Eriksbergs Egnahem- och Fruktodlareförenings

Kräftskiva
Historia
Den första kräftskivan anordnades i samband vid föreningens 50-årsjubiléum 1978. Året därpå ordnade
grannarna på Urbergsvägen kräftfest, även om denna var begränsad i omfattning. Den första öppna
kräftskivan ordnades sedan 1984, på en rivningstomt vid Bruksvägen. Mer om Kräftskivans historia (och
mycket annat) finns att läs i ”Gamla Eriksberg Eriksberg Förr och Nu”.
Rotationsschema
Skogsbergsvägen
Nedre Gråbergsvägen
Övre Gråbergsvägen
Grönstensvägen
Rödbergsvägen & Urbergsvägen
Stenbergsvägen & Norrbergsvägen
Nedre Bruksvägen
Övre Bruksvägen
Skogsbergsvägen
Nedre Gråbergsvägen

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Gränsen mellan nedre och övre går vid Stenbergsvägen.

Avspärrning

Vid några tillfällen har vägen där festen hållits stängts av hos Polis och
Kommun. Det har dock visat sig att detta INTE är nödvändigt. Så länge
deltagarna skyndsamt kan röja bort bord och stolar om utryckningsfordon
behöver komma fram så räcker detta. Total kostnad för avstängning via
Polis och Kommun är ca. 4000 kr

Att göra lista
Kalla samman grannarna
på gatan till det första mötet

Föreningen samlar INTE till detta möte utan det är ni grannar på den
arrangerande gatan som får ta kontakt med varandra. Klokt att inte
vänta med detta för länge.

Skicka ut inbjudan

Inbjudan bör komma ut i god tid före midsommar helst före/i
samband med skolavslutningen för att alla skall hinna få den före
semestrarna
ca. 155 hushåll

Bord och stolar

Hyrdes tidigare från Eriksbergskyrkan men dessa går (troligen) inte
att hyra längre efter att kyrkan köpt nya bord på hjul. På senare år har
det även skett en ganska stor tillströmning av deltagare vilket gör att
kyrkans bord ändå inte räcker till. 2011 & 2012 hyrdes bord och stolar
från Hyrtältet som ligger i Enköping men har utlämningsställe i
Uppsala. 2011 räckte inte 120 stolar trots ganska dåligt väder. 2012
hyrdes 140 platser och då stod (för första gången?) några stolar
tomma. Dock ordnades detta år ett barnbord på en av de närliggande

uppfarterna.
Partytält

”Hemma-partytält” är ofta lite klena i konstruktionen kan lätt gå
sönder. Föreningen kan inte ta på sig att ersätta skadade/förstörda
partytält.

Högtalaranläggning

Ett måste om det skall gå att samordna sången och framföra tal.

Dukning

Pappersdukar på borden, ljus om festen väntas pågå till sent...

Varmkorv

Gratis till barnen. Obligatoriskt
ca 60 korvar

Välkomstdrink

Till självkostnadspris, även alkoholfri.
Denna har många år kostat 20 kr, men kan troligen höjas (rejält).
Detta är den enda intäkten såvida man inte ordnar någon form av
lotteri.
ca. 8 liter fördrink och 8 liter saft (gratis)

Tipspromenad

För barn och vuxna. Roligt inslag som gör att folk rör lite på sig. Inte
minst barnen uppskattar detta.

Lotteri

Har på senare år varit en del i arrangemanget, men detta är inte
obligatoriskt.

Sånghäfte

Absolut! Och inte minst Erik Bergbos obligatoriska sånger. Dessa
finns bifogade i detta dokument. För att sångerna skall fungera
behövs någon som leder och att detta görs via en högtalaranläggning.

Sånganförare

Absolut ett måste om det skall bli någon ordning.

Avstängningsbockar

Skall överlämnas till nästa års arrangör/vägsträcka.

Städa

Sopsäckar till skal, tallrikar etc. Samt städning dagen efter. Glöm inte
att frakta bort soporna.

Eriksbergs Lustgård

Eriksbergs snapsvisa

Meldi: Under takåsarna i Paris
Text: Erik Bergbo (Christer Åsberg)

Melodi: Jungman Jansson
Text: Erik Bergbo (Christer Åsberg)

Här är det gott, här är har vi fått
alla en lustgård, vårt Eden.
Här vill vi bo, i lugn och ro,
hur vi nu ska ha råd med en.

Hej och hå, Eriksbergs villa och frukodlarförening,
får vi väcka en motion om någonting vi grunnat på,
om det inte vore möjligt att slå fast som mötets
mening
att vi tagit beslutet att säga som så:

Upp till takåsen har en affärs- eller sparbank placerat ett ansenligt kapital.
Så vi gnider och gnor, alla som här bor
och av skuldkänslor lider vi svåra kval.
Därför odlar vi trädgårdsprodukter,
både sallad, potatis och frukter,
som när räntorna höjs och vår bank ska ha pröjs
ger oss näring med god marginal.
Hacka och spett, anletes svett
bar villastadspionjären.
Tack vara dem har vi vårat hem
i Eriksbergs landamären.
Nu halverar man prompt deras uppmätta tomt,
en förtäring med glesare klorofyll.
Egnahem och palats vägg i vägg ska ha plats,
men vi ryms, för vi bor i en stor idyll.
Ifrån Ekebydalen och backen
upp till krönet vid Texaco-macken
lever grannsämjan kvar på varenda hektar
som ett arv ifrån framfarna dar.
Kvällen är ljum, se från ditt rum
skyar u skymningen låga!
Gå till platån. Se hur vid ån
solen går ner bakom Håga.
Hon är illande röd
som en kräfta, en död,
när hon speglar i Flogsta sin sista glöd.
Över Stadsskogen tall
glider månen så kall,
men en ljuspunkt det är han i alla fall.
Och när solen en brinner och bränner
in i ben och i märg att trots möda och snärj
är vårt Eden ändå Eriksberg.

att det vore ej ur vägen, att vi anser och vi tycker
att vi borde sätta upp för verksamheten detta mål,
att vi för till protokollet: KRÄFTOR KRÄVA
DESSA DRYCKER!
Kan vi enas om det ,så sjunger vi SKÅL!

