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Marstallenöversvämmad av örsundaån våren 2012 - en vanlig utsikt förTrösthultsbor
F,ST'O: B EN GT ALF REDSSO N
sedan hundratals år.
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Marstallen

en orsak
att bosåtta sig i Frösthult

Föreningen Frösthults
Bygdegård hade årsmöte
onsdagen 29 februari ett bra sätt att utnyttia
skottdagen. I år var det
hela 4O deltagare' det vill
säga ungefär dubbelt uPP
mot året.

hektar åkermark i de gamla
socknarna Frösthult, Simtuna, Torstuna och Hiirnevi. Hela området var tidigt
ängs- och betesmark och
en ängsallmänning delades
mellan hela 24 byar. Från
och med mitten av 1800-talet
uppodlades allt större area-

En anled.ning var kanske

ler till dagens situation

Gunnar Larssons utlovade

hela slätten är odlingsmark.

föredrag om Marstallen

-

den stora slåtten som sedan

tång tid givit människor en
orsak att bosätta sig i just
denna trakt.

Från bronsåldern
Gunnar berättade och visade med kartor från bronsåldern (ca år 1300 f Kr) och
framåt hur vattennivåns

sänkning skapat mYcket
speciella förutsättningar
för växtlivet.

Bland annat fanns,

i li-

ten omfattning så sent som

växterna havssälting
och strandkrypa kvar, be1910,

tesfavoriter för korna.
Marstallens gränser var
redan på 1600-talet oklara,

men omfattar cirka

2000

då

Semla och kaffe
Gunnars berättelse var så
intressant att medlemmarna hade kunnat lyssna i fle-

ra timmar till, men den tra'
ditionsenliga semlan med
kaffe och kakor ville ingen
missa:
Alla trivdes och det blev
mycket prat innan årsstämman, började. Orjan Lans-

fors och Örjan Englund
valdes att leda åven årets
möte som ordförande och
sekreterare.

Protokollets 28 Punkter

avverkades effektivt. 2011
års verksamhet gav ett Positivt resultat, trots årets
stora investering i en luft-

värmepurnp. Ärets egna

arrangemang, vårbuff6,
nationaldags- och midsommarfirande, boulemästerskap, trivselkväll i oktobel

julmiddag med mera har

varit mycket uppskattade
och välbesökta. Ny skYlt
och grillplats, nya stolar
och gardiner i Bygdegården är några av årets för-

bättringar.
Under 20LZ ska det satsas
på renovering av det gamla
uthuset samt underhåll av
Bygdegårdens fasad och ve-

randa.

Mycket roligt
Den avgående styrelsen be-

viljades ansvarsfrihet. De
som var valbara 2012, ord-

förande Örjan Lansfors
omvaldes liksom Annette
Lövgren och Britt-Marie
Pettersson. Stig Staf valdes
in som suppleant och ersatte Tommy Äberg som blev
ordinarie ledamot.

VerksamhetsPlanen för
är ambitiös och Fröst-

20L2

hultsborna har mYcket roligt att se fram mot.
Bengt Alfredsson
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