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VÅRT BOTKYRKA 
 

Botkyrka är en fantastisk kommun. Rik på minnen från förfluten tid och en natur 

som bjuder på intressanta och spännande upplevelser. Vi har i tidigare ”blad” 

bland annat berättat om Mälarstranden och Norsborgsparken och vill lyfta fram 

fler liknande områden. 

 

Hogslaby, intill Hågelby, är en rekonstruktion av en järnåldersby. Där bedriver 

kommunen varje sommar en lägerskola. Vidare ordnas varje år flera ”Öppet Hus” 

för allmänheten och då kan man ”prova på” olika slag av hantverk, som exempelvis 

smide och smycketillverkning. Området runt platsen är dessutom rikt på kultur-

historiska lämningar och fornminnen. Och gör gärna också ett besök i 

Hågelbyparken. 

 
 

 

 

 

Byggnad i Järnåldersbyn, Hogslaby. 
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Tullingesjön/Flottsbro 
 

I sommar kan du hyra en kanot i Flottsbro och paddla ut till den lilla ön 

Norsholmen i sjön. Där kan du se hur bävern fällt träd och byggt sin hydda  på 

den nordvästra delen av holmen. Det fällda trädet har en diameter på  

c:a 45 cm och den första reaktionen är att man inte vill komma i vägen för 

bäverns tänder.  

Tar du dig ut till Norsholmen är det inte säkert att du får se bävern men en 

paddeltur och ett besök vid bäverns hydda blir ändå en upplevelse. På bilden här 

nedan och på vår första sida ser du resultatet av bäverns ”leverne, gnagande och 

byggande”. 
 

 
 

Bäverhyddan på Norsholmen i Tullingesjön 

 

Huruledes man kan veta när månan växer eller tager av, vilket är svåra nyttigt för 

såning, plantering, byggning och annat slikt. 

  
             När månan är så vänd, att du med din vänstra  
 hand kan taga in uti månans bukt, då är tecken 
 att det är ny, och att  månan växer. 
 Men om du kan med din högra hand gripa däruti, 
 Då är det nedan, och månan tager av. 
  Ur ”Den gamla bondepraktikan”
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FRITIDSKOMMITTÉN INFORMERAR 

 

Detta har hänt: 

 

16 februari Korvgrillning på Linvägen jämna samlade 35 entusiastiska medlemmar 

 5 mars  Filmen KVARTETTEN – 8 medlemmar såg filmen 

 

 Resorna till Gävle och Cosmonova blev inställda. 

 

Detta ska hända: 

 

20 april  I Kontakten – vårfest och sprudlande våryra 

24 maj  Klövervägen udda - ännu en gång bjuder fritidskommittén  

 på en sprittande glad fest 

 

Ännu mera planeras: 

En resa i underbara maj 

Besök på en barnteater 

Ett besök på Cafébio 

En event fotoutställning  

med bilder från våra gårdar 

 
 

 

Aktuellt i fritidslokalen 

Tisdagar  12.oo – 14.oo Kortspel med Barita, anmäl tel 0762233629 

Tisdagar  15.oo – 16.3o Lukutuolio m. Hilkka, anmäl tel 0705369021 

Onsdagar 14.oo – 16.oo Öppet hus – i lokalen finns vävstol, symaskin, 

    dator och pocketböcker 

   Deltagarna bjuds på fika. 

 

Fritidskommittén uppmanar medlemmarna att ta del av den information man 

lämnar på anslagstavlorna. 

 

 
Varmt välkommen till arrangemang och aktiviteter!  
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Hilkkas återblick 

 
Jag har kommit till den ålder när man har mer tid att tänka på det som varit än 

det som ligger framför oss. Så en dag upptäckte jag att jag har bott i min 

lägenhet i 40 år. Och jag trivs fortfarande. 

Då, 1973, när jag flyttade hit med min familj var husen på Klövervägen inte ens 

färdigbyggda. 

 

 
 

Alla var mer eller mindre nyinflyttade, många barnfamiljer. Jag och mina fyra 

barn kände oss mycket välkomna. 

Åren har gått och mycket har förändrats. Den första stora förändringen var när 

HSB:s Brf Klövern bildades 1977. 

Då hade vi genuin HSB-anda och gemenskapen var stor. Vi hade gårdskommittéer 

och medlemmarna vårdade våra gårdar. Då hade Fritidskommittén mycket 

verksamhet och mangrant deltagande i resor, festligheter, föreningsbio för barn 

och vuxna i Kontakten, barnteater med mera. 

Vill gärna se många gamla bilder från förr och läsa fler berättelser om hur det 

var i Klöverns ungdomstid. 

 

Hilkka 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Det finns ingenting som inte har hänt men mycket som inte har berättats. 

                                      Fritiof Nilsson ”Piraten” 
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POLISEN SPECIALSATSAR I BOTKYRKA 
 

För en tid sedan kunde vi läsa i tidningarna att polisen i Södertörn gör en stor 

satsning mot maffian i kommunen – Operation Alexander (syftar på Alexander 

den stores förmåga att lösa problem). Polismästare Christian Agdur berättar att 

man de senaste åren sett ett parallellsamhälle växa fram, ett samhälle med egen 

rättsskipning, medling, låneverksamhet och gråa ekonomier. Agdur drar en 

parallell med Södertälje med liknande strukturer och lojalitetsband. 

Hierarkierna måste stoppas från att hålla på med sin brottsliga verksamhet i 

godan ro. En gruppering har vuxit sig särskilt stark, det gäller narkotika. De 

senast åren har utmanare velat ta andelar på narkotikamarknaden, något som 

resulterat i ett 40-tal skjutningar i hela Södertörn, varav tre med dödlig utgång. 

I särskilda ”target”-listor har polisen samlat personerna som insatsen ska riktas 

mot. Målet är bland annat att de ska lagföras och att deras brottsinkomster ska 

säkras. 

Satsningen är ett samarbete mellan polisen, andra myndigheter och kommunen. 

Även de så kallade gob-grupperna, polisens särskilda insatsstyrka mot grov 

organiserad brottslighet, kommer att stötta insatsen. 

 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 
 

GRANNSAMVERKAN 
Ring 112 vid pågående brott eller bränder 

 

Ring 0709 - 137 194 vid misstanke eller 

tips om brott 

 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 

GRANNSAMVERKANS VERKSAMHET 

stöds ekonomiskt av Botkyrka kommun 

genom i huvudsak finansiering av 

Grannstödsbilen och tillhörande kostnader 

samt personellt stöd. Polisen ger stöd genom 

avsatt tid för polis och administration. 

Organisationer bidrar med ekonomiska anslag. 
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GRANNSAMVERKAN sänder månadsvis ut rapporter till sina kontaktombud 

beträffande inbrotten i kommunen för att delges till grannarna. I skrivande 

stund är februari den senast rapporterade perioden. 

 

Beträffande inbrott i villor och radhus blev det totalt 12 st i februari: 

  7 gånger genom ett fönster 

  3 gånger genom ytterdörr 

  2 gånger genom altandörr 

Tidpunkt: 

  Måndag  1 gång, kväll 

  Onsdagar  4 ggr, natt, dag, dag och kväll 

  Torsdag  1 gång, dag 

  Fredag  1 gång, dag 

  Helger  4 ggr 

   1 tillfälle okänt 

 

Inbrott i lägenheter var totalt 8 st denna månad 

 

  6 gånger genom fönster (lgh bv) 

  2 gånger genom ytterdörr 

 

Tidpunkt:  Måndagar  3 tillfällen, kvällstid 

  Onsdag  1 gång, em/kväll 

  Torsdag  1 gång, kväll 

  Fredag  1 gång em 

   2 ggr under helger 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
 

På förekommen anledning upprepas: 

 

 BILAR får ej parkeras på gårdarna  

 – får ej blockera framkomsten för utryckningsfordon 

  

 TRAPPHUSEN i dessa får ingenting ställas upp  

 – betämmelse utfärdad av brandmyndigheten 

 

 KUNDVAGNAR får inte tas med från butik,  

 skall i varje fall inte ställas i trapphus eller på gård 
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 NATURSTIGEN RUNT SJÖN ASPEN 

 

En vandring runt Aspen bjuder på variationsrik och spännande natur, intressanta 

kulturmiljöer och fornlämningar. Den är drygt sju kilometer lång och utmed hela 

sträckan finns orange markeringar uppsatta. Leden har både lätta och 

medelsvåra sträckor. 

 

Den lätta sträckan är så utformad att personer med begränsad rörlighet ska 

kunna uppleva något av den mångfald som finns runt sjön. På denna sträcka finns 

en bred spång som leder ut i den fascinerande lövsumpskogen söder om Lindhov. 

 

Den medelsvåra sträckan består av vanliga stigar. Där det är särskilt sankt finns 

spänger och på två ställen finns bryggor längs med stranden. 

 
 

 
 

Vandringsleden runt Aspen 
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Gammal Ek på Ekholmen 

 

Inte störa – inte förstöra är huvudregel i allemansrätten 
 

Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen 

om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. 

Men du måste respektera hemfriden och får inte passera över eller vistas på 

privat tomt. 

 

Tomt, som inte alltid är inhägnad, är området närmast boningshuset. Där har de 

boende rätt att få vara i fred. Om insynen är fri måste du hålla dig på rejält 

avstånd så att du inte stör. Din vistelse i naturen får inte heller medföra att 

markägaren hindras i sin verksamhet. Du får passera genom inhägnad betesmark 

och liknande bara du inte skadar stängsel eller stör boskapen. Stäng grindar 

efter dig så att boskap inte kommer lös. 
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ÅRSSTÄMMA 

30 MAJ 2013 kl 19.00 

I 

 KONTAKTEN 

 

Kallelse utdelas separat till varje 

bostadsrättshavare. 

Även årsmöteshandlingarna 

lämnas separat. 

 

        ************************ 

 

 
En lyckans ost är den som föddes händig.   Han sitter aldrig på sin stjärt och glor. 
Hans levnadslott är meningsfull och rik. Hans liv är lustigt och hans nytta stor. 
Han finner fröjd när han slår i en spik. Han känner sällan tomhet eller leda. 
 
Han grejar glatt en bil som är eländig. Han ältar inte ord och känslor blott. 
Han täljer till en flöjt som är behändig. Den som är händig har en lycklig lott. 
Han hugger hurtigt timmer i kubik. Han är till gagn, med honom är det reda. 
Han löser fiffigt all problematik. 
Och hans subtila arbetslust är ständig. 
                   Alf Henriksson 
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AVFALLSHANTERING 

 

SRV – Södertörns renhållningsverk – ger ett par gånger om året ut anvis-

ningar om hur vi ska hantera vårt avfall. Man redovisar samtidigt hur av-

fallet senare tas om hand, varvid praktiskt allt kan återvinnas och på många 

sätt förbättra vår miljö. SRV:s beskrivning av förloppet och konsekvenserna 

för miljön är så viktiga att en återupprepning kan vara motiverad. 
 

ÅTERVINN PAPPER 
Sparar c:a 20% energi jämfört med att använda ny trävara. För varje ton retur-

papper skonar vi 14 träd från att huggas ner. Pappersfiber kan återvinnas upp till 

sju gånger för att sen hamna i ett kraftvärmeverks brännugnar för att ge fjärr-

värme och el. 
 

ÅTERVINN METALL 
I Sverige använder vi c:a 300 miljoner värmeljus varje år. Om alla ljusbehållare 

lämnades till återvinning skulle vi spara 1000 ton koldioxid och det motsvarar 

550000 mil med en bensindriven bil. Vad blir det inte om vi återvinner all annan 

metall, t ex konservburkar. 
 

ÅTERVINN PLASTFÖRPACKNINGAR 

För att tillverka ny plast används både olja och naturgas och eftersom de icke är 

förnybara råvaror är det extra viktigt att återvinna plast. Plast genererar också 

energi vid förbränning. Genom att återvinna ett kilo plast sparar vi en liter olja 

och förhindrar två kilo koldioxidutsläpp. 
 

ÅTERVINN GLASFÖRPACKNINGAR 

Glas kan återvinnas hur många gånger som helst. Genom återvinning sparar vi på 

råvarorna sand, soda och kalk och dessutom 20% av den energi som skulle ha an-

vänts vid nyproduktion. Eftersom glas inte ger någon energi vid förbränning är 

det viktigt att så mycket som möjligt återvinns. 
 

ÅTERVINN FARLIGT AVFALL 

Det viktiga är att farliga ämnen inte hamnar i naturen. Nånga sorters farligt av-

fall kan återvinnas. T ex kan kadmium och bly användas i nya batterier och nickel 

återanvändas som nytt material. Förorenad olja renas och används som bränsle. 
 

ÅTERVINN MATAVFALL 
I BRF Klövern har vi ännu inget system för att återvinna matavfallet. Det har 

dock inletts på några få håll.  Avfallet används för att tillverka råvaran till bio-

gas, som inte tillför atmosfären någon ny koldioxid. 
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Behöver parketten i vardagsrummet renoveras? 

 
Om vi är många med samma renoveringsbehov kan vi, 
tillsammans med andra bostadsrättsföreningar i Hallunda, göra 
en gemensam upphandling till bästa möjliga pris och kvalitet. 
 
Föreningarna; Brf Hallunda, Brf Klövern, Brf Kornet, Brf 
Timotejen samt Brf Trädet, sköter upphandling med 
entreprenör. Du själv betalar för Din renovering av golvet. 
 
Är Du intresserad? Fyll i kupongen och lämna den på:  

HSB-kontoret/Hallunda. 
 
OBSERVERA! Du binder Dig inte – detta är endast en 
intresseanmälan. Vi kontaktar Dig angående priser med 
mera vid senare tillfälle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Namn: ___________________________________________________________________ 
 
Adress: __________________________________________________________________ 
 
Lägenhetsnummer (står på ytterdörren) __________________________________ 
 
Telefon: _________________________________________________________________ 
 
E-postadress: ___________________________________________________________ 
 

Lämnas till HSB-kontoret / Hallunda 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Frågan är om jag skall välja första eller andra parkett i mitt rum. 
Jag väljer första parkett eftersom den är tillräckligt bra för mig. 
/Björn Olofsson 


