
Bålstas historia längs Enköpings- och 

Stockholmsvägen 
 

En kulen novemberdag promenerade 8 tappra SPF:are från Järnhandeln 

till Kalmarsand. Anledningar var att Styrets Gamla Bålstabor (SGB) med 

JEA (Jan-Erik Andersson) i spetsen för projektet har satt upp 14 

mycket intressanta skyltar utefter Enköpings- och Stockholmsvägen. 

Dessa skyltar visar hur Bålsta såg ut en gång i tiden. Bilder och text 

kommer från den utställning som fanns att beskåda i Bålsta centrum 

under viss tid för några år sedan. SGB har fått EU-medel (Leader-

pengar) för att anordna denna historiska promenad. Det tackar vi "nya" 

Bålstabor för.  

Vi promenerade ungefär 4,5 km och det borde väl inte ta så lång tid? Vi 

startade halv tio men nådde inte målet vid Kalmarsand förrän halv ett.  

Vad kunde det bero på? 

 

 
Vid startpunkten (Järnhandeln) 



 
 

Den första av 14 skyltar längs vägen 



I början av vandringen var det tämligen tätt mellan skyltarna och det 

medhavda kaffet måste ju intas runt 11.00. Lilla Hagalunds vänner genom 

Eva Lidö öppnade dörren till sin stuga så att vi kunde intaga kaffet där 

under livliga nostalgiska diskussioner. Leif Hagelin, från samma förening, 

dök upp och kompletterade Evas berättelse om Lilla Hagalunds historia på 

ett förtjänstfullt sätt. 

 
 Fika i Lilla Hagalund  



Vandringen fortsatte sedan förbi gamla (riktigt gamla) brandstationen, 

numera nygammalt bussgarage. Den gamla brandstationen, nr 2, låg på den 

tomt där Lidl nu ligger. Därefter passerade vi OK/Q8 och en av Bålstas 

gömda kyrkor (Björksäterkyrkan). Vi var nu strax vid den gamla 

konsumbutiken nära Kalmarsand och ett önskemål från gruppen var att 

skylt nummer 13 borde flyttas till en plats nära gång- och cykelvägen till 

Kalmarsand. 

Under hela promenaden genom Bålsta var det vindstilla och kanske 3 eller 

4 grader varmt, men när vi kom till Kalmarsand blåste det ordentligt. 

Trots blåsten på slutet av promenaden verkade alla vara mer än nöjda 

med denna historiska promenad genom Bålsta. 
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