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Foto Hans Christiansen
NYINFLYTTAD?
Du som är nyinflyttad i Älvnäs kanske undrar 
hur det fungerar i vårt lilla samhälle. Vi är en 
Väg och -tomtägarförening som äger våra 
egna vägar, sköter dem och är rädda om 
dem. Vi försöker få folk i området och be-

sökare att hålla högst 30 km/tim i området. 
Vi satsar på att skapa en gemenskap och att 
värna om vårt vackra område och vara ett 
levande samhälle med bl.a. midsommarfiran-
de, Älvnäsfestival och andra aktiviteter. Glöm 
inte att anmäla dig till vår sms-tjänst! Du kan 
läsa mer om det på www.alvnas.se

Det här är en liten tidning som 
kommer i din brevlåda när vi har 
lust, eller när vi har något att 
berätta. Har du något att berätta? 
Hör av dig till redaktionen! 

Nu blir det slagsmål i familjen om 
nya numret av ÄlvnäsTrumpeten.

BUSSKUREN KLAR
Goathland är en fantastisk liten by som 
har begåvats med två mycket kända film-
inspelningar. Dels Heartbeat en mycket 
populär tv-serien, (Tillbaka till Aidensfield 
på svenska) och dels Harry Potter och de 
vises sten.
         När vi nu skulle göra en ny busskur, 
av säkerhetsskäl för resenärerna, föll valet 
på järnvägsstationen i Goathland just med 
den kopplingen till dessa båda inspel-
ningar.
        Med inspiration från originalstatio-
nen har vi byggt en busskur fritt efter 

TexT & FoTo: Hans CHrisTiansen

originalet, dock har vi försökt att efterlikna 
många detaljer med bland annat stenfa-
sad, färgsättning, resväskor och brasa på 
insidan.       
        Caféet vid sidan om vänthallen är ett 
eget påhitt. Tittar man noga kan man se 
Harry Potter sitta och fika bland de övriga 
gästerna.
        Baksidan av busskuren är målad på 
samma sätt som stationsbyggnaden är på 
andra sidan spåret i verkligheten, vaniljgul 
och mörkt röd som du kan se på bilden på 
nästa uppslag.

Idé och form Hans Christiansen 
Bqyggd av Czeslaw Majewski
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        Goathland är en naturskön by i östra delen av North York 
Moors National Park. Goathland är en populär station på ångbanan 
North Yorkshire Moors.
       Marken tillhörde hertigdömet Lancaster, och en av de bestående 
historiska egenskaperna i Goathland är att hertigdömet där de 

boende har rätt att beta sina får på byns grömområden. Denna rätt 
utövas fortfarande idag, och man kan se får med svart ansikte som 
vandrar runt byn och de omgivande hedarna är vanligt förekom-
mande. Precis som du ser bakom vår busskur går sommartid fåren 
och betar.

Tågsträckningen North York Moors passerar genom Goathland. 
Järnvägen drivs av volontärer och transporterar cirka 250 000 
besökare årligen mellan Grosmont och Pickering, på rutten som 
byggdes 1835 av George Stephenson. 
Goathland är en mycket populär plats att se ångtåg komma och gå 
vid stationen. Det finns en gångbro direkt över järnvägsspåren, och 
när ett tåg anländer står folk ofta uppe på bron och väntar på att få 
ett bra foto av ångloken i aktion. Du kan se en bit av gångbron i den 
lilla bilden på förra uppslaget.

På nästa sida hittar du några bilder från Harry Potter-filmen med 
stationen när Harry är på väg till skolan för första gången.
Dessutom några bilder från tv-serien Heartbeat, ”Tillbaka till 
Aidensfield”.

Den verkliga väntsalen har också en eldstad och en trave med 
väskor.

Här syns byggnaden på andra sidan spåret för södergående 
trafik. Färgsättningen och material har vi kopierat på baksidan 
av vår busskur.
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Kommer vi att kunna ha vårt framflyttade årsmöte 15/6, (som vi skulle haft i mars), 
som vi har planerat? Det är som med midsommarfirandet. Vi vet inte på grund av 
smittoläget för Corona. Men med största sannolikhet kommer vi att kunna vara utom-
hus på fårängen, eller runt Kulturstallet, men inte inomhus. Om alla som ska delta tar 
med sig en stol med ett nummer på så placerar vi ut er med tillräckligt stor lucka.

En vecka innan kommer ett besked via SMS-tjänsten och på hemsidan, alvnas.se.

Ett par viktiga frågor ska avhandlas. 

Ska vi sälja vatten? 
Pengar som vi kan och ska använda för att ytterligare utveckla Älvnäs till en fantastisk 
plats att bo på.
Vad handlar det om?
Förslaget är att vi ska sälja 10 meter vatten utanför en befintlig strandtomt. Vatten som 
föreningen inte har någon glädje av eller som hindrar våra medlemmar på något sätt. 
Som ni vet har vi konsulterat mäklare och kommun och fått fram ett pris på 746 kr/
kvm. Pengar som alla i Älvnäs har glädje av.
En sådan försäljning för tio år sedan möjliggjorde att vi hade råd att bygga Kulturstallet 
och den första Körsbärspromenaden.

Kan vi göra antalet medlemmar i styrelsen mer flexibelt?
Idag har vi rigida regler som säger att vi ska ha fem ordinarie och tre suppleanter. Föl-
jer vi inte det får vi Bolagsverket på oss. Vi vill ändra till 4-6 ordinarie och 1-3 supplean-
ter. Samt att om man har arbetat i styrelsen mer än 12 år blir man hedersmedlem.

Hoppas vi ses på årsmötet, styrelsen.

ÅRSMÖTE 15/6?
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Potatisen kommer att sättas inom det markerade området.

I ÅR BLIR DET POTATIS
Vår, eller egentligen markfogden Micke Bergmans idé om 
att vi skulle så en blomsteräng på båda sidor om den nya 
körsbärspromenaden fick sig en liten törn när förståsigpåare 
sa att jorden är för näringsrik för ängsblommor. Det har gått 
hästar där i många år och gödslat. ”Ni måste först odla pota-
tis, sedan kan ni så ängsblommor”.
Och så fick det bli. Vi har haft en bonde som har först plöjt 
och sedan harvat jorden. Tyvärr visade det sig att det var fullt 
med stenar som var tvungna att tas bort. Många frivilliga på 
städdagen plockade sten. Men mycket återstod. Micke, My 
och Lasse samt Tobias Windh från Sidensvansvägen 11 B, 
Martin Forsslund och en kille som jag tyvärr inte vet namnet 
på, plockade bort en del sedan fick vi hjälp av Czeslaws folk 
att ta bort resten.
Nu är 750 kg sättpotatis beställd och en bonde med gam-

mal sättmaskin och gammal traktor ska hjälpa oss att få ner 
potatisen i jorden. Vi hoppas att det ska gå bra. 
Någon gång i höst, vi meddelar i vår SMS-tjänst, kommer vi 
annonsera att det är fritt fram för alla Älvnäsbor att plocka 
sin egen potatis. Senare i höst är planen att vi ska så ängs-
blommorna som förhoppningsvis kommer upp till våren 
nästa år. Det kommer att bli hur fint som helst.

TexT & FoTo: Hans CHrisTiansen
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Det här är en skiss där måtten inte stämmer men du ser principen.VI HOPPAS KUNNA BREDDA ÄLVNÄSVÄGEN

TexT & FoTo: Hans CHrisTiansen

Det har alltid varit lite trassligt mellan Hedborgs Busshåll-
plats och Gärdsmygskurvan vid möten mellan bilar, buss och 
bil och med gående.

Vi har pratat med de berörda fastighetsägarna som har 
gett ok till att skala av den växtligheten som går ut över för-
enings mark längs med tomtgränserna. Vi planerar att rensa 
på båda sidor och sedan asfaltera så mycket vi kan för att 
bredda den körbara ytan som möjligt. Vi kommer att tjäna, 
åtminstone, en meter och ibland lite mer i körbredd. Dess-
utom kommer vi att kunna markera ett gångstråk på den 
västliga sidan av vägen. Vi målar en taggad linje, precis som 
på Älvnäsrakan, längs hela vägen. Det blir en fortsättning 

på den linje som börjar i Hedborgsbacken och som kommer 
att gå hela vägen till Gärdsmygskurvan. Där blir det sedan 
ett övergångställe tvärs över Älvnäsvägen och ytterligare ett 
över Gärdsmygsvägens början för sedan ansluta till vår nya 
gångväg som sträcker sig till Lindkvist hörna.
Längs med den nya sträckningen kommer också två gjut-
järnsstolpar att sättas upp för att skydda de gående. Där den 
ena ska stå i kurvan för att skydda mot de bilister som genar i 
innerkurvan.
     På det här sättet hoppas vi att vi ska höja säkerheten i områ-
det.
     Vi tar in offerter.
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NÄSTA PROJEKT!

Kapa dina grenar! Nu sätter grönska fart. My-
sigt! Men det gör att säker-
heten minskas på våra vägar. 
Var vänlig och håll efter 
växtligheten för säkerheten 
på våra vägar. Rensa under 
sommaren så att det inte 
blir växtlighet som växer ut 
på våra vägar till hösten. Det 
gäller på alla ställen i områ-
det.

Håll fint utanför din tomt!
Vi vill samtidigt uppmana alla att hålla snyggt mellan den egna tomten och asfalten på vägen 
utanför den egna tomten.
Det spar både tid och pengar för föreningen, och dessutom ser det fint ut utanför din tomt.

Tvinga oss inte att bygga fler fart-
gupp eller andra åtgärder för att folk 
ska hålla hastigheten i Älvnäs.
Värna om ditt närområde och män-
niskorna som bor och verkar där. 
Det känns som om vissa boende i 
området har glömt ÄvnäsTrumpe-
ten special om hastighet i området 
som vi gav ut för ett och ett halvt år 
sedan.
Det gäller i högsta grad även ung-
domar på mopeder och i moped-
bilar. Föräldrar, hjälp era ungdomar 
att göra rätt. Det har hänt att unga 
människor på moped med kompi-
sen bakpå har försökt att köra om 
bilar som håller laglig hastighet. 
Eller att sätta högsta hastighet ned-
för Hedborgsbacken för att sedan 
kunna hålla 50-60 km/tim på rakan.

TVINGA OSS INTE
Nästa projekt, förutom alla andra, blir bokbytarskåpet. Med framsi-
dan från den berömda bokhandeln Shakespeare & Company i Paris.
Vi hoppas att den kommer upp under sommaren. 
Vi har ännu inte bestämt var den ska stå. Det finns flera förslag.
Reglerna är enkla. Du lämnar en bok och tar en bok. Men om det är 
fullt med böcker är det helt ok att bara ta en bok. Vi kommer märka 
ut flera kategorier som t.e.x. skönlitteratur, barn och kanske veten-
skap. Dock ska det vara böcker med ett stort allmänt intresse.
Kul om man en solig dag ser en eller flera personer som fastnat i en 
bok och står och läser utanför bokskåpet…
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KÖRSBÄRSTRÄD

GRAN

Vi har precis tagit beslut på att gå vidare med signumet körs-
bärsträd i Älvnäs. Vi ska plantera sex stycken körsbärsträd vid 
den nya gångvägen som börjar vid Lindkvist hörna. Innanför 
muren blir det körsbärsträd fram till att man går ut genom 
muren. Det blir ett vackert sätt att knyta ihop Älvnäs.

Till strax innan körbärsträden har vi beställt en gran, som 
kommer att vara vår evigt bestämda julgran. Den kommer att 
planteras på samma plats som vi hade den senaste julgranen, 
som vi tyckte var en perfekt placering som ett välkomnande 
till Älvnäs, eller bara välkommen hem till Älvnäs.
I fortsättningen behöver vi inte varje år leta en ny gran utan 
nu kommer vi att få vår egen gran som står där år från år. Den 
levereras i september. Sorten är Koreagran.Ja, hur blir det? Vi vet fortfarande inte. Men det finns en liten 

chans att vi kommer att kunna vara på fårängen utanför Kul-
tursstallet. Med picknick på gräsytan med stora luckor. Ingen 
dans men med dragspelsmusik. Vi har bokat Lasse Almkvist i 
år igen.
Och skulle det inte gå, ställer vi honom på en släpkärra och 
kör runt honom i området med stopp på aviserade platser och 
tidpunkter.

Hur du får veta hur det blir? Alla som är med på Älvnäs SMS-
lista kommer att få veta. Några dagar innan ger vi besked och 
skickar ut ett sms om hur vi ska fira midsommar i Älvnäs. Infor-
mation kommer också att finnas på vår hemsida alvnas.se med 
tider på respektive plats.

X
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������������������MÅNGA VAR HEMMA I 
NYÅR

Det var extra sprakande i Älvnäs vid tolvslaget senast. Många var 
hemma och hade satsat på fyrverkeri.
Det blev nästan som en OS-avslutning.

VARNING FÖR ÄLG!
För några dagar sedan fick vi som är med i FB-grup-
pen Älvnäs Community en varning från en boende 
att det var älgar på Brunna-rakan.
I höstas berättade Göran Svensson på Gärdsmygsvä-
gen att älgarna var ganska närgångna på fältet utanför 
och gärna drog sig till nedfallna äpplen.
Det är inte bara vildsvinen som gillar Älvnäs.
Apropå vilda djur är det en ekorre som ofta springer 
över vägen ungefär vid Älvnäsvägen 59. Ta det försik-
tigt där. Vi tror att han har hittat ett hasselnötsträd.
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Vernissage i Kulturstallet 12-13/6
Vår markfogde Mickes yngsta dotter Hanna 
kommer att ha vernissage i Kulturstallet un-
der två dagar. Missa inte hennes fina verk!

ÅRETS STÄDDAG
Årets städdag avlöp väldigt bra. Många Älvnäsbor deltog. I 
år hade vi satsat på två containers att lägga trädgårdsavfallet 
i. Tack vare att vi fick hjälp av Janne att packa dem räckte de 
nästan. Vi skulle ha behövt tre stycken. Nu slapp två släp åka 
skyteltrafik till Skå Återvinning. Förra året fick vi som hade tagit 
på oss den uppgiften åka i tre dagar med alla säckar och köa 
utanför Återvinningen. Nästa år kommer vi sannolikt att satsa 
på fyra containers.
Tack alla som hjälpte till.

FÅREN 
KOMMER 
I 
BÖRJAN 
AV JUNI
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KVÄLLSHIMMEL 28/4 , 2021

SVÅRT ATT SE SIG MÄTT
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NISSE, 
MONARK/STOCKHOLMARE

TOMMY
MONARK/ STOCKHOLMARE

JONNY
MONARK/STOCKHOLMARE

PER
RUSCH,, TILLVERKAD I 

STOCKHOLM
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