
2014-05-29 Gökotta Brosjön 

Klockan 10 samlades vi ett 25-tal medlemmar vid Brosjöns badplats i Grödinge nära Vårsta. Lasse Johannson 

hälsade oss välkomna och vi började med att dricka vårt medhavda kaffe. 

Sedan var det dags för Stig Geber att berätta för oss om hur det varit i bygden förr i tiden. Platsen där vi befann 

oss heter Vinterskogen och är ett naturreservat. Inom orådet fanns och finns det fortfarande många torp som 

bebotts av både småbönder, torpare och indelta soldater. Stig berättade mycket hängivet om de strapatser som 

folket var utsatta för under 1800-talet. Det var ett fattigt och hårt liv som rådde på den tiden med att både sköta 

den egna täppan samtidigt som det också skulle göra dagsverken hos storbönderna. 

Efter Stigs intressanta information tog han med oss alla på en rundvandring där vi fick se flera av de torp han 

berättat om. På plats vid torpen fick vi ytterligare kunskap om de torp vi besökte. De ägs idag av Botkyrka 

kommun och vissa av torpen kan hyras som sommarbostäder. 

Tryck HÄR så får du lite information om några torp och om du vill veta mera kan du kontakta Stig, se sist i 

dokumentet. 

Efter rundvandringen i den underbara vårlövade naturen var vi såsmåningom tillbaka vid badplatsen. Där satte 

Lasse och några driftiga medhjälpare fart på grillen och la på tjocka goda korvar. Efter bara några minuter var var 

det dags för oss alla att smaka på de goda korvarna med bröd, senap och annat gott tillbehör. 

Åter igen hade föreningen lyckats ordna en fantastisk utflykt i den sköna naturen och tack vare Stig Geber fick vi 

också lära oss mycket om Grödingebygden 

Nedan finns det några bilder på alla vi som deltog och stortrivdes! 

Birger o Solveig 

  

  

http://www.hjart-lung.se/hjartlung/uploads/LF/L11262/Dokument/Dokument2014/Torp2014-05-29.pdf


START MED KAFFE VID BADPLATSEN, BROSJÖN: 

  

 



 

SEDAN STARTADE RUNDVANDRINGEN FÖR ATT TITTA PÅ TORPEN: 

 



 

 

  



FÅGELBORD I TRE VÅNINGAR: 

 

 

  



HÄR NEDAN ETT PAR BILDER AV VAD SOM FINNS KVAR AV DEN BRO SOM GETT NAMNET TILL SJÖN, 

BROSJÖN: 

 

 



 

STIG BERÄTTAR OM ETT AV TORPEN: 

 

  



STIG GEBER AVTACKADES FÖR EN INTRESSANT OCH LÄRORIK KULTURUPPLEVELSE: 

 

KORVGRILLNING VID BADPLATSEN: 

 



 

 



 

 

  



SNART VAR KORVARNA SLUT: 

 

MÄTTA VILAR VI FÖRE HEMFÄRDEN: 

 

SLUT! 

 


