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26.4 Första hussvalan snurrade runt silon på Lappdal, en
buskskvätta rastade vid utloppet och en svarthättehona visade sig i Lilla Ekhammaren (JA).

Sammanställda av Roland Staav.

27.4 Ett sångsvanpar sam förbi det häckande paret utan reaktion. En pilgrimsfalk och cirka 75 ljungpipare visade sig
Våren var tidig och redan i mars hade de första individerna av på Åstaåkern (GD).
många tidiga flyttfåglar kommit tillbaka. Det skulle också visa 28.4 Tre rastande svartsnäppor och 1 par gråhakedoppingar,
sig att häckninsförberedelser och äggläggning för flera arter
sjungande rödstjärt i Skesta hage och en tidig sävsångare
sjöng utanför Midsommarberget (SS,SP,VN m.fl.). Sjunginleddes exceptionellt tidigt.
ande ärtsångarhane vid Lingsbergs gård (SP,VN). Grönsångare sjöng både vid Olhamra och Lappdal (JA,VN) och
APRIL
3 sjungande svartvita flugsnappare (JA). Bobyggande stjärt1.4 Tre skedänder, två hanar + en hona hade kommit (SP).
mespar vid Lappdal (VN) och en tidig ortolansparv sjöng
vid tältplatsen Midsommarberget, och var kvar troligen till
Fyra rastande vinterhämplingar vid Grävlingholmen (JA).
8 maj (SS).
2.4 Rastande lappsparv-hane på Åstaåkern (JA).
29.4 Tre smådoppingar mellan Lilla grundet och Byksberget
7.4 Kråka plundrade tofsvipebo på ett ägg (SS).
(SS).
9.4 En årthane knarrade flitigt (PB). Adult havsörn slog en
30.4 Bobyggande skäggdoppingpar och sjungande rörsångasothöna utanför Klosterbacken på förmiddagen (SS). Två var- re utanför Skesta hage (SS).
fåglar kvar vid Kusta GD).
MAJ.
10.4 En adult pilgrimsfalk jagade under eftermiddagen över
Örstaåkern och drog senare in över Rökarbacken, första röd2.5 Fem rastande småspovar på Lappdalsåkern (KE). Två
benan rastade vid Byksberget (JA).
nyligen utflugna grönfinkungar i "gyllingdungen" (SP).
12.4 En skärpiplärka rastade vid Lundbydiket (Sebbe Nilsson).
5.5 Inventering gav 16 snatteränder fördelade på 6 par och
13.4 Minst 45 rastande enkelbeckasiner och enstaka stenskvät4
hanar. Elva bruna kärrhökar (minst 5 hanar och 6 honor) i
tor vid Kusta och Byksberget (SS).
området (SS). Tre par rörhöns i sjöängen (KGS). Två
14.4 En rastande rödspov (SP, VN, JA m.fl.)
adulta dvärgmåsar provianterade över sjöängen (GD).
15.4 Orrtupp spelade bakom Lappdal kl 7.10 (SS).
6.5 En törnsångare vid Stora Ekhammaren, där häckning
17.4 En jorduggla jagad av sädesärlor flög över Midsommarberget vid 20-tiden. I skymningen sågs den vid utloppet (GD).
20.4 En gluttsnäppa och en strandskata rastade liksom 43 storspovar och en småspov som stod och vilade tillsammans på
Lundbyåkern (GD).
21.4 Inventering gav 177 krickor fördelade på 61 par, 44 hanar och 11 honor. Första gulärlehanen visade sig på södra maden (SS).
23.4 Sjungande trädpiplärka plus ett eller två ex. till samt första lövsångaren (JA).
25.4 Första göktytan i Skesta hage kl. 8 (Björn Wester) och
första ladusvalan flög över sjöängen (JA).

senare skulle konstateras (Ingegerd Marchall).
7.5 Fyra tornseglare i svalflockarna (PBC). Två trädlärkor
matar redan två stora flygga ungar bakom Midsommarberget, en mycket tidig observation (Oskar Wändell).
8.5 En ägretthäger kom kl. 5.15 inglidande från vänster
förbi Midsommarberget där jag satt, drog iväg mot Kustabassängen, vände i en halvcirkel och flög mot skrattmåskolonin för att landa. Den blev då mobbad av vipor och måsar
och var tvungen att göra om samma manöver två till tre
gånger utan att landa.Sedan drog den iväg mot utloppet och
försvann ur sikte men återkom efter några minuter och landade vid mittdiket hitom måskolonin. Den stod med
halsen sträckt och näbben böjd som ett spjut mot de anfallande måsarna.Efter ett tiotal sekunder lyfte ägretthägern
och tog höjd över tornskogen. Samtidigt kom en adult havsörn in i kikarfältet, vilket kanske var orsaken till att hägern
lyfte.
Fortsättning. sid 2
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Forts från sid 1.
Två gråhägrar dök också upp och alla tre stack iväg mot
norr med den vite i täten. Jag släppte dem kl. 5.30, då de fortfarande hade nordlig kurs. Efter en stund spanade jag efter
dem igen och då flög de plötsligt tillbaka mot sydväst för att
senare ändra kursen mot väst. Jag släppte dem kl. 5.55. Sannolikt var det samma fågel som visade sig vid Fysingen dagen innan (GD). Samma dag hördes första galande göken
(GD).
11.5 En dubbelbeckasin stöttes vid spången på södra maden
och första grå flugsnapparen på Klosterbacken (KE). Två
rödstrupiga piplärkor rastade på maden mellan Grävlingholmen och Lundbydiket (KE,PBC).
15.5 Första trädgårdssångaren sjöng i Skesta hage (JA). Två
steglitsor på Midsommarberget och en på Klosterbacken
(LF).
16.5 En dubbelbeckasin spelade mellan Byksberget och
Lundbydiket mellan kl. 22 och 22.30. Den kunde också
beskådas när den kilade som en mus mellan tuvorna samt
flög ett par gånger ett tiotal meter. En kattuggla ropade i
tornskogen (GD) och en sparvuggla spelade sent på kvällen
vid Lappdal (SP). Fyra lärkfalkar näringssökte samtidigt över
sjöängen (JA, Dan Henriksson).
17.5 Ett par tornfalkar över Örsta och Åstaåkern med permanent revir (SS). Fyra sjungande näktergalar (SP).
18.5 Sjungande rödstrupig piplärka vid Kusta och första
härmsångaren sjöng i slyskogen utanför Klosterbacken
(SS,JA).
19.5 Adult bivråk över Olhamra kl. 5.30 (SP).
20.5 320 grågäss varav omkring 60 par med kullar, 6 spelande småfläckiga sumphöns och en kornknarr hördes kl.1 på
natten. 2 bölande rördromar (SS). Tre lärkfalkar över Midsommarberget och troligen två till mellan Skesta hage och
utloppet (GD).
25.5 Spelande vaktel vid Ådalen (JA).
26.5 En svarttärna födosökte och var kvar i sjöängen hela
dagen (JN,SS m.fl.) Sporadisk sång hördes från en trastsångare i vassen mellan Midsommarberget och Kusta
SS,PBC,ÅÖ m.fl.)
27.5 Spelande dvärgmås utanför Byksberget på morgonen
(SS).
30.5 Tolv brunandhanar i dammen (GD).
JUNI.
2.6 Två par ängspiplärkor nära utloppet visade genom att
bära insekter i näbben ,att kläckning skett och samma beteende visade en gulärla.
Knappt flygg sävsparvunge matades på södra maden (SS).
6.6 Bo med ungar av talltita matades i torr avbruten björk på
Klosterbacken (SP).
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12.6 Enda rapporterade kärrsångaren sjöng kl. 1.45 (Raul Vicente).
16.6 Bo med ungar av mindre hackspett på Klosterbacken (SS).
17.6 Ny häckfågel för Angarnsjöängen konstaterad: Gråhakedopping. Den ena i paret bar två små dunungar på ryggen (SS).
En fiskande skräntärna flög mot nordost och gräshoppssångare
sjöng sporadiskt utanför Skesta hage (SS).
21.6 13 bläsandhanar och en hona rastade (GD).
22.6 Enda hornugglehäckningen i trakten fastställdes vid Kusta
(SS).
23.6 Snatterandhona med 10 nykläckta ungar och rödbenebo
med 3 ägg funnet (SS).
24.6 Sex fiskgjusar representerande 3 par fiskade i sjöängen,
maximalt fem stycken samtidigt, flög med byte åt väster, söder
och nordost, gråhakedoppingkullen decimerad till en unge (SS).
29.6 Två födosökande större strandpipare (Matti Merilaid).
30.6 Ett par tranor i permanent revir under hela våren och försommaren (VN). Två skräntärnor fiskade och blev mobbade av
skrattmåsar (JN, SS).
Införd redan i infoblad nr 2.

Planera redan nu!
Sträckskådning för medlemmar vid Väddö,
söndag 7 oktober.
Samling Brottby trafikplats kl. 06.00 för gemensam
färd, sedvanlig resekostnad.
Exkursionsledare: Svante Söderholm.
Vid gynnsamma väderförhållanden kan Väddökusten
erbjuda ett fint fågelsträck och /eller insträckande rovfåglar och tättingar. I början på oktober pågår sträcket
av änder, lommar och doppingar för fullt. Man vet aldrig vad som kan dyka upp,chansen finns att få se både
labb och dvärgmås.

Anmälan från och med 2007-09-01 till Gunilla lagesson
076-1224847 eller Helena Blixt 08-51241870.

Sista anmälningsdag 2007-09-30.
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Kvällsfågelakut 2 juni 2007

En klar, vacker junikväll klockan 21.00 samlades fem deltagare ( Peeter Boldt-Christmas, Stina Yström, Magnus
Brandel, Hannu Kohu, Gunilla Lagesson) med Åke Östberg som värd för försommarnattens aktivitet i Lövås, Hederviken. (Från Vallentuna for vi i kolonn i varsitt fordon
för att underlätta hemfärd beroende på önskemål.)
Skymningen föll när vi på led travade ut på de fuktiga tuvängarna där växtligheten i fjol var manshög men nu var
nedklippt. På ett mindre hygge närmast vägen hittades
snabbt av den skarpögde Peeter B-C en grå flugsnappare
(alternativt två) samt en gärdsmyg med föda i näbben. Ute
på tuvängarna räknade vi till åtta gräshoppssångare. En gav
järnet i skönsång i en gles videbuske och kunde skådas i en
bra observation i det avtagande ljuset. Från en skogklädd
åkerholme med en förfallen ”spöklik” lada fick vi en buskskvätta. Tuvängarna avgränsas mot skogen på andra sidan
ängarna av ett vattendrag med vass.
Vi följde vattendiket och kunde höra sävsångare och kärrsångare på flera platser. I söder och norr hördes göken.
Näktergal höll konsert i alla riktningar. Ett underligt ljud
hördes plötsligt ingen fågel men som tagna ur en forntida
scen, gled två kraftfulla djur fram i skogsbrynet. Den stora
vildsvinsgalten och den mindre suggan gled snabbt in i
skuggorna under träden och borta var de.
Under gåsmarschen tillbaka över tuvängarna hördes kornknarr på mycket nära håll och kunde spelas in alldeles
utärkt.
Exkursionen avrundades vid Närtuna kyrka vid midnatt
med en promenad ut i hagarna bakom kyrkan. Ett rödgult
ljus glödde bakom skogen vid horisonten. Nattens mystik
förblindade några av oss som började tala om solens uppgång men det var naturligtvis månen som steg med en
mäktig rödgul skiva. Peeter B-C tyckte sig se ett ljus från
ett fönster i kyrkan som kastade återsken på en av gravarna. Efter det värmande fikat vände vi hemåt. Lusten att
vaka in morgonen på platsen fanns hos den som nedtecknade detta men tröttheten efter en tidig morgonskådning i
Angarnssjöängen samma dag satte punkt för tanken.
Gunilla Lagesson

Sida 3

Rovfågelssträcket i östra Vallentuna och
Täby

I slutet av september och början av oktober passerar ett kraftigt rovfågelssträck vårt område. Kanske skulle det vara intressant att bevaka det på någon bra sträcklokal och inte bara
vid Angarnssjöängen? In i vårt område leder två kvalificerade
sträckleder: Vadadalen och Stångbergadalgången. Jag ska
beskriva några bra observationsplatser i vardera dalgången
plus några lokaler längre sydväst/söderut ut i sträckriktningen. Det finns ingen lokal där man kan fånga in hela sträcket,
så det gäller att välja…

Stångbergadalgången
Stångbergadalgången samlar på sig sträckande rovfågel från
Norrtäljehållet och sannolikt delar av det sträck som kommer
från Åland. Fåglarna passerar Rö, Söderhall (Roslagsstoppet),
Stångberga och Ösby, innan det kommer fram till Brottby.
Fåglarna kan sedan fortsätta mot Angarnsänkan eller länkas
av söderut mot Garnsviken eller snedda ned öster om Angarn
och via Rocksta/Veda komma till Ullnasjön. Bra observationsplatser finns längs gamla Norrtäljevägen upp mot
Roslagsstoppet, här tas bara tre av dem (de bästa?) upp.

1 ”Gröna huset”, Ösby
Drygt 2 km öster om Brottbyavfarten från E18 ligger Ösby.
Det första huset i Ösby är ”Gröna huset”, som ligger på södra
sidan av gamla Norrtäljevägen. Före Ösby finns en möjlighet
att köra av på norra sidan av vägen, där det finns en parkeringsmöjlighet. Nackdelen är trafiken som går alldeles intill.
Kör istället av från vägen (mot höger) till södra sidan av gröna huset och parkera i närheten av trädgårdsmästeriet. Jag har
talat med Bengt Dahlbeck som bor i huset att det är OK. Gå
sedan ned den lilla åkervägen till en bergshöjd mitt i dalen,
där sikten är fri åt alla håll. Under en eftermiddagstimme i
början av oktober ett år räknade jag in 35 rovfåglar som passerade denna punkt, de flesta ormvråk. Håll även utkik mot
skogsbrynet i norr, där kan det komma havsörnar på väg från
Löts avfallsanläggning. Från denna plats har man koll på de
fåglar som eventuellt viker av mot Garnsviken eller sneddar
mot Rocksta, förutom dem som fortsätter dalgången mot
Angarnsänkan.

2 Brollsta golf

Helgkafeèt vid Örsta/ Angarn.
Öppet på helgdagar ( lördag-söndag) kl. 1116.
Ta en fika i stugvärmen.

Ungefär 3 km förbi Ösby tar man av mot Sättra och i dalgången ligger Brollsta golfbana. Bra parkeringsmöjlighet
finns på vänster sida precis före golfbanan. Även golfbanans
parkering är en bra observationsplats. Samma sträck kan följas som vid Ösby. Här går det också att se om några fåglar
viker av en sidodalgång mot söder, som via Gissjön, Hakunge, Sjöberg och Stava-Långsjön för till Ullnasjön (storlom
tar ibland den här vägen).

Fortsättning sidan 4
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Program höst 2007
Första onsdagen i varje månad: Rundvandring vid
Angarn (eller på annan lokal om det är något intressant
på gång) för daglediga . Samling vid parkeringen Örsta
kl. 07:30 (vi inväntar buss 625 som går från Danderyd/
Mörby 07:10).
Lördag 22 september Örsta kl. 07:00 Höstexkursion.Ansvarig: Stefan Paulin
Onsdag 3 oktober, Örsta kl. 07.30. Månadsrundan.
Daglediga.Värd :Hans-Georg Wallentinus.
Lördag 7 oktober Sträckskådning Väddö. Samling
Brottby trafikplats 06.00. Ansvarig: Svante Söderholm.
Onsdag 7 november, Örsta kl. 07.30.Månadsrundan.
Daglediga.Värd: Stefan Paulin.
Onsdag 5 december, Örsta kl. 08.30(obs. klockslaget) månadsrundan. Daglediga.Värd: Stefan Paulin.

Notiser från kassören.

Betalning av medlemsavgift per Internet
Många medlemmar betalar sina medlemsavgifter per Internet. För dessa skulle jag kunna sända en ’avi’ per e-post
istället för ett inbetalningskort vid nästa års avisering. Därför
kommer jag nu med en förfrågan.
Vem av er kan nöja er med att få en avgifts-avi per e-post i
stället för ett inbetalningskort?
Jag tar tacksamt emot svar på denna fråga på min epostadress stefan.paulin@swipnet.se.

Angarngruppens informationsblad

Forts från sidan 3.
3 Stångberga
Gå ned en bit på vägen mot Össeby djurklinik, öster om
Stångberga sjukhem (dock svårt med parkeringsmöjlighet),
eller fortsätt en bit till avtag mot Lövsättra. Här ligger Huvudstadens golfbana och en bra observationsplats är precis vid
vägkorsningen, men det går också att åka ned över dalgången
tills vägen delar sig. Fördelen här är att det alltid är medljus,
men det kanske viner väl mycket golfbollar i luften.

Vadadalen
Vadadalen samlar upp sträcket från Norrtäljetrakten (och
Åland) som via sjön Sparren och Kårsta samhälle tar sig ned
mot Vada kyrka. Men dessutom samlas en hel del sträckande
rovfågel upp från stråk öster om Uppsala. De tar sig via olika
dalgångar ned till Hederviken, för att så småningom hamna i
Vadadalen. I detta sträck ingår en större andel kärrhökar än i
Stångbergadalgången.
4 Vada kyrka
Från parkeringen vid Vada kyrka har man god uppsikt på allt
som kommer längs dalgången. En nackdel är att lågt gående
kärrhökar, som följer Husaån försvinner bakom sjökullarna,
men man har å andra sidan koll på såväl fåglar som viker av
mot Angarnsänkan och de som fortsätter mot Brottby. Under
bra sträcktid kan det vara svårt att hinna hålla reda på alla
passerande rovfåglar.

5 Stora Benhamra
Ungefär 500 meter före gården finns en granskog på västra
sidan av vägen. Här finns ett par åkerinfarter som går att parkera på. Härifrån har man koll på hela sträcket, även fåglar
som genar över mot Angarnssjöängen utan att passera Vada
kyrka. Nackdelen är väl främst trafiken på Kårstavägen.

Meddela mig i så fall vilken e-post adress jag ska sända avin
till. Detta behövs naturligtvis inte för er som redan får infobladet elektroniskt.
Familjemedlemskap
Det har framkommit önskemål om att även familjemedlemmar ska finnas med i den matrikel som distribueras till alla
medlemmar en gång per år. Önskemålet har diskuterats i
styrelsen och vi har enats om att det är ett berättigat önskemål. Ett gott skäl till detta är matrikeln ska kunna fungera
som en kontaktlista mellan de som är intresserade av utvecklingen vid Angarnssjöängen och fågelskådningen där.
Att namnge familjemedlemmar kommer inte att vara obligatoriskt. Man kan även fortsättningsvis låta hela familjen vara
medlem utan att namnen på familjemedlemmar publiceras.
Vi kommer att ställa frågan om familjemedlemmar i samband med avisering av nästa års avgift.
StefanPaulin
08-510 11927
0702-27 45 13
stefan.paulin@swipnet.se

6 Angarnssjöän
Angarnssjöängen är ingen idealisk observationslokal, eftersom sträcket är så utspritt. Midsommarberget är för en gångs
skull ingen bra plats, utan man bör nog helst vara nere vid
Lundbydiket för att kunna hålla koll åt alla håll. En del fåglar
kommer långt i norr över Skesta, Lappdal och Kusta (närmast
från Vadadalen), andra kommer från Brottby/Stora Karby/
Hacksta och flyger längs sjöängen, liksom de kärrhökar som
följt Lillån från Vada via Seneby och Ådalen. Ytterligare
andra har sneddat från Brottby och hamnar över Alby och
Lundby (bortom kyrkan). Fåglarna fortsätter sedan mot väster
(Lingsberg/Vallentuna centrum), sydväst (Gävsjödalgången/
Olhamra, bl.a. falkar och kärrhökar) eller syd (Rävsta/
Rocksta).

Fortsättning sidan 5
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Fortsättning från sid 4.

7 Högdalatippen
Högdalatippen nås från Okvista industriområde. Följ
den väg som går snett genom området mellan avfarten
vid Angarnsvägen och Arningevägen och ta av Högdalavägen. Vägen är tyvärr bommad så det gäller att hitta
en parkeringsplats någonstans och gå den sista kilometern (eller ta cykeln) och upp på toppen. Här har man
koll på alla fåglar som kommer i Gävsjödalgången och
med tub fångar man in det mer högt gående sträcket
mellan Vallentuna och E18. Senare under hösten chans
på t.ex. berglärka.

8 Ullnatippen
Nås från Arninge industriområde. Parkera nere i området och gå vägen upp. Den utgår från gamla Vaxholmsvägen, norr om industriområdet. Vägen är bommad. Här
tar man också en stor del av det högre gående sträcket.
Det kommer fåglar som tagit vägen över Rocksta, de
som passerat ”genvägen” över Sjöberg (se ovan) och
fåglar som ansluter från Åkersbergahållet. I november
kan stora mängder skrakar samlas i sjön. Havsörn kommer in från Stora Värtan.
Det finns naturligtvis en mängd andra platser att skåda
sträcket ifrån. Vem kollar upp Sjöberg/
Lidbergadalgången (9) t.ex. den ingår ju i ”smitvägen”
från Brollsta till Ullnasjön. Här har rapporterats både
röd glada och sträckande kungsörn.
Lycka till med skådandet och rapportera gärna vad du
ser!
Hans-Georg Wallentinus
Karta över östra Vallentuna och Täby (från ”Svalan”).
Numren på lokalerna återfinns i texten.

Angarnmedlem på Ölandsäventyr.
24 juni Kapeludden—29 juni Hornsjön.
På vinst och förlust hyrde vi(min hustru och jag) ett hus på
Ölands östra sida, Bredsättra/ Kapeludden.SO Köpingsvik.
Mot horisonten reser sig ruinen efter S:ta Birgittas kapell, det
höga vackert huggna andaktskorset och Kapelluddens fyr.
År 1760 fanns fortfarande vallar åt sjösidan, stenlagda gator,
källor och brunnar, kyrkogård och stenbroar fullt synliga.
Det vackra korset restes på 1200 talet och är nära tre meter
högt, det är omgärdat av en låg gräsbevuxen vall.
Första dagens morgon, ja efter frukost skådade vi på stranden
och vips, trettiotre arter så där bara. Vilket drömställe för en
skådare. Större strandpipare,trutar av olika slag , luften ven av
hussvalornas luftakrobatik. Ja hör och häpna, på husets gräsmatta vid förmiddagsfikat slog sig en havsörn ner och kalasade på något gott.
Nästa dag, Ottenby i all ära men för våran del blev utbytet en
gråsäl samt några gudingar. Det blev storm och hällregn så vi
lämnade Ottenby, och drog i stället NV, närmare bestämt till
Beiershamn ca 45 km från Ottenby.
Det första som rörde sig framför oss var rödbenor samt större strandpipare samt tofsvipa med unge. Dagens bästa blev ett
årskryss i en” skärfläckas” skepnad, hur vackert och graciöst
kan det bli?
Väl hemma i stugan tog vi ett kvällspass vid stranden, vårt
nya favoritställe. Åter stoltserade brushanar, kärrsnäppor,
krickor m.fl. nedanför våra fötter, vilken dag.
Nästa dag: Äleklinta, Hörnäs orde, även här bjöds på mycket
blandat innehåll.
Bredsättra på morgonen, ett gäng på femton rastande storspovar uppehöll sig på bekvämt avstånd från vårat frukostbord
samtidigt som både br.kärrhök och ett större antal gråhäger
fyllde luftrummet över våra huvuden.
Sista dagens lunch intog vi vid Hornsjön, öns största insjö.
Här fick vi en av veckans bästa obs, ett Fiskljusebo med
matande föräldrar, två ungar kunde vi bestämt se.
Ja så var det dags att vända näsan mot norr, för vidare färd
hem till Åkersberga.

Bo Hedenstedt.
Åkersberga 2007-09-19.
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Storlommarna i Drängsjön

Nästa nummer kommer i December.

Hans-Georg Wallentinus

Som vanligt bygger informationsbladet på samlade
insatser från oss alla. Skicka därför gärna ditt bidrag till
mig senast 1 December för beräknad utgivning December månad.(bo.hedenstedt@telia.com ) eller till :

Uppföljning från infoblad nr.2
Storlomsparet i Drängsjön vid Domarudden (Åkersberga) är
tillbaka som vanligt. De har häckat i sjön ett antal år, men rapporteras ganska sällan till Svalan. Lommarna är vana vid människor och de har under flera år bott på en liten ö alldeles vid Domaruddens bastu.
Det här är kanske de storlommar i Stockholmstrakten som är
lättast att komma nära utan att de blir störda. Bilden av en av
lommarna är tagen från bastuns altan. För dem, som kan se bilden i färg kanske framgår att haklappen är mörkt vinröd, något
som jag inte sett tidigare och som inte finns med i de vanligaste
fågelböckerna.

Hej,
Apropå storlommarna i Drängsjön, som funnits där "ett
antal år" som Hans-Georg skriver, kan jag komplettera
med att de fanns där redan på 40-talet, då jag kom dit för
första gången. Min far tröttnade på storstadslivet och köpte ett litet hemman i skogen en halvmil utanför Åkersberga
år 1946. Närmaste badsjö var Drängsjön, det var bara att
kuta en kilometer över skogen till den lilla badviken strax
söder om Domarudden. Jag minns inte när jag först uppmärksammade lommarna, men någon gång under slutet
av 40-talet måste det ha varit.
Hälsningar
Hälsningar Rolf
Rolf Eklundh.
Eklundh.

Bo Hedenstedt Prästgårdsvägen 4, 18433 Åkersberga .
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En av storlommarna i Drängsjön. Foto. H-G Wallentinus,

