
Så här började det .......... 
 
När vi pingstdagen 1969 var på vår tomt, Gäddvägen 24, var det med förväntan och spänning 
som vi sneglade och lyssnade bortåt kurvan vid Risövägen. 
 
Under sensommaren 1968 läste Ulla och jag i DN en lördag att man sålde tomte r vid Vålarö, 
bara namnet lät som en smekning. Kör söder ut, tag av mot Studsvik i Vagnhärad, fortsätt 3,4 
mil, kör in vid skylten Vålarö, Välkomna. 
 
Väl framme vid tomtkontoret, nuvarande Abborrvägen 7, såg vi dagens sol nr två, 
representanten för E G Söderberg, Björn Wärn, som snabbt sålde den "omöjliga tomten" till oss 
mellan Claessons i 22:an och Helgessons i 26:an samt mittemot Fägnells i 17:on. 
 
En bottenlös vinterväg drog snett igenom tomten som på båda sidorna kantades av massor av 
små och stora granar samt sten och berg. En jättemyrstack som dagen till ära fått en huggorm 
av gigantiska mått att kalasa på. Björn Wärn hade ju sagt att tomten gav möjlighet till många 
planlösningar och ideér. Så det bästa, gångavstånd till bryggan. 
 
Nu hördes ett starkt motorljud borta i kurvan och strax var en 26 meters långtradare från 
Röros i Norge framför oss, dom hade hittat, dom var här. Leveransen av huset hade kommit. 
 
Sommaren 1969 fick vi med egen, goda grannars, goda vänners hjälp huset under tak och det 
var med stolthet och glädje vi firade julen 1969 på Vålarö. 
 
I år är det 15 år sen det lyckliga köpet hände och vi är säkert inte de enda Vålaröborna som 
minns de första spadtagen eller kommer ihåg den pionjäranda som vi alla hade. Den 
gemenskap vi kände och känner för att vi tillsammans skulle hjälpas åt att forma vår fritid och 
hämta kraft till veckans arbete. 
 
Parallellt med allt byggande var det så dags att organisera området så vi alla skulle få största 
möjliga utbyte av våra förhoppningar på detta vårt "framtidsland". 
 
Vid ett möte i den gamla byskolan i Matstorp togs ett beslut om att en styrelse skulle utses för 
att samordna våra gemensamma intressen och sätta dessa på pränt, för att åter ses på samma 
plats och samma tid om ett år. 
 
Den första styrelsen var en s k interimsstyrelse. Arne Claug, A 23, ordförande, Bertil Ström, G 
15, vice ordförande, Andreas Arndt, G 60, kassör och jag själv Curt-Göran Berggren, G 24, 
sekreterare. 
 
Vi var snabba med att inse att vi behövde bredda oss omgående. Det bildades sektioner för 
olika intresseområden, som trivselsektion med Ulla Aspeqvist, G 13, sportsektion, Lars Tore 
Andersson, G 19, fiskesektion, Bengt Wiklund, G 60, båthamnssektion, Eide Segerbäck, A 6, 
sektionen för allmänningar och bad, Gösta Jonsson, L 8 och slutligen tekniska sektionen med 
Ebbe Olsén, S 30. Ebbe var också medlem i styrelsen som teknisk konsult. 
 
Vålarö Vägförening med Axel Wennerling, G 20, som ordförande fick som namnet antyder 
hand om vägnätet samt att hålla kontakter med länets vägmästare, statliga representanter 
samt markägaren, familjen Mörner på Björksund och Risöborna för samordning av 
vägunderhållet. 
 
Vårt "mönstersamhälle" tog form, alla hjälptes åt, nya vänner och bekanta kom på löpande 
band. Vid en tillbakablick i album och tankar så var kanske detta den lyckligaste tiden. Ordet 
och begreppet lyckligaste kom säkert väl till pass när taket åkte på det egenhändigt snickrade 
huset, de första båtturerna över glittrande fjärdar, de första fiskarna som landades och som 
röktes i egen rök. 
 
Det finns säkert mycket att skriva om olika detaljer vid utformningen av "Vålarö byalag", ett 
namn som låg i tiden år 69-70. 
 
När så s ommarmötet 1970 inföll hade den nya styrelsen med hjälp av sektionsledare och 
medlemmar i sektionerna, utformat allt det som "anstår" en nystartad förening. Namnet Vålarö 



byalag antogs, likaså att årsmöte skulle heta stormöte, våra stadgar godkändes första gången, 
regler för båthamn, tennisbana, sop- och latrinhämtning, fisket, vattentillgången, snöröjning, 
allmän röjning höst och vår, Valborgsmässobål, Midsommarfest, matriklar, kartor, fiskekort, 
fiskekartor, båtmärkning, 10 hänsynsregler, årsavgifter, båtrallyn, 50-kort, metartävlingar, 
bingopromenader, fotbolls- och tennisturneringar, båtupptagningar, trailers, bryggor, sand till 
badplatser, livbojar, telefonkiosker m m kom till. 
 
Du som var med från början och Du som läser om detta för första gången finner säkert att den 
röda tråden fortfarande håller. Vår gemenskap, goda grannsämjan håller och känslan av att ha 
varit med att skapa ett fritidsparadis bor säkert inne i bröstet på oss alla. 
 
Idag är det lördagen den 29 januari 1983, jag tar tillsammans ned Thomas 10 år, "snart 11", 
en promenad till bryggorna i hamnen. En flock skrak rasslar till i läviken när vi oförsiktigt 
trampar hål på isen långt upp på stigen. Väl nere vid bryggan ser vi en soffa ute på viken? Tro 
mej eller ej, vattnet har stigit över den fasta bryggan så soffan står mitt i sjön. Vattnet står 
högt upp på stränderna. I Morhamnsviken står midsommarstången i vatten. Fotbollsplanen i 
Svärdsklovaviken är ett "innanhav". Inget är som vanligt. Naturen rår vi inte över, hoppas det 
nu inte fryser på för då sticker väl bryggorna. 
 
Den första snön för säsongen börjar falla och på söndagen är allt vitt. 
 
Din granne 
 
Curt-Göran 
Gäddvägen 24 
 
 


