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Åselstads Villaägareförening u.p.a. 
bildades den 28 november 1943 vid ett 

konstituerande sammanträde på 
Handelsgymnasiet i Norrköping
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Många läste den här annonsen – sedan tomterna 
gått från arrende till självägande! (1950)
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Schematisk karta över gamla vägen  (         ) - 1949
jämfört med ”nya”vägen (          ) 1949 -
till Åselstad

Gamla festplatsen

Kvarnberget

Åselstad gård
låg här



Gamla vägen till Åselstad var backig 
och stenig redan då….

Backen från Åselstad gård



Här drog de flesta nybyggarna allt 
byggnadsmaterial på cykel                             

(1940/50 talet)

Backen från Åselstad gård



Småningom närmade man sig ett 
Åselstad där skogen var allmänt  

förhärskande



Nära krönet på vänster sida av gamla backen, nerifrån 
Åselstad gård räknat, uppläts till Åselstads

Villaägareförening  ett område för festplatsändamål

Dansbana

2 kiosker med 
lotterier, korv, kaffe 

och läsk

Luftgevärsskytte 
med vinster

Entré
Vuxna fick betala entréavgift

2018



”Ett,tu, tre” så var man uppe!
Gamla  backen når upp till Åselstad. 
Mistelvägen 21 till höger nuförtiden

Backen från Åselstad gård



Erik och Majlis Siljeholm på spaning                                                                                  
efter sommarstugetomt!
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Den första sommarstugan för Siljeholm´s
Nuvarande Kattfotsvägen 18
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Det var i skogen som ”Landet” låg då!
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Badberget



Många tomter låg på skogsmark                                      
och var ganska branta. Alla var stenrika!
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Stugorna ”växte”                                                                                       
efter familjernas behov

Kattfotsvägen 18 Stuga Nr 2
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Erik Siljeholm längst till vänster i  båten,                         
på sjösidan av sin tomt. I bakgrunden Badberget.
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Första stugan på Kattfotsvägen 32 från 1943, sedermera                          
”Föreningens stuga” sedan den 1946 rullades på stockar till nuvarande 

Pulkabacken, på höger sida och strax ovanför ve´bo´n, som skymtar

Liten kokvrå med 
”primuskök” och 
vedeldad järnspis 
på benstativ.
Jordkällare med   
lucka i golvet.
Öppen veranda + 
ett litet rum att 
vara/sova i.
Ingen el och 
ingen belysning 
mer än några 
fotogenlampor. 
Fotogenelement 
för värmen om 
natten.
Källvatten 
hämtades i hink. 
Ingen telefon.  
INGA MOBILER! ©ÅVF 2013/2018

Här ungefär ligger 
Pulka-backen



Elsa som var den första som med maken Sven bodde på 
Kattfotsvägen 32, (vägen hette inte nånting då), bjuder sin 
syster Gurli på kaffe och järnspisbakad mjuk nötkaka.     
Sven och Elsa hyrde från 1943 och köpte fastigheten 1950.
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Föreningens stuga år 2000  (jfr Pulkabacken)
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Föreningens stuga 
skattade åt förgängelsen                       
2005 /2006
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Kattfotsvägen 32  Stuga Nr 2
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Gott virke redan då i Åselstad! Året var 1948.
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Fredssamtal började tidigt
i Åselstad!                                                                        
Här har Åselstads indianstam                                                                    
stämt möte med en av havets 
fasor , sjörövaren                         
Rolf ”Bluffas” Tholén.                                                    
Vid mötet representerades 
indianerna i Åselstad av                       
Åselstadsindianernas
ledningsgrupp
Carl Johan Westerberg, 
Håkan Larsson och                             
Bosse Pettersén!         

Stridsyxan grävdes ner!

Resultat:
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Åselstadviken hette tidigare Sjöhagsviken, eftersom 
det nuvarande strandområdet var en inhägnad hage 
som kallades Sjöhagen.
På förklaringar till karta från 1710  konstateras om 
Sjöhagen:  ”Kan föda ett par hästar”.
Källa: Lantmäteriets Historiska kartor
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Sjöhagen 
1710



Bröderna Kenny och Leif Broman          
i förgrunden

Att bada i Ensjön var ett sommarprivilegium      
för alla oss stadsbarn!
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Åselstadviken var och är en bra badplats för 
yngre adepter - långgrund och barnvänlig!                         

Stugorna låg på nuvarande Kattfotsvägen 30 resp. 32
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Fr.vänster sittande:

Göran Aronsson, Lasse Malmgren, Berndt Bodelsson                                    

Fr.vänster stående:  ? , Tord Holmberg, Jan Oleby,  ……                          

Alcion Stendahl (Lagledare)

En fruktat A-lag  från Åselstad i 
början på 1950-talet!
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Lag Torget i början av 1950-talet

Lag ”Torget” med lagledare Alcion ”Asse” Stendahl när det begav sig.     
Stående från vänster: Alcion Stendahl, Bo Pettersén,
Carl Johan Westerberg, Bengt-Ove Stendahl, Håkan Larsson 
Knästående: Claes Pettersén, Rolf Tholén och Janne Pettersson
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ÄNNU ETT AV FLERA BRA A-LAG FRÅN ÅSELSTAD PÅ 50-talet
Fr. vänster stående: Alcion Stendahl, Leif ”Lill-Masse”Holmqvist,
Billy Palmgren, Anders”Anda”Gustafsson och Jan-Olof ”Gardem”Emgard
Fr. vänster sittande:  Bengt-Olof ”Mygga”  Stendahl, Ulf Jansson 
och Kenny ”Storsnagget” Broman
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JUBILEUMSFEST
20 augusti 1975 
i Albrektssalen

ÅSK firade 20 årsjubileum
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Fr. vänster stående: Claes-Håkan Revenius lagledare, Christian Lind,                                                   
Lasse Lind, Mikael Lind  och Börje Bergström                                                                                 

Fr. vänster sittande: Stefan Bohman, Kjell Larsson, Thomas Johnsson                           
och Krister ”Lunkan” Lundkvist                                                

Mästarlaget i NT:s  Kamrat-Cup 1981 
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”Vi vann” med 6-0 (5-0) i final mot Motorgården! 
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Invigning av Väg och Vatten, och 
Välkommen-skylten 17 juni 1997. 

Skylten målad av åselstabo´n Gunnel Sundström.
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P-Å A

Roland Engdahl

Per-Åke
Ahlgren



Då var det samling vid skylten, som gällde!
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Gunnel Sundström                                                     
en åselstadbo som inte har långt till paletten 

och gärna sätter färg på tillvaron!
Säljer också sina fina alster.                                                         

Om intresse finns tag gärna kontakt.                                                                  
Gunnel bor på  Åselstadsvägen 139                       

Telefon  070-5523923.



Gunnel Sundström
070-5523923.

Fortsättningsvis 

visas med visst 

intervall 

exempel på 

Gunnel´s

produktion!
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Mandelsblomsvägen
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Mandelsblomsvägen - Mistelvägen

©ÅVF 2013/2018



Åselstadviken m.o.
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Åselstad från Sten´s ägor
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Gräv där du står!
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Grävning för avlopp med pump ”drabbade” alla!
2002
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Då blev det slut på ”samling vid pumpen”!
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Mistelvägen i omdaningens tider!
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Solåsen Mistelvägen 15  1977  ©ÅVF 2013/2018



Mistelvägen 15 efter ”uppgradering” 1990
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Åselstadsvägen 142
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Åselstadsvägen 142

©ÅVF 2013/2018



Åselstadsvägen 139
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Åselstadsvägen 139
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Gunnel Sundström
070-5523923



Åselstadsvägen 140
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Åselstadsvägen 140
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Åselstadsvägen 140
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”Torpet” Åselstadsvägen 138 ©ÅVF 2013/2018



Åselstadsvägen 138
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Rivningsarbete på stugan ”Lyckebo” Mistelvägen 4
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”Nu är det slut på 
gamla tider….”



Mistelvägen 4 



Malvavägen  1
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Malvavägen  1 
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Malvavägen  1
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Malvavägen 6
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Gunnel Sundström
070-5523923



Kattfotsvägen 18
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Kattfotsvägen 18
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Kattfotsvägen 32 ©ÅVF 2015/2018
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Kattfotsvägen 32
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Kattfotsvägen 15
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genom snön här och var, medan en del gamla 
stugor fortfarande finns kvar

Kattfotsvägen 15
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Kattfotsvägen 15



Åselstadsvägen 163
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Åselstadsvägen 163
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Konvaljevägen 6
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Konvaljevägen 6
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Gunnel Sundström
070-5523923



En ny Åselstadsdel har på senare år vuxit upp 
utmed Kaprifolvägen - på gränsen mot 

Ljurabäck och Ensjöholm



Kaprifolvägen



F.d. sommarstuga

Kaprifolvägen 40 från sjösidan
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”Rosenhill” Åselstadsvägen 151 ©ÅVF 2013/2018



Här kan  finnas        
grävlingar och ormar m.fl.                     

Åselstadsvägen 151
5 år senare.                                     

Stugan ”Rosenhill”riven



”Elgbacken”  Åselstadsvägen 134
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Kaprifolvägen 48 från sjösidan
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Den gamla vildapeln brydde sig inte…
Fortsatte att mata fåglarna!
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Gunnel Sundström
070-5523923



Sjönära går inte nog att (upp-)skatta, trots allt!
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Nyalundsviken I Ensjöns norra del 
ligger en vassbevuxen våtmark 
(med dybotten) där många olika 
fågelarter håller till. I området finns 
också en öppen och vacker 
gräsmark med spår efter gården 
Nyalund. Öster om viken (häråt) 
ligger Ensjöbadet.



©ÅVF 2013/2018Nyalundsviken



Gunnel Sundström
070-5523923



Simskolan då det begav sig!

Åter i Åselsta´…



”Gugge” Lind leder 
vattengympan!
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Åselstadsviken



Vid första badet eller stora badet
(i Åselstadsviken)



En försiktig dopping…….
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….och en riktig!
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Vårt andra bad  - inte att förglömma!Hundbad!
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Inte Tredje badet 
heller om jag få be!



Kvällssol belyser vår vik
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Det finns dom som associerar till Siljan…..                                                
men det behöver man inte göra! 

Ensjön är Ensjön!



©ÅVF 2013/2018Go´ natt jord!
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Solen går ner över land och folk                                                                            
och över vår underbara sjö
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Månen tar över en stund
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Gunnel Sundström
070-5523923



Åselstad Villaägareförening          
anordnar varje år aktiviteter

• Valborgsmässofirande
• Midsommarfirande
• Åselstadsdagen
• Vårstädning och Höststädning
• Röjning av vass
• Gymnastik- och Motionsgrupp
• Växtbytardagar med Loppis
• Golfgrupp på gång?       m.m.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naturkommittén (Ger styrelsen råd i naturfrågor)                                       
Brygg och Badkommittén  (Bryggor och underhåll av bad)                                            
Gräsklippargänget               (Bad och fotbollsplan m.m.)                                   
Sandarbetsgruppen             (Underhåll av gångar/stigar                                                                    

på våra allmänningar) 
Allt bygger på oss medlemmars engagemang                                   
för det vi har och äger tillsammans!
Varje enskild medlem är en resurs.
Vi har en gemenskap att ta del i och värna om.                                                             
Dessutom har vi ROLIGT TILLSAMMANS!

MED ÅSELSTAD      
FÖR FRAMTIDEN!



Åselstad Villaägareförening 
inom området har :

❖2 bad 
❖1 hundbad
❖1 fotbollsplan/festplats
❖1 lekplats
❖1 Boulebana
❖1 Pulkabacke med grillmöjlighet
❖ Plogade skridskoplaner och isbana

Därutöver äger föreningens medlemmar 
skogen och marken på allmänningarna i byn
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Tipspromenad på Valborg är kul!
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Vår egen korvgubbe m.m. Reine Larsson, oförglömlig 
för alla sina insatser överallt!                                                        

( 1940 01 15 – 2014 04 01)
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Kommersen i full gång!
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Mycke´att utbyta… jfr  gamla tiders Kyrkbacke
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Gunnel Sundström
070-5523923





Nära krönet på vänster sida av gamla backen, nerifrån 
Åselstad gård räknat, uppläts till Åselstads

Villaägareförening  ett område för festplatsändamål

Dansbana

2 kiosker med 
lotterier, korv, kaffe 

och läsk

Luftgevärsskytte 
med vinster

Entré
Vuxna fick betala entréavgift



Gamla festplatsen midsommar 1977

Dansbanan med  ”scen” Byggd 1952/53 
Kostnad: 2 backar pilsner, sägs det!



KORV  o LÄSK

Gamla festplatsen 
midsommar 1977



…och dansen den gick!

Gamla festplatsen 
midsommar 1977



©ÅVF 2013/2018

Bodarna vid gamla festplatsen vandaliserades och styrelsen beslöt flytta 
dansbanan och de  större kioskerna till fotbollsplanen. Året var 1979.
1980  upphörde den ”levande” dansmusiken som tidigare varit tradition 
på  själv midsommar-aftonen.
Denna ersattes då med grammofon. 
Kvällsdansandet upphörde medan                                                                         
dansen kring stången är en
fortsatt populär tradition.
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Regn är inget hinder! 
Även om det inte är skvalmusik!
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Reine vakar över godiskön
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Klara – Färdiga – ”Gå”!
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Hey you! I can tell you!
Something is faked

here!!









Några medlemmar engagerar sig och mycket blir gjort 
för oss alla i Åselstad.

Kom gärna med och bli en kugge i arbetet.    

Ingen kan göra allting –
Alla kan göra nå´nting!



Ny sand till våra bad
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Dränering av fotbollsplan
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Anläggningsarbete på lekplatsen
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Lekplatsen - en tillgång                                                           
för det uppväxande släktet med anförvanter! 
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Basket är  spännande att träna!
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Nära skjuter ingen hare!
©ÅVF 2013/2018



Anläggningsarbete för Boulebana!

”Lillen” redan på plats
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Boulespelet kan börja!
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Wally Appelberg

Ingrid Almén



Bröderna Djup…?
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Tommy Sundström

Kenny Broman
Willy Holmberg

Kent Eliasson



Våra gemensamma städar- och röjardagar – vår och höst -
visar att vi kan åstadkomma en hel del tillsammans!

Välkomna att delta!                                                                                                          
Läs på hemsidan, Facebook och anslagstavlorna                                                                 

när det är dax!                                       
©ÅVF 2015/2018

Johan Larsson 
med röjsåg i högsta ”hugg”



Genom att delta i föreningens aktiviteter/projekt 
kan vi knyta spännande kontakter. På ett självklart 
och enkelt sätt kan vi lära känna andra som bor i 
Åselstad och härigenom kanske också få nya vänner! 

En möjlighet! Häng 
på!



Adressen till  föreningens hemsida är:

www.aselstad.se

http://www.aselstad.se/


Gå med i Åselstad´s

Ta del av vad som händer i vår by. Få kontakt med trevliga åselstadsbor. 
Informera  själv  om angelägna saker i  din närhet i Åselstad.                                        

Ta initiativ till aktiviteter och inbjud intresserade!                                                        
Ställ frågor och  få svar och tips!                                                                                          

Sälj och byt! Samverka mot brott!





Gösses - vilken firre!
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Niklas Linderholm vid spakarna,                                              
skottar fram isplaner och isbana i Åselstadviken
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Blankis är bäst!
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De aktivitetsområden som föreningen utvecklat 
innebär inte minst en möjlighet till social kontakt  
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Full  fart i vår Pulkabacke!
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Motion

Promenad

Äventyr

Cykling

Bad

Fiske

m.m.

Skridsko

Skidor



Ett  skogsknytte-gäng från Åselstad när det begav sig!                                              
Grillad korv är smaskens, tycker bl.a. knyttarna!

©ÅVF 2013/2018



Många av oss som lämnat ”knyttestadiet”                         
träffas också gärna hos varandra                                                               

för att bl.a. grilla tillsammans

TÄNK 
PÅ 

BRAND
FARAN

!
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Ett av många bord vid en GATUFEST på 
Mandelblomsvägen för en tid sedan

ÅVF 2013/2018
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Gångstig mot Bardens berg   (”Utsiktsberget ”) 

©ÅVF 2013/2018



Några trappsteg  underlättar  bergsbestigningen
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Vi närmar oss toppen!
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Toppenutsikt över Ensjön från Bardens berg
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Ungefär samma vy på 1940-talet

Nuvarande fotbollsplan
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Utblick över landskapet mot Tingstad kyrka
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På berget till vänster om Åselstadbacken upp                              
finns ett gammalt kvartsbrott

Under stenåldern användes kvartsen 
till bl.a. pil- och harpunspetsar          
Då var berget en kobbe i havet!
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Kvarts i dagern 

©ÅVF 2013/2018

För 5000 år     
sedan var                                                 
våra berg 

kobbar i havet 
vid kusten till

Littorinahavet. 
(Östersjön)



Naturkommittén har givit 3 förslag 
på  ”utflykter”  i  skog och mark: 

1. Vandra eller springa runt Ensjön
2. Vandra runt Vagnsmosssen
3. Cykla  via skogsvägen                                                                  

till Göta kanal och Söderköping

Utmärkta kartor och 
beskrivningar
är uppsatta vid bl.a.
fotbollsplanen             
(kortsidan av kiosk)
på våra anslagtavlor och
på vår Facebooksida



Uppsläppen till allmänningarna har Naturkommittén 
markerat med röda pilar, där stigarna är namngivna!



Många stigar över våra allmänningar
har Naturkommittén markerat med 

röda pluppar!



Om man t.ex. följer den här pilen kan 
man komma till en utsiktsplats som 

numera kallas

UTSIKTS-STIGEN



Ta gärna                        
med fika!

Framme vid 
målet!



Utsikten från Tilias plats är bitvis milsvid!
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Vårens intåg
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Vårtecken!
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Blåsippan ute i backarna …..
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Vägen till Gamla Åselstad från E22:an                                          
till höger om vägen där bilden är tagen ligger                   

Åselstad kulle….
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Backsippor på Åselstad kulle
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Naturen vid Kvarnberget 

”Kalla den Himlajorden eller  

Änglamarken om du vill…..”
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Påfågelsöga bland rudbeckior 



Det var nära                  
påfågelsögat ©ÅVF 2013/2018
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Nässelfjäril
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En hushumla på spaning
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Hela arbetslaget samlat
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En vårtbitare besöker kärleksörten
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Tänk om det hade varit tulpanbuketter!
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I Åselstad ska man krypa sakta och njuuuuuuuuta!
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Ser du grodan?
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Bara ett stilla sommarregn….                                              
25 mm på 15 minuter! (Det var då….:)

Bild från ett annat år….
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Även smultronen blir stora i Åselstad! 
(amerikanska?)
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Ser du båda?
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Inte är det den fula ankungen
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Mmmmmm, va´gott!
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Ensjön runt- en skön upplevelse i sig!

SE MER DETALJERAD SEPARAT KARTA!



Ensjön runt©ÅVF 2013/2018



Ensjön runt©ÅVF 2013/2018



Ensjön runt©ÅVF 2013/2018



Ensjön runt©ÅVF 2013/2018



Ensjön runt©ÅVF 2013/2018



Ensjön runt©ÅVF 2013/2018



Ensjön runt©ÅVF 2013/2018



Ensjön runt©ÅVF 2013/2018
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Ensjön runt©ÅVF 2013/2018



Ensjön runt©ÅVF 2013/2018



Ensjön runt©ÅVF 2013/2018



Ensjön runt©ÅVF 2013/2018
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Ensjön runt©ÅVF 2013/2018



Naturens egen konst!
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Titta där!
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Foto: www.fotoakuten.seSkogens Drottning

http://www.fotoakuten.se/


Vad är du för en?
Foto: www.fotoakuten.se

http://www.fotoakuten.se/


Bambi och hans mor på besök i Åselstad!

Foto: Bengt Nilsson



Vildsvinen har blivit fler!                                             
Det är viktigt, gå försiktigt! 

Foto: www.fotoakuten.se

http://www.fotoakuten.se/


Har du sett herr Kantarell…?
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Inte är väl gult fult?
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Stolta  fjällskivlingar på gång!
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Väl hemma!
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Det brukar finnas gott om blåbär                                              
runt omkring oss under säsong!
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Även lingonröda tuvor brukar vi ha  tillgång till!
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Stensoppen står där så kort och tjock!

Foto: www.fotoakuten.se

http://www.fotoakuten.se/


Trattkantarellen är Västmanlands landskapssvamp
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Vackra att se – Goda i soppa (t.ex.)
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Spindeln har en vacker vy från sitt nät !
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Det torkade ”koncentratet”                                                          
har vi nytta och glädje av länge…länge!
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Det blev HÄRLIG soppa av en del! 
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Östergötlands landskapssvamp kantkremlan. 
Mycket läcker naturligtvis!



Hösten kryper inpå oss…!
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Ibland blåser det upp…..   
Ingen glömmer Gudrun!
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Fram på höstkanten flyger Canadagässen                                      
från Ensjön till sitt vinterkollo
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Många av gässen övervintrar i trakterna                  
kring Danmark, Nederländerna och Polen.

Andra flyger till det öppna vattnet i Motala ström       
i Kneippen m.fl. ställen 
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Frampå vårkanten vänder de tillbaka igen!
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Många änder övervintrar i sta´n
Där finns det som sagt öppet vatten (och andrum?)!
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Besök av en domherre!



Liten snötyngd tall ©ÅVF 2013/2018
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Man kan mycket väl cykla på vintern också….                                               
förutsatt att man har bytt till dubbat….eller ?!
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Ett bra vinteralternativ till cykeln…!

Snösvängen 
var inte

bättre förr!
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Ett steg i taget! Gå försiktigt !                                                                   
Utrustad med ispik,isdubbar och säkerhetslina!

NJUT!
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Spår av mycke´ trafik i viken !
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Här vill vi vara!                                                    
Här vill vi att våra barn ska växa upp!

Här vill vi åldras!
Respekt för det ”gamla” och aktning för 

”nytänk”  går hand i hand.     
Tillsammans formar vi det samhälle vi 

har lyckan att bo i!
I samtiden – På fritiden – För framtiden

…….eller hur?
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Kör med 
omdöme 

och respekt!

©ÅVF 2018 Mätaren uppsatt av Vägföreningen



Denna anordnas INTE av Villaägareföreningen, 
utan utav ett gäng entusiaster, boende i 
området.
Cykelfest innebär att du och din partner deltar 
i en trerättersmiddag, där du/ni blir tilldelade 
en utav rätterna, som du/ni bjuder på hemma 
hos er. Sedan transporterar ni er i sällskapet 
vidare till nästa hus och nästa rätt, på 
cykel eller till fots.
Efter efterrätten samlas alla för en liten 
gemensam fest. Plats för den är beroende av 
hur många vi blir.                                                            
(OBS! Festen är en vuxenfest).
Välkomna!
Emelie Alwnell, Gabriella Aldén,                  
Jenny Kullander och Björn Wange

CYKELFEST 6 OKTOBER 2018
FÖRRA ÅRETS SUCCÉ

Nu i repris

Gott exempel på gemenskap och kreativitet!

2018 
Lördag

6
okt



Ett stort och 
varmt TACK

till sponsrande 
företagare                   
i Åselstad!

Sponsrande företagare i Åselstad

Jubileumsskriften 2013



TACK!

Tack alla som bidragit till såväl jubileumsskrift (2013),                              

som till detta bildspel (2013/2018).                                                                

Utan er hade det inte blivit något!  

Redaktör: 

Jörgen Malmgren 

I redaktionen 2013/2018: 

Bengt Rosén                                                                                                

Anders Eliasson  (      7 sept. 2015 )
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