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Båt uppläggningsplatser vid Långsjön och Hoven har ventilerats många gånger, dock utan resultat.
Beslut togs att båtarna skulle märkas med tomtnummer, men detta efter levdes inte.
Idag är det många övergivna båtrester som skräpar ner stränderna.
Förbud mot motorbåtstrafik i Långsjön togs i ett tidigt skede.
1970 upplät föreningen till L. Räntfors att sätta upp en mindre sommarkiosk vid Stallgården.
Vatten drogs in från Ekskogens Gård. Till Stallgården drogs vatten in från Tornvägens pumphus.
1975 ville kioskägaren S. Fredriksson öppna en glass kiosk vid T-badet. Byggnadsnämnden avslog,
däremot såldes glass från kylboxar vid badet.
Anita Persson tog över 1976. Mellanöl (4,5 %) fick inte säljas, men däremot vanligt folköl.
1983 övertog Riala Livs kiosken och byggde till ca 25 kvm.
Flera ägare följde. 1994 hette ägaren Anders Brage. Butiken har haft flera ägare sedan dess.
Tråkigt nog har otaliga inbrott skett under åren. År 2010 revs kiosk byggnaden.
På 1970-talet kunde man inhandla livsmedel etc från en ambulerande butiksbuss.
1971 sammanfördes åtta kommuner, däribland Össeby kommun, och Vallentuna kommun bildades.
Önskemål, om att få bussförbindelse till området, avslogs av SL år 1974 + även vid ett senare tillfälle.
Ladugården, numera Stallbyggnaden, har renoverats invändigt vid flera tillfällen. Yttertaket
reparerades 1977. Torrtoaletter byggdes, eftersom byggnaden kom att utnyttjas mer och mer.
En ungdomssektion bildades. Dess förste ledare var Ola Rosewall, senare blev det Tord Rosenblom.
Ungdomarna fick inreda nedre delen av Ladan - fd svin- och hönshuset blev till diskotek. En del
klagade på oljud därifrån. Byggmästare Blomqvist fick hyra en del av Ladan. Tyvärr revs den, 1976.
Regelbundna midsommarfestligheter vid ängen ner mot Långsjön anordnades. En dansbana byggdes
där för sång och musikevenemang. Gagnfors dotter svarade för underhållningen på dagtid och vid
vissa tillfällen var det Maria Johansson (från Sergels torg), som svarade för sång och musik.
Festligheterna fortsatte i Ladan. Regelrätta knytnävsslagsmål även med batong, förekom i bland
Dansbanan underhölls dåligt, den revs 1972.
1974 flyttades midsommarfirandet till Fotbollsplanen, eftersom allmänna vägen blockerades delvis.
Årligen tändes en Majbrasa med sång, musik och fyrverkeri.
På höstarna ägde sedvanlig höstfest rum i Ladan - senare hölls den i Stallgården.
Flera danskvällar och grillaftnar anordnades i Stallgården och även sång och musik nere vid T-badet.
Under åren 1984-89 hölls Höstfest i ”stan” på restaurang Cirkeln; ca 70-80 personer deltog årligen.
1987 var det Väsby folkdansgille som svarar för musik och lekar vid midsommarfirandet.
Badplatserna vid Långsjön och Hoven anlades och fick benämningen T-badet respektive H-badet.
Till T-badet inköptes en badbrygga, som senare försågs med hopptorn, sviktbräda och badstege.
En barnvänligare badplats intill bryggan iordningställdes.
Här fanns även livräddningsutrustning med livbåt och livboj.
Vid T-badet fanns omklädningshytter för damer och herrar. Tyvärr utsattes dessa för skadegörelse.
De renoverades, men revs slutligen 1984. Försäkringsbolaget ersatte oss med 6.500 kr.
Toaletter för kvinnor och män byggdes, men dessa kom att drabbades av samma öde som omklädningshytterna, brist på grill ved
1986 ersattes toaletterna med en Baja-Maja, varje sommarsäsong.
Den drivande personen var Edvard Jacobs. Han ordnade simskola, med bl.a. märkestagning, etc.
Sommaren 1969 togs 78 märken, varav 47 st simborgare och 11 st Kandidaten.
Sommaren 1972 togs: 109 simborgare, 2 Magistern, 11 Kandidaten, 10 silver, 15 brons, 9 järn och 7
fisken.
Simtävlingar mellan föräldrar och barn var ett uppskattat nöje.
En ny brygga inköptes 1980 och senare även 1999: då till en kostnad av 85.000 kr.
1981 ankrade man upp en badflotte, ca 25 m från bryggan, den överlevde i några år. forts i Del 8

