
Antikrundan i Grovstanäs? 
Nästan som antikrundan, säger Astrid Ohlsén, när hon ser tillbaka på sin första sommar som en av de 
grönområdesansvariga i Grovstanäs. Det hon tänker på är det arbete som pågått med våra olika 
fornminnen. Det är roligt att det har gått att få fram så mycket intressant i vårt område. Och att 
många velat vara med i den grupp som jobbat med detta. Tänk t ex på vikingagravarna på Näsudden, 
backstugegrunderna på olika håll och Lustigstorp vid Båtdragträsket.  
 
Ulf Adolfsson på Grindbyvägen är en av dem som i våras lockades med i ”kulturgruppen”. I sommar 
har han varit med och arbetat med att röja vid den backstugegrund som ligger vid stigen mot 
Båtdraget. Han tycker att det är roligt att ta fram den här miljön och tänka på hur de levde här under 
1800-talet. Kul också att på det här sättet lära känna folk från andra delar av vårt område. 
 
Redan i fjol engagerade sig Gunnar Pettersson på Södergården i gruppens arbete. Han tycker att det 
är viktigt att ta vara på de gamla miljöer som finns i vårt område. Det är spännande att ta reda på 
vilka som bott här tidigare. Och det har verkligen varit trevlig anda i gruppen. 
 

 
 
En annan positiv deltagare är Urban Pihl vid Övägen. Han har ett förflutet inom byggbranschen. En av 
hans uppgifter har blivit att åskådliggöra hur det kan ha sett ut vid backstugan nära Båtdragträsket.  
Att få så mycket uppskattande kommentarer från grovstanäsbor som ser vad vi åstadkommer, tycker 
han också är glädjande. 
 
Planerna för arbete nästa sommar är ännu inte klara. Eie Peinerud och Karl-Hugo Wirén som 
samordnat gruppens arbete berättar att det finns fler intressanta objekt att jobba med.  
-gränsmarkeringarna mellan byarna Grovsta och Grovstanäs 
-bänk och utsiktsplats vid vikingagravarna 
-en nyupptäckt stenformation vid fotbollsplanen 
-nytillkoma fornlämningar på Näsudden 
 
De berättar också att man hoppas kunna gå in och titta på några objekt som länsstyrelsen inte velat 
betrakta som fornlämningar, men som de tycker måste undersökas närmare. Och uppmanar alla som 
är intresserade vårt område och vill vara med i gruppens arbete att höra av sig. Eie nås på telefon 
0702/73 63 85 och Karl-Hugo på 0733/72 19 50. 

Gunnar Pettersson, Karl-Hugo Wirén och          
Eie Peinerud tar en paus vid en gammal 
backstugeplats. 

 


