgare, som bott i E5 sedan
19XZ med Marie. Marie är
uppvuxen i E5! Flerårig ansvarig
för utemiljö. Lagt ner stor insats
på renovering av Kvartersgården!

.

Mats Remneståhl, E5 370
E5 boende från 19xc.
Flerårigt sammanhållande för
Poolgruppen med speciellt fint
engagemang från Erik Öhman,
E5 368 vid ombyggnad 2020.

Ulf Hallander, E5 306
Född och uppvuxen i E4.
E5 boende sedan 1999 med Lena.
Flerårig ansvarig, tom 2020, för
utemiljö, nu 2001 ersatt av
Henrik Skog, E 364.
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Husägare: 2022-04-01
Nuvarande ägare sedan 1972

Boende i Erikslund 5
”Det är Vi som är nyinflyttade och är Framtiden
för Erikslund 5!”

Familjen Hymnelius. E-vägen 266
Maja, Oscar och Ludvig.
Har närmst flyttat från Solna.
Flyttade in 2022.
Oscar är uppvuxen i Erikslund 4
och känner väl till fördelarna
med att bo i Erikslund!

Familjen Zetterberg. E-vägen 268
Daniel och Therese med barnen
Astrid, William och Elsa.
Flyttade in 2020 från Bromma.

Familjen Landén. E-vägen 276
med Jesper, Nicole och barnen
Mateo och Elisa
Flyttade in 2022

Familjen Svanberg med
Sandia och Jacob samt
barnen Agnes och
Alexander. Flyttade in 2020 i
Erikslundsvägen376

Familjen Terrahaud/Sunnhed
E-vägen 368 med barnen
Lage 7år, Assar 5 år och
lillebror 3 veckor.
Flyttade in mars 2022.

258
260
262
264
266
268
270
272
274
276
278
280
282
284
286
290
292
294
296
298
300
302
304
306
308
310
312
314
316
318
320
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324
328
330
332
334
336
338
340
342
344
346
348
350
352
354
356
358
360
362
364
366
368
370
372
374
376
378
380
382

Laila & Bo Olsson
Anna- L ena Åberg & Tomas Carlsson
Uzama Zaman
Susanna Cambrand
Cecilia & Henrik Lund
Threse & Daniel Zetterberg
Mats Norberg
Mona & Stig Hedlund
Sven Palmestig
Jesper Landen
Ulla & Lars Lundmark
Hannes Raudsepp
Maud Elfstrand
Liwel Qlu
ArkanVassin
Sofia & Henrik Jonsson
Viveca & Ulf Westlund
Xuejun Cal
Kristin Antonsson
Carina & Hasse Bolldén
Mahlin Lenerius
Jianbo Du
Peyman Bank
Lena & Ulf Hallander
Moa Mikagård
Magnus Wassén
Robert Schill-Nee
Carin & Alex Eldewing
Maria & Linus Sjögren
Anki & Hans Garmstedt
Linh Tran
Kerstin & Pär Torsell
Liselotte Rosshagen
Lena & Peter Winbo
Eva Pehrson & Anders Janson
Anita Blidberg
Malin & Jan Lindroth
Christer Borgenstierna
Stian Ljosåk
Emanuel Hörnström
Roland & Martin Fransson
Gina Lindberg & Peter Wård
Sten-Ove Malmberg
Eva-Britt & Mikael Boettge
Thomas Levander
Michael Norrving
Marie & Mats Bolldén
Mayryam Tehranidoust
Leif Hallgren
Paul Branke
Tomas Persson
Marie Carlander & Henrik Skog
Oscar Hemnelius
Maria Terrahauta & Rikard Sunnhed
Mats Remnestål
Jila & Massoud Eftekhari
Jonas Wiklund
Sandia Thege & Jacob Svanberg
Tobias Karl Erhardtl
Eva Ernberg
Anki Hamilton

102

Sida 24

Erikslunds Femte Samfällighetsförening,”5-an”
Kvartersinformation

Täby april 2022
Stig H

Styrelsen
Styrelsens ledamöter och suppleanter samt
funktionärer, totalt ca 30 personer, väljs vid
vårstämman i april i ett eller två årsperioder.
Styrelsen har normalt möte varannan månad.
Du som har frågor, synpunkter etc som Du vill
att vi skall behandla så ta kontakt med någon
av oss så kommer Du att få upp ärendet på
nästa styrelsemöte!
Protokoll samt övrig information om vår
verksamhet, telefonlistor mm hittar Du på vår
hemsida www.erikslund5.se
User-name och Password kan Du få från vår
Webmaster Jan Lindroth, tel 070 263 5900
Besök även vår Facebooksida Erikslund 5
Samfällighetsavgift (3000:-/ kvartal)
Betalas senast den 1/3, 1/6, 1/9 och 1/12.
Pg 87 21 45- 8. Ange husnummer!

Tomas Persson,362
Magnus Wassén, 310
Mahlin Lenerius,300
Kassör
Ordförande.
Sekrerare
070 355 17 04
070 9609 93 83
0709 67 64 07
Anders Janson,330
Oscar Hymnelius,366
Suppl.
Suppl
070 674 07 91
070 690 28 29

Aktivitetskommittén

Vårstämma, söndagen den 3 april 2022
Vårstädning, söndagen den 24 april 2022
E5 50 År lördagen den 20 augusti 2022

Kvartersgårdsvärd

Bredband

Lena Hallander,306 Marie Bolldén,354
070 255 1203
070 493 45 39

Carina Bolldén,298
070 461 21 03

Kvartersunderhåll
Område: 1
AnkiGarmstedt,381
070 62324 61

2

3

EL

Utemiljö

Michael Norrving,352
076 880 85 44

Bokning av kvartersgården sker
hos Anki eller via mail,
kvartersgarden@erikslund5.se
Nyckeln skall hämtas av husägaren!

Pool

Kvartersförråd
Peter Wård,334 Stian Ljosåk,338
Jesper Landén,276
Jan Lindroth,334

To

Henrik Skog,364

Sophantering
Erik Öhman(3),368
Ulf Hallander, 306
Brännbara,
mindre
med ordinarie
Peter Wård(2),
344grovsopor
Janhämtas
Lindroth(EL),
334

Rikard Sunnhed, 368
073 937 81 93

Stig Hedlund, 272
070 547 21 02

sophämtning, torsdag morgon ca 07.30.
Märk ”Grovsopor”.
Ej brännbara grovsopor (ej byggavfall) hämtas gratis av
Rang-Sells , tel 010 723 00 00 som Du ställer ut
tidigast dagen före hämtning! Eller åk till Hagbytippen!

Vi är många ”Erikslundare” som vuxit upp med ICA Dragonen som startade i början på 80-talet.
Synpunkterna från främst ”affärsanalysexperterna” var negativa till en livsmedelsaffär med svår
konkurrens av Täby Centrum. ICA var dock övertygad om goda affärsmöjligheter och startade sin
affär i mitten på 80-talet! Tilläggsnamnet, ”Dragonen”, kommer naturligt från en av Täby Dragoner
som bodde på torpet Broby dragontorp inom nuvarande Erikslund 2:s område, se sida 2. Det första
ägarbytet skedde 1996 då Thorvald Brontz övertog och blev ”vår allmänt kända och uppskattade ICA
handlare” under många år, tills 2015 då nuvarande ägare, sönerna Niclas och Andreas tog över
verksamheten.

Öppentider:

Adress:
Vallatorpsvägen 6,Täby 18752
Telefon nr : 08 514 42 400
E-mail:

Samtliga dagar

08.00 – 22.00
med undantag för vissa
helgdagar enligt lokal
information

niclas.brontz@supermarket.ica.se
Hemsida:
https://www.ica.se/butiker/super
market/taby

Speciella Dragon erbjudanden:
Pensionärsrabatt 5 % samtliga vardagar 08.00 – 15.00 (ej lotter, tobak etc)
Veckans Erbjudande normalt ca 50 till 70 varor, se reklamblad i butik och post
Erikslund 50 år rabattkupong under vecka 33, 15/8-21/8. Handla för minst 500:och få 50:-vid ett köptillfälle.
Gäller ej tobak, alkoholfria drycker, receptfritt
eller presentkort. Kan ej kombineras mad andra rabatter .Reservation för tryckfel.

Meny exempel:
-Lax 6 skaldjur
139:- /port
-Kyckling
99:- /port
- Italiensk
129:- /port
- Rostbiff, kassler & skinka 105:-/port

Rabattkupong
Inlöses i kassan.

Fest Buffé 1-8 se broschyr i butiken
Beställ gärna en vecka i förväg!
Minst antal portioner fyra (4)!

Hjärtligt Välkomna till

Andreas och Niclas med all personal.

