Lördagen den 28 maj 2011 firade Renlavsgången sitt 40 årsjubileum. Renlavsgången blev
inflyttningsklart under åren 1970‐1971. Till 40‐årsfirandet kallade man alla boende till en fest på
fotbollsplanen i området.
Renlavsgångens ordförande, Stig Enbäck, hälsade välkommen till 40‐årsjubileumet.

Självklart fanns det en utställning av gamla foton från 1970‐1971 då Renlavsgången föddes.

Nybyggartiden

Arkitekten, som ritade Krusboda hette Åke Jansson. Åke hade egen arkitektfirma i Nyköping.
Krusboda byggdes av Byggnadsaktiebolaget Konstruktör från Gävle.
Renlavsgångens nestor och en av pionjärerna, Stig Cullblad, satt med i den första styrelsen i ASK. Stig
fanns också med på förstasidan av det allra första numret av Krusboda‐Kontakt, som kom ut i slutet
av 1973. I nedanstående utklipp av bild på styrelsen som just invigt bastun sitter Stig Cullblad i
mitten på översta raden. Det var med glädje vi kunde se Stig så vital (nästan 90 år) på 40‐årsfesten.

Medan de vuxna stod och diskuterade gamla tider (här ser vi Tommy Widberg, Ulf och Inger
Gartelius, Lars‐Gustaf Eriksson, hustrun Agneta, Inger Lundmark och Leena Sundmark) så ställde sig
den yngre generationen tålmodigt i kö för att få hoppa i de inhyrda hoppborgarna.

Britt‐Lis Widberg såg till att så många som möjligt
(det blev 73 st) också fick motion under
festligheterna i form av en tipspromenad.

Frågorna skapade som synes en hel del huvudbry. T v familjen Virdesten Och t h Petra, Leo och Inger
Lundmark.

Sockervadden var jättepopulär

Oj, vad det slickades …….

Det serverades annat gott också. ”Korvgubbarna” Margareta Norén och Robert Engström hade det
hektiskt emellanåt.

Bland annat passade Maj‐Lis Anderstedt, som ingick i festkommittén, på att ta en lunch bestående av
alster från Margareta och Robert .

På tal om festkommittén så skall vi nämna några till. Josefine Höglund tog hand de sportsliga
tävlingarna: tremansskidor, frisbeekastning , ringkastning samt försåg barnen med såpbubblor.

I ett av tälten fanns det en fiskedamm. Både för vuxna och barn. Monika Engström och Ylva Bergqvist
kollade noga längden på ”fiskaren” så att det inte blev fel. Det vore ju hemskt om de vuxna fick godis
och barnen en keps!

Vid 17‐tiden var det så dags att presentera dagens stora begivenhet. Alla barna hade samlats i en
halvring för att kunna se så mycket som möjligt av dagens artist, trollkarlen Johnny Mc I.

Trollkarlen tog hjälp av några ur den yngre publiken för att utföra sina konster.

Johnny Mc I testade slutligen sina konster med några korttrick. Slutresultatet blev detta:

Festligheterna avslutades med prisutdelning för tipspromenaden och med ett stort lotteri till vilket
lotterna var utdelade gratis en tid före 40‐årsjubileet. Prisborden var av mycket hög kvalitet och Ola
Bergqvist måste ha lagt ner ett enormt jobb för att skrapa ihop de borden.

Ola Bergqvist

Segraren i tipspromenaden mottog sitt pris

Så tog dagen slut. Alla var nöjda och glada. Alla började prata om 50‐årsjubileumet. Några pratade
dessutom om ett 41‐årskalas. Undrar om det är inriktningen inför 50‐årsjubileumet som Stig Cullblad
pekar ut för Maj‐Lis Anderstedt? Vad tror ni?

Sig Enbäck var jättenöjd med dagen, och alla andra med honom!

(Fotograferat och sammanställt av Lennart Mårtensson, 28 maj 2011)

