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Verksamheten 2014
Årsmötet

Lördagen 3 maj träffades nästan 30 personer/
medlemmar på Hembygdsföreningens årsmöte i skol-
lokalen. Ordföranden Eva Medin Johansson önskade 
alla välkomna och lämnade över klubban till mötets 
ordförande Herbert Söderberg. Till mötets sekreterare 
valdes Ann-Kathrin Sandblom. Styrelsen redovisade 
ekonomi, revisorernas berättelse, resultat- och balans-
räkning och verksamheten för 2013. Stämman omval-
de Eva Medin Johansson som föreningens ordförande. 
Ledamöter, suppleanter och revisorer valdes och det 
bestämdes att årsavgiften för medlemmar fortsätter 
som tidigare, vuxen över 18 år 60 kr och för familj 
100kr.

Torbjörn avtackas för sin tid i styrelsen och visar nya 
kassören Anita, föreningens rapporter         Foto: Lena Edin

Under 2013 har styrelsen diskuterat en modern- 
isering av föreningens stadgar. Eftersom Hembygds-
föreningen måste ta upp förslag till nya stadgar på två 
stämmor återkommer vi med det resultatet på årsmötet 
2015.

Anita Jussil valdes som föreningens nya kassör 
och Torbjörn Ahlsén avtackades med en blomma för 
tre år som kassör och webbansvarig. Hembygdsför-
eningens hemsida har grundligt och med ett mycket 
fint resultat utarbetats av Torbjörn, stort tack för det.  
Katarina Johansson valdes till ny webbansvarig.

Hembygdsföreningen sålde lotter och bjöd på hem-
bakat bröd till fikat efter mötet. Vi lyssnade samtidigt 
på Iréne Holmgren som berättade om Lars Molin Säll-
skapet. 

Irene umgicks som vän i Lars Molins familj när de 
bodde i Östhammar och har från början varit drivande 
för att bilda Molinsällskapet 2009 i Östhammar, med 
drygt 280 medlemmar och där hon är ordförande.  Syf-
tet med sällskapet är att lyfta fram Molins författar-
skap och filmproduktion.

Lars Molin föddes 1942 i Jämtland. Efter flera 
flyttningar med sin familj kom de så småningom 

Herbert är årsmötets ordförande

Ordförande har ordet...

Ja då sitter jag här igen och har lite skrivkramp. Och det är inte bara i fing-
rarna det krampar. Jag kan bara sitta på halva delen av ändalykten efter 
ett fall i en tre meter lång isig skidbacke på Raggarön…. Efter att ha slutat 
att falla av hästar så har jag numera övergått till att falla i skidspår. På 
Raggarön kör de varje år upp ett skidspår med snöskoter, till för dem som 
tränar inför Vasaloppet. Det gör definitivt inte jag men tyckte att det var 
trevligt att åka i ett riktigt skidspår i alla fall, ända tills jag ramlade förstås. 

Vi fick en fin snövinter till slut, tänk så vitt och fint det är här ute till 
skillnad mot i städerna. När man skottar snö när solen skiner så ser man 
hur den riktigt gnistrar i både blått och grönt. Tack och lov så har det inte 
varit så sträng kyla. 

Så fort snön kom i slutet av december så kunde vi se spår av lodjuren igen. 
Vi har sett spår i tre olika storlekar och det minskar på rådjur och harar. Vi 
har t o m sett lodjur livs levande gå sakta över åkern framför gården. Ett 
fantastiskt vackert djur, exotiskt att få se det på nära håll (30 meter från mig 
när jag satt på pass under en vildsvinsjakt).

Så här i slutet av februari så är allt bara is, is och åter is utomhus, t o m  
i skidspåren är det is. Men efter de senaste dagarnas mildväder så har  
mycket av den fina vita snön smält bort, men jag tror inte att vintern än slut 
än, bonden som jag är gift med säger att det ska vara sju bakslag innan det 
vänder på riktigt.

Vi i styrelsen ser tillbaka på ett händelserikt år med många trevliga och 
välbesökta arrangemang, det sista för året var så sent som 31 oktober då vi 
arrangerade en filmkväll i Lars Molins anda i Tvärnö skola. Den årliga styr-
elsemiddagen förlades i höstas till Rullsand. Styrelsen har som vanligt haft 
flera styrelsemöten och alla ledamöter jobbar för högtryck med planeringen 
av 2015 års verksamheter. 

I januari har vår nya kassör Anita Jussil och jag deltagit i en utbildning 
i Uppsala i Studieförbundet Vuxenskolans regi ”Bokföring för förenings-
kassörer”.

Nu ser vi fram emot ett nytt verksamhetsår och jag och hela styrelsen 
hoppas att ni kommer att uppskatta det arbete vi lägger ner i föreningen.

Vi ses! Eva Medin Johansson, ordförande



till Östhammar där Lars arbetade som vägmästare. Han 
skrev 10-tal böcker och efter filmen ”Badjävlar” (1971) 
blev han regissör i sitt filmande på heltid. Förutom de 
filmer vi känner till från SVT som har blivit klassiker, 
finns det ytterligare ca 10 filmer. Det finns alltså myck-
et som Molinsällskapet kan jobba med framöver ur 
Lars frodiga och folkliga berättelser med hans burleska 
humor. Han hade även en internationell framgång med 
bl a ”Den tatuerade änkan” som han fick pris för. Lars 
Molin dog 58 år gammal.

Ur flera av de Molinska filmerna från Östhammars 
kommun har Sällskapet märkt ut, hittills 15 inspel-
ningsplatser. Om man laddar hem iBeaken på mobilen 
får man mycket information på plats, om filmandet, 
anekdoter, skrönor med mycket dramatik och humor.

Sällskapet jobbar vidare med att flera av Lars fil-
mer ska ska bli tillgängliga för allmänheten, så har även 
skett genom att SVT publicerat ett antal av hans klass- 
iker på Öppet Arkiv. Molin Sällskapet har även    utkom- 
mit med en nyutgåva av boken ”Duell i gryningen 
och andra skrönor” som de säljer för 99 kr. I slutet av 
april utkommer en biografi om Lars Molin skriven av  
Gunilla Jensen, en kollega från SVT-tiden.

SVT och Sveriges dramatikerförbund instiftade 
2004 ett stipendium till Lars Molins minne som de se-
dan 2010 delar ut på Lars Molin Sällskapets Filmfesti-
valen som årligen äger rum i november.

Läs mera om Lars Molinsällskapet på: 
www.larsmolinsallskapet.se 

Iréne Holmgren berättar om sin gamla vän och  
Lars Molin- sällskapet                                 Foto: Lena Edin

Filmer, manus och regi som Molin givit ut
Hon kallade mig jävla mördare, TV film 1970
Väckning kl 06.00, TV film 1971
Badjävlar, TV film 1971

Inspelad på orten. Lätt provoserande om Öst- 
      hammars kommun
Nybyggarland, TV serie 1972
Mona och Marie, TV serie1973  
      Inspelad på orten
Tjocka släkten, TV serie 1975
Polare, regi även Jan Halldoff 1976
Bomsalva, långfilm 1978
Repmånad, manus Lasse Åberg, Bo Jonsson 1979
Höjdhopparen, långfilm 1981
Zombie, TV serie 1982
Pengarna gör mannen, TV film 1984
Midvinterduell eller Mjölkpallen, TV film 1983

Inspelad på orten. Filmen om mjölkpallen har verklig-
hetsbakgrund, det var Lars Molin själv som på Gräsö 
körde ner en mjölkpall, bonden såg det och begärde  
1000 kr i ersättning

Korset, TV serie 1985
Kams, TV film 1985
Saxofonhalliken, TV film 1986
Fläskfarmen, 1986
Kunglig toalette, TV film 1986
Tre kärlekar, TV serie 1989 - 91
Kejsaren av Portgallien, TV serie 1992
Sommarmord, långfilm 1994

Inspelad på orten
Potatishandlaren, eft novell av Ulla Ek 1996
Den tatuerade änkan, komedi 1998
Ivar Kreuger, TV serie 1998
SVT visar Molins ”Korset” fom 5 februari 2015 på 
”Öppet arkiv”.

Böcker som Lars Molin givit ut
Bomsalva, roman 1970
Pendlaren, roman 1971
Vild-Hussen, roman 1973
Lassas, roman 1975
Sommarmord, roman 1977
Träkusten, roman 1979
Bomben, roman 1980
Korset, roman 1982
Duell i gryningen och andra skrönor, noveller 1985
Bytet, roman 1995

Böckerna går att låna på biblioteken. På biblioteket 
i Östhammar finns en samlad Molinhörna. 

”Duell i gryningen och andra skrönor” går att köpa 
i nyutgåva på Sällskapets hemsida och de arbetar vi-
dare för att man ska ge ut flera böcker framöver i någon 
form.

Lars Molins ledord var ”Livet är för kort för att ha 
tråkigt”



Midsommarfirande
På midsommardagen firade vi ca 130 st i skol-

backen medan lättare regnmoln svävade runt oss. Alla 
hjälptes åt att klä stången och efter att den blivit upprest 
fortsatte vi med dans till musik  av Hasse Ridderstolpe 
från Björnäs och Grosse Grotherus, musiklärare från 
Uppsala. Carin Lönnblad Mattsson var lekledare.

För barnen arrangerade föreningen i år en teater 
med “Maja och Malte Magi” som uppskattades myck-
et. Även traditionella fiskdammen ordnades för barnen. 

En hink med lokala produkter lottades också ut.

Foto: Thomas Larsson

Spelmännen får hjälp av Helen Oscarsson med kompis och 
barn. Mycket uppskattat               Foto: Katarina Johansson

Somarens utflykt

Vi passerar under Tusköbron och vidare kanalen söderut

In under Raggaröbron...

Söndagen 20 juli åker vi, över femtio personer i 
egna småbåtar Tvärnö runt. Vi delade upp oss i tolv 
båtar och startarde från Kalkplatsen kl 10.00. Vi börjar 
med att vända stävarna norrut (se bild på framsidan). 
Solen skiner, sjön glittrar och det är lite vind som sval-
kar lagom, för det är ganska varmt. Alla tycker det är 
trevligt att se Tvärnö från det här perspektivet.

Från Hunsarfjärden styr vi in i Tuskösundet. Sun-
det har kallats Tuskötäppan sedan gammalt vilket kan 
syfta till det farledshinder som byggdes för att ”täppa 
igen” för fiender under medeltiden.  Gräsöbor använde 
Tuskö som genomfartsled när de skulle till Marknad-
en i Östhammar för att sälja sin strömming. 1946 var 
Tusköbrobygget klart. 

Det blir smalt så vi rättar in oss i ett led efter varan-
dra. Vi fortsätter söderut genom Orrsundet och de flesta 
av oss flöt över alla grynnor när vi närmar oss bron till 
Raggarön. Bron mellan Tvärnö och Laduskär bygdes 
först och efteråt sprängdes berget under för att öppna 
farbar ränna. Byggklar våren 1958. 

Vi forsätter runt Näsudden och Slätbergen och vi-
dare genom förprickad smal farled in till målet, Tors-

BYGG  AB  SVEN  MAGNUSSON

TVÄRNÖ  SÅG
Tel såg:   710 20 
Tel mobil:  070 514 47 37 
Tel bostad:   122 84



Framme hos Magnussons på Torsholmen

Härlig lunch i ladan med många fina gamla redskap

Svenne berättar om livet på Torsholmen 
                                                                      Foto: Lena Edin

Friluftsgudstjänst

I skolbacken ger prästen Andreas Sundström en liten  
gudstjänst 

Söndagen 10 augusti kom det ca 20 personer till 
en fin stund i skolbacken i solskenet för att lyssna på 
prästen Andreas Sundström. Fåglarna på ön delade   
musiken med kyrkomusikern Torbjörn Forsman. 

Föreningen tackar Lena Borgklint och Harald An-
dersson som ordnat med allt utomhus och bjöd från det 
generösa fikabordet.

Är du ute och cyklar nu igen?
Vi transporterar dig och din cykel Tvärnö - Singö,  

eller annan brygga efter överenskommelse

Vi samarbetar med Bike & Hike Roslagen

Info och bokning Anders Johansson 070 35 80 354

Efter Gudstjänsten samlades alla runt fikabordet
                                                         Foto: Harald Andersson

holmen.

Där tar Sven och Mona Magnusson emot oss. För-
eningen bjuder på rökt lax till lunch och Mona har 
bakat till fikat. Sven berättar om deras liv på ön och 
historien runtom i skärgården. Tack Mona och Sven för 
en fin eftermiddag.

Hembygdsföreningen skrev i serien om ”Tvärnö-
gårdar” om Torsholmen i årsskriften 2013.



Höstmarknad

Svamputflykt

Söderöslöjd ordnade lördagen 20 september Höst-
marknad i Tvärnö skola för andra året i rad och Hem-
bygdsföreningen hade försäljning vid ett loppisbord 
med god förtjänst. Eva sålde närproducerat från Mel-
langården som produkter från gårdens växthus, träd-
gård, från skogen och fina fårskinn. 

Patrik Ernfors från Stacklöta, Tuskö sålde honung. 
Gunnar Emanuelsson hade med sig frukt, bär, grön-
saker och blommor från Guds Ängar till försäljning. 
Monika Karlsson från Raggarö sålde hembakat bröd. 
Raggarölax hade med sig färskrökt lax förstås. 

Söderöslöjd stod för fikaförsäljning inomhus men 
vädret var fint så många tog med sig kaffe och dopp ut i 
solen. Slöjdföreningen hade sin försäljning av hantverk 
i skolsalen.

Gunnar Emanuelsson säljer sina naturprodukter från  
Guds ängar

Det blev tyvärr ingen höstutflykt i Tvärnöskogarna 
som det var tänkt. Det hade varit för torrt så det fanns 
inga svampar att botanisera bland. Föreningen kommer 
igen en annan höst med en exkursion bland svamparna.

Du hittar mycket information om Tvärnö 
på webbplatsen www.hembygd.se/tvarno

Berättarkväll

Gunnel och Bosse Wikman tar för sig ur soppkastrullerna

Gillar du lamm ?
Vi säljer lammkött, lammkorv och skinn

Lammen går på naturbete  
både på Tvärnö och andra öar i skärgården

Gårdens växtodling och 
djurhållning är KRAV-godkända

Lammslakten sker i Upplandsbondens regi  
och köttet levereras styckat och klart  

i kartong i november

Grillkorv och påläggskorv tillverkas av 
Almunge kött och finns att köpa under hela året 

med reservation för slutförsäljning

Skinnen beredes av Donnia skinn i Tranås 
och finns som regel till försäljning från  
april månad och så länge lagret räcker

Välkommen med din beställning!

Mellangården
Anders Johansson & Eva Medin Johansson 

070 398 03 87 
eva.medin@one.se 

www.oregrund.nu/tvarno 
www.mellangardentvarnobloggar.blogspot.com



Signild berättar om livet 

Foto: Lena Edin

Lördagen 11 oktober träffades vi 32 st medlem-
mar i skolan för att först ta för oss av hemlagade soppor 
och bröd med ost. Tack Ewa för trattkantarellsoppa och 
Eva för jordärtskockssoppa - så gott! Rune Backström 
spelade på sitt dragspel under tiden vi satte oss runt 
borden. 

Signild Backström berättade om livet på  Värling-
sö. Hur det var att vara ung och växa upp på en ö i vår 
skärgård på 30-40-talet. Att ta sig till skolan på Tvärnö 
i alla väder och hjälpa till med det tunga arbetet på gården.

Men, det var många ungdomar som samlades från 
öarna och sällskapade till fröjder också. Medan vägen 
på Tvärnö byggdes var det mycket folk i farten och det 
ordnades danser på logarna. Eller de rodde till Harg och 
dansade i Folkets Hus. När Signild skulle till dansen på 
Krutudden lade hon cykeln i båten, rodde till Tvärnö. 
Sen cyklade hon över Tvärnö och Söderön för att åter 
ro över Östhammarsfjärden till Östhammar.

Mats Edin berättade om att Sundskär bebyggdes 
av farfar Oskar och hans bror Fabian 1916. Det var fis-
ket som de och pappa Rikard hade som huvudnäring. 
Det var mycket tungt, kallt och inte alltid med någon 
större avsättning. Men med många fina tidiga morgnar, 
gnistrande vita isar när saxarna vittjades i februarisol, 
fulla storryssjor och intressanta möten med vilda djur.

Lena visade bilder till för att lättare föstå vilket 
otroligt arbete det var att få stor not och storryssjor i 

och ur sjön. Noten kunde dras med många som hjäpte 
till under fina sommardagar men också under isen och 
man var tvungen att räkna fångsten som små betesmör-
tar för hand bland isflaken - tusentals. Storryssjorna 
lades i, helst efter första isläggningen i november i 
mörkret och ofta med höststormar som sällskap. Efter 
att siken tagits upp skulle honorna tömmas på rommen 
med kalla fingrar. Efter omsorgsfullt ompysslande sål-
des rommen till restauranger i Stockhom. 

Hembygdsföreningen ordnade 1999 välbesökt not-
dragning på Sundskär och föreninge skrev om Norr-
hägnaden på Värlingsö 2009.

förr i Skärgården och på Värlingsö och Rune underhåller

Mats visar gammal handgjord sax “gillrad/betad” med 
mört serverad till gäddan som sen dras upp över isen



Filmvisningskväll Tvärnö Hembygdsförenings 
ekonomi

31 oktober fyllde vi nästan hela skolsalen, ca 40 st. 
Föreningen sålde poppcorn och läsk. Iréne Holmgren 
kom tillbaka till oss igen och berättar om Lars Molin-
sällskapet och mera om Molin själv och hans verk.

Vi tittade på SVT:s dokumentär  från 1999 om Lars, 
hans böcker och filmproduktioner osv. Vi kände igen 
mycket från  traktens inspelningsplatser som Öregrund, 
Söderön, Tvärnö och vi såg också bekanta statister från 
bygden.

Glöm inte kolla Molins inspelningsplatser i trak-
ten. Åk runt, med iBaken i er mobil/epad för att kunna 
ladda upp och ta del av hans anekdoter, genuina be-
rättelser och hålla minnet levande om hans inspelade 
filmer i Roslgen. 

Ta också en fika i Öregrund, på Vilmas café. Där 
serveras goa Molinbakelser.

Lars Molin

Resultatrapport           Preliminär

Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31 Senaste vernr: 126
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 14-01-01 - 14-12-31

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning
3012  Annonsförsäljning  975,00
3320  Lotteri  4 620,00
3321  Försäljning övrigt  380,00
3325  Arrangemang  2 033,00
S:a Nettoomsättning  8 008,00
 
Övriga rörelseintäkter
3987  Erhållna kommunala bidrag  1 350,00
3991  Medlemsavgift enskild  1 490,00
3992  Medlemsavgift familj  10 300,00
S:a Övriga rörelseintäkter  13 140,00

S:a Rörelseintäkter mm  21 148,00
 
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4010  Inköp av varor och material  -199,00
4020  Arrangemang  -8 780,00
4021  Lotteri  -425,00
4025  Styrelsekostnader  -1 573,00
4510  Inköp kaffebröd  -240,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm  -11 217,00
 
Bruttovinst  9 931,00

Övriga externa kostnader
5010  Lokalhyra  -1 000,00
5420  Programvaror  -2 490,00
5800  Resekostnader  -324,00
6110  Kontorsmateriel  -1 472,00
6120  Medlemsavgifter Hembygdsförbundet  -2 496,00
6150  Trycksaker  -5 078,00
6250  Postbefordran  -318,00
6570  Bankkostnader  -454,50
S:a Övriga externa kostnader  -13 632,50
 
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -24 849,50
 
Rörelseresultat före avskrivningar  -3 701,50 
Rörelseresultat efter avskrivningar  -3 701,50 
Rörelseresultat före finansiella intäkter  
och kostnader  -3 701,50 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  -3 701,50 
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  -3 701,50 
Resultat före skatt  -3 701,50 
Beräknat resultat  -3 701,50
 
8999  Årets resultat  3 701,50

www.jokabakeri.se



Vi påminner om...
... att Fiskeriverket beslutade att införa nya bestämmel-

ser för gäddfiske i Östersjön. Från och med 1 april 2010 och 
tills vidare, är det förbjudet att behålla mer än tre gäddor 
per fiskare och dygn och dessa gäddor får vara mellan 40 
och 75 cm. Bottenviken och inlandsvatten är dock undan-
tagna.

Reglerna gäller alla fiskemetoder där hand- 
redskap används, bla spöfiske, dragrodd, utt- 
ring, dörjning och angeldonfiske.

Endast gäddor mellan 40  
och 75 cm får behållas. De andra  
ska genast släppas ut i vattnet igen.

Bakgrunden till beslutet är att bestånden av gädda är 
svaga i egentliga Östersjön pga reproduktionsstörningar. 
Gäddan är en toppredator som har stor inverkan på det öv-
riga fiskesamhället och därmed hela ekosystemet. I denna 
situation är det viktigt att hålla fisket på en art, som generellt 
sett är känslig, för högt fisketryck.

Stora gäddor är extra viktiga för beståndens återväxt 
och det är anledningen till att dessa ska återutsättas. De stora 
gäddorna lägger större romkorn och larverna som kläcks ur 
sådan rom har större chans att överleva. De kan snabbare 
passera de kritiska livsstadierna säger Fiskeriverket.

Största fångsterna tas av av fritidsfisket. En nätfiskare 
har inte samma möjlighet att avbryta fisket efter det tillåtna 
antalet. Fiskeriverket arbetar vidare med åtgärder för både 
gädda och andra arter för att stärka bestånden på ostkusten.

Minimimåttet för att få ta upp gös i vårt område är 40 cm.

Balansrapport                                       Utskrivet: 15-02-13                             Preliminär

Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31 Senaste vernr: 126
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 14-01-01 - 14-12-31
  Ing balans  Period  Utg balans 
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1910  Kassa  1 779,58  -242,00  1 537,58
1920  PlusGiro  17 721,93  -12 213,50  5 508,43
S:a Kassa och bank  19 501,51  -12 455,50  7 046,01
 
S:a Omsättningstillgångar  19 501,51  -12 455,50  7 046,01

S:A TILLGÅNGAR  19 501,51  -12 455,50  7 046,01

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2010  Eget kapital  -25 430,93  0,00  -25 430,93
2019  Årets resultat  14 683,42  3 701,50  18 384,92
S:a Eget kapital   -10 747,51  3 701,50  -7 046,01

Kortfristiga skulder
2440  Leverantörsskulder  -8 754,00  8 754,00  0,00
S:a Kortfristiga skulder  -8 754,00  8 754,00  0,00

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -19 501,51  12 455,50  -7 046,01 
BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00

Tvärnölägret 2015

Dags att anmäla sig till sommarens fiskeläger!

13 - 17 juni kör vi läger på Tvärnö
Med olika tekniker lurar vi gädda och  

abborre i Skärgården
Boende i flerbäddsrum i två stora hus på Mellangården

 Maten lagar vi tillsammans 
För att få delta måste du vara medlem i Sportfiskarna 

Lägret är ett samarbete mellan Tvärnö Fiskeguide,  
Mellangården och Sportfiskarna

Mer info och anmälan till Katarina Johansson
tvarnofiske@gmail.com, 073 03 88 514

Ålder: 13 - 17 år, Pris 3 000 kr
 

Mellangården



Ta en fin promenad på de  
uppskyltade stigarna  

Bergavägen och Myrastigen 
mellan skolan och Norrgården

Eller gå en promenad genom  
Naturreservatet till Lill-Näsudden  
där det finns en ordnad grillplats.  

Den stigen är nu förlängd med  
300 m till en fin vik med utsikt mot 

Skyan , Galtfjärden och Herräng

Eller följ promenadslingan från 
Mellangården genom historien 

till gravrösen och skeppssättning

Föreningens aktiviteter 2015

Håkan Ohlsson från Gimo  
är Vallonbruksguide...

... som har varit verksam som bankman i 42 år och 
tog avtalspension 2012 när han fyllde 62 år. Han har 
alltid varit historiskt intresserad och utbildade sig till 
Vallonbruksguide före pensioneringen. Håkan guidar 
grupper, bussturister, företag i Lövstabruk, Österby-
bruk och Dannemora. Han har också börjat utveckla 
sig på specialvisningar som vissa grupper önskar.

Årsmöte
Lördagen 2 maj kl 13.00 i Tvärnö skola med årsmö-
tesförhandlingar. Lotterier och till fikat som underhåll-
ning lyssnar vi till något aktuellt ämne med Tvärnöre-
levans.

Midsommarfirande
Midsommardagen 20 juni kl 13.00 samlas vi med 
blommor och grönt för att tillsammans klä midsom-
marstången i backen nedanför skolan. Det blir mu-
sik, dans och lekar runt den klädda stången och 
lotterier ordnas. Medtag egen fikakorg och bidra 
gärna med eget plockade blommor och bladgrönt.  
Gunilla Ericsson säljer sin bok och bjuder på kakor.

Sommarutflykt
Vi besöker det nyrestaurerade Sjöfartsmuseet i Öre-
grund. Vi samåker eller åker i egna bilar och börjar 
med gemensam lunch som betalas ur egen plånbok, på 
någon av stadens restauranger. Närmare upplysningar 
kommer att finnas på webb-platsen och affischeras i 
god tid.

Friluftsgudstjänst
kommer inte längre att ordnas av Hembygdsförening-
en. Församlingen är välkommen  till Tvärnö men kom-
mer då själva att ordna med gudstjänsten och ev fika. 
Kyrkan annonserar i AnnonsNytt.

Svamputflykt
efter väderlek och tillgång på svamp på Tvärnö kom-
mer vi tillsammans med Hasse Lagenius från Gimo 
gå ut med våra korgar någon stans på ön. Det beräknas 
hända i augusti eller september och kommer att af-
fischeras om i god tid eller titta in på webbplatsen för 
att få närmare uppgifter om datum, plats och tidpunkt. 

Höstmarknad
I samarbete med Söderöslöjd kommer det att försäljas 
hantverk, produkter från trädgård, växthus och skog i 
skolan den 19 september. Söderöslöjd kommer även 
att sälja  fika. 
Hembygdsföreningen har loppibord och Gunilla Erics-
son bjuder på kakor och säljer sin bok ”Gunillas Jul-
bak” som föreningen berättar mera om längre fram i  
årsskriften. Vill du vara med och försälja något - hör 
av dig till styrelsen. Eller bidra gärna med Loppispry-
lar, dock ej böcker, tack.
Se närmare uppgifter om tid osv på webb-platsen  
eller på affischer som sätts upp i god tid på förening-
ens anslagstavlor.

Berättarkväll
9 oktober kommer Vallonbruksguide Håkan Ohlsson 
berätta om de fina bruken i närområdet. Fyra stycken 
musiker med nyckelharpa underhåller. Närmare upp-

lysningar kommer ut i god tid. Föreningen serverar 
soppa och bröd. Mera om Håkan Ohlsson se nedan....

Filmkväll
30 oktober kommer vi att se en film tillsammans i sko-
lan igen. Det var så uppskattat förra året. Det kommer 
att försäljas popkorn, godis och läsk. Närmare uppgif-
ter om vilken Molinfilm som visas och klockslag kom-
mer i god tid.

Några av bruks-
guiderna kan ock-
så visa historen 
med enklare tea-
terscener för att 
tydligöra hur det 
kunde vara förr.

Han skriver om 
och forskar i Val-
lonhistorien.  Bla 
om livet på går-
darna runt bruken 
som levererade 
träkol, spannmål 
och andra förnö-
denheter.



Hembygdsföreningens styrelse åkte i väg 9 au-
gusti på middag och aktivitet, men till hemligt ställe, 
som tack för årets arbete. Till viss del betalade vi mer 
än gärna själva.

Tack Lotti som körde efter ordförande Evas anvis-
ningar oss till överraskningen. Även om VW-bussen 
tvekade i varje vägkorsning så kom vi fram till fantas-
tiska Rullsand vid Dalälvens mynning. 

Där mötte en varm sjöbris och gassande sol oss på 
Mellansveriges Riviera. Vi började med aktiviteteten 
på minigolfbanorna runt Rullsands Havsbad & Cam-
ping. De bjöd på mycket fina banor som vi med blan-
dade resultat tog oss igenom. Rättvis och upprättad re-

Katarina på banan

sultatlista från tävlingen finns hos ordförande. 

Det finns kilomerterlånga fina sandstränder som vi 
vadade runt på en liten del av. Restaurangen med havs-
utsikt bjöd på levande musik utomhus och en härligt fin 
middagsbuffé. 

Tack för jättefin kväll.

Det är gångavstånd till Billuddens naturreservat. 
På Rullsand erbjuds två fina stränder. Den ena lång-
grund och barnvänlig. Andra aktiviteter ordnas också 
för barn. Man kan hyra stugor eller campa själv. Kiosk- 
er, nudist- och hundbad och många aktiviteter finns 
under högssäsong. Under sept-april går det att ordna 
konferens och festbokningar.

                                                                     Foto: Lena Edin



”Sätt på dig förklädet och börja baka bullar, 
mjuka kakor, torrkakor, finare kakor, festliga tårtor, lim-
por desserter eller julgodis. Jag hoppas du ska hitta 
dina favoritrecept”. Så skriver Gunilla  
Ericsson på baksidan av 
sin receptbok 
som gavs ut 
före jul 2014. 

Många min-
nen dök upp för 
mig när jag fick 
vetskap om nya 
boken ”Gunillas 
Julbak”. Jag var 
ofta gäst på Norrgår-
den på Tvärnö som 
barn och ung, efter-
som Gunillas mam-
ma Ingegerd och jag 
var klasskamrater. Jag 
minns hur Ingegerd och 
jag botaniserade i Amys 
frysboxar som var fyllda 
med bakverk av många 
olika sorter. Jag är säkert 
inte ensam om de minnena, 
att få förmånen att frossa i 
Norrgårdens      alla bakverk.       

När jag senare med mina  
egna barn besökte Ingegerd i Moxboda var de 
utflykterna mycket populära. ”Där får man så många  
kakor!” Alltså mina få bakfavoriter kunde mina barn  
utantill. Hos Ingegerd blev det spännande med så 
många olika och fantastiskt goda kakor, ett riktigt 
äventyr. 

Det är så naturligt att Gunilla vill dela med sig till 
framtiden med samlade gamla baktraditioner i sin bok. 
Hon fortsätter glatt baka ur generationers recept men 
provar sig också fram till nya egna. Jag blir glad bara 
jag får boken i min hand. Den har röda och gröna jul-
färger och läckra foton på hennes hantverk. Gunillas 
bilder på barnen och egna Jenny Nyströminspirerade 
teckningar gör att man bara kan känna go julefrid och 
alla kryddornas juldofter.

En del av de gamla recepten, kanske hundraår-
i g a , har Gunilla översatt till dagens ingredienser och 

mått. Så det har blivit många gräddade provka-
kor innan hon hittat rätt. I två år har hon med 
hjälp av mamma Ingegerds rika erfarenheter 
testat och smakat sig fram till bokens 60 recept 
och ca hälften av dem bjuder hon glutenfria 
alternativ till.

Gunilla är hemmakonditorn som vunnit  
flera priser med sina stora, fantastiska  
pepparkakshus. Hon gör tio kilos stora   
pepparkaksdegar så både hon och barnen  
kan bidra med egna byggen till olika  
tävlingar före jul, runt omkringpå orten.

Jag lovar att många av bakverken 
går alldeles utmärkt att njuta av hela 
året om – inte bara till julen.

Vi bakade ”bertarst” (bärtårtor) 
i Hembygdsföreningen för 15 år 
sedan. Då framgick det tydligt att 
nästan varje gård bakade sin egen 
version. I Gunillas bok heter den 
”Bondbröd” och är fylld med tjock 
nyponkräm. I mitt barndomshem 
fylldes den med lingon och övers-
ta lagret av vetedegen rullades till 

smala längder som bildade ett fint rutmönster 
över de röda bären.

Julbakboken går att köpa direkt av Gunilla. Ring 
henne på 0173 230 21 eller 0722 43 94 86 eller skriv 
ett mejl till gunilla.78@hotmail.com

Gunilla hos sin bror Mikael och hans fru Marie på Norr-
gården på Tvärnö                                 Foto: Marie Eriksson

Katarina Johansson
0173 710 77, 073 038 85 14
tvarnofiske@gmail.com

Utbildad SPORTFISKEGUIDE erbjuder guidade  
fisketurer efter strömming på försommaren, gädda  

och abborre på vår, sommar och höst
Även ismete efter gädda på vintern

Vi fiskar kring Tvärnö
Jag har examen: Fartygsbefäl klass 8

Flytvästar samt fiskeutrustning finns att låna för dem 
som inte har

Lunch eller fika kan ordnas efter önskemål

Text: Lena Edin



Hembygdsföreningen återkommer förhoppnings- 
vis nästa år med en berättelse om någon av  

gårdarna på Tvärnö i vår serie om

Tvärnögårdar

     Hembygdsföreningens Årsstämma  
i Tvärnö skola lörd 2 maj kl 13.00

Till fikat efter mötesförhandlingarna
        lyssnar vi till något aktuellt ämne med 

       Tvärnöanknytning

Dagordning vid Årsstämman 2 maj 2015

1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande för stämman
3 Val av sekreterare för stämman
4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare att  
 jämte ordförande justera stämmans protokoll
5 Godkännande av dagordning
6 Godkännande av kallelse till stämman
7 Verksamhetsberättelse och resultat år 2013
8 Revisionsberättelse
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10 Redovisning av verksamhetsplan 2014
11 Bestämmande av ersättning till styrelse  
 ledamöter
12 Val. Valberedningens förslag
13 Beslut om belopp för nästkommande års års- 
 avgifter
14 Framställningar och förslag som inkommit till  
 styrelsen senast 10 dagar före årsstämman
15 Antagande av nya stadgar
16 Övriga frågor           
          Val av ombud till Upplands Fornminnes 
          förening och Hembygdsförbundet
17 Mötets avslutning

Östra Tvärnö 
Samfällighetsförening

Vid trolling och nätfiske på 
föreningens vatten krävs fiskekort

Fiskekortsföreskrifter 
gäller från 1 maj 2010

Minsta maskstorlek i näten, 50 mm
Max 3 gäddor/dag och person 

får tas upp till matfisk
Gädda som är under 40 cm och 
över 75 cm ska släppas tillbaka

Fiskekort försäljes av:
Anders Johansson, Mellangården 

Gert Bohman, Johanneslund

Sandvik på Tvärnö omkring år 1900
Häradsskrivare Törnqvists barndomshem

Hembygdsföreningen skrev om Sandvik i årsskriften 2008

Hargshamns Missionsförsamling på utflykt till Tvärnö skola  
omkring 1918

Torbjörn Forsman (kyrkomusiker som medverkat 
under Friluftsgudstjänster i skolan) har skänkt dessa 
till Föreningen tidigare. Det är alltid intressant med 

Glöm inte 

gamla bilder. Han 
delar gärna med 
sig av flera bilder 
med lokal anknyt-
ning framöver till 
vår skrift.

Om någon kän-
ner igen någon på 
bilderna eller har 
något att berätta 
ta gärna kontakt 
med föreningen, 
tack.

Vi hittade två gamla bilder i skåpet i skolsalen....



Medlemsförteckning 2014

Aase Gunvor Artillerigatan 97 115 30 Stockholm Lövnäs 990
Ahlsén Inga-Maja Hamnesplanaden 4 D 753 19 Uppsala Tvärnösundet 636 ingamaja.ahlsen@comhem.se
Ahlsén Torbjörn o Gerthy Penselvägen 10 196 38 Kungsängen Tvärnösundet 636 torbjorn.ahlsen@telia.com
Altenburger Kurt o Agneta  Östra Tvärnö 979  742 91 Östhammar  Ö Tvärnö 979
Andersson Birgitta o Folke  Ellagårdsvägen 182  187 45 Täby  Nyborg 394
Andersson Börje o Johan  Hunge 332 840 60 Bräcke  Sundskär
Andersson Erik o Ingrid  Raggarön 107 74291 Östhammar Raggarö  
Andersson Gunilla o Nils  Svartkärrsvägen 4 3 tr  133 32 Saltsjöbaden  Västerbyn 532 andersson.gunilla@telia.com
Andersson Ragni  Diamantgatan 10  554 47 Jönköping  Västerbyn 532 ragni.andersson@telia.com
Andersson Monica  Stendösvägen 2  186 31 Vallentuna  Ö Tvärnö 967
Andersson Borgklint Harald o Lena  Vitkålsgatan 54  754 49 Uppsala  Västerbyn 524 harald-andersson@live.se
Arnebjer Gun o Rolf  Allmogevägen 8  177 57 Järfälla  Orrsundet 410 rolf.arnebjer@telia.com
Asplund Tommy o Susanna Guresta 132 741 91 Knivsta Västerbyn 528 tommy.asplund@sas.se
Axelsson Margareta  Centralvägen 35  183 57 Täby  Södergården 650 f.m.axelsson@telia.com
Axelsson Lewis Eva o Jonathan  Tvärnö Södergården 650  742 91 Östhammar  Södergården 650
Backman Lars o Marianne Middagsvägen 20 146 32 Tullinge Orrsundet 418 lars.backman@bredband.net
Backström Per  Sunnerstavägen 5  756 51 Uppsala  Västerbyn 415 per.a.backstrom@telia.com
Backström Rune o Signild  Gammelhusgatan 25  742 33 Östhammar  Västerbyn 415 r_backstrom@telia.com
Berglund Anna o Erik  Orionvägen 31  175 60 Järfälla  Höganäs Sandvik annavvs@hotmail.com
Bergholt Haglund Kerstin o Tommy Bergagatan 10 752 38 Uppsala Västerbyn 512 kerstinbergold@hotmail.com
Bolin Kenneth o Elaine  Norr Mälarstrand 90 112 35 Stockholm
Boman Modin Gert o Inger Östra Tvärnö 974  742 91 Östhammar  Östra Tvärnö 974 johanneslund@one.se
Bohman Mikael Vartoftagatan 17 E 118 30 Stockholm  mikael@mikaelbohman.com 
Boman Lilian o Lars  Dammengläntan 17  425 39 Hissings Kärra  Lövnäs 990 - 992
Brinkmar Ulrika  Lokstallsgatan 6  113 21 Stockholm  Östra Tvärnö 971 ulrika-b@live.se
Brunnström Johnsson Eva o Robert  Slagugglan 7 742 36 Östhammar  Västerbyn 531
Ceyhan Inger Beatrice Eskadervägen 32 183 54 Täby    
Edberg Helene   Sandvik
Edin Britt-Marie o Mats  Trollgatan 2  742 33 Östhammar  Sundskär 101 karlmatsedin@hotmail.com
Edin Lena  Slagugglan 15  742 36 Östhammar  Sundskär 101 lena.edin@gmail.com 
Eriksson Thorsten o Ingegerd  Moxboda 162  742 95 Hargshamn
Eriksson Mikael o Marie  Norrgården 758  742 91 Östhammar  Norrgården 758 m_lutt@hotmail.com
Fahleson Björn Husabyvägen 29  126 50 Hägersten
Ferm Inger o Jan  Kungsängsgatan 57 E  753 17 Uppsala  Bromsäng 289
Fernström Barbro o Per  Bergslagsvägen 142  168 55 Bromma  Tvärnösundet 632 pfe@telia.com
Flink Björn o Ulrika  Vanadisplan 2  113 31 Stockholm  Kvarngärdet 312 ulrika.kullang.flink@comhem.se
Forsberg Birgit o Folke  Simundö 212  742 94 Östhammar  Västerbyn 502, 503
Forsman Torbjörn  Snesslingeberg 135 742 91 Östhammar
Frisell Gunnar Gammelhusgatan 8 742 33 Östhammar   
Geister Philip Newmansinstitutet, Slottsgränd 6, 753 09 Uppsala
Gille Ulla o Torben  Sydvästra Gränsgatan 21 742 32 Östhammar
Gustafsson Agneta o Arne  Born 8  755 92 Uppsala  Östra Tvärnö 966 born8@live.se
Hagman, Scharpff  Viktoria o Peter Törnstigen 10 141 42 Huddinge Sundskär 103 vhagman@hotmail.com 
Hellqvist Hutters Håkan o Margit  Blåbärsvägen 17  633 53 Eskilstuna  Västerbyn 511
Hjortzén Ulla o Kjell  Tullgarnsgatan 21  753 17 Uppsala  Tvärnö 969
Hultgren Jan  Geijersgatan 11 B  752 26 Uppsala  Tvärnösundet 652
Högberg Alexandra Gullmarsvägen 39 120 39 Årsta Västerbyn 525 dan.hgren@gmail.com
Hökeberg Göran  Vindragarvägen 10  117 50 Stockholm  Västerbyn 521, 522
Hökeberg Margareta   Västerbyn 521
Hökeberg Ulf Telegramvägen 43 132 35 Saltsjö-Boo   Västerbyn 521
Hökeberg Pettersson Ingegerd o Sture Fältvägen 11 A  756 46 Uppsala  Västerbyn 521, 522
Jacobsson Helgesdotter Curt o Lenah  Östra Tvärnö 978 742 91 Östhammar  Östra Tvärnö 978
Jardhagen Solveig o Göte  Tvärnö Orrsundet 403  742 91 Östhammar  Orrsundet 403 solveigh.jardhagen@banhof.se
Jenner Gustafsson Åsa o Jan  Hörnstensvägen 4 B  756 45 Uppsala  Tvärnösundet 638
Johannison Marianne o Roland Råbergsvägen 29 195 70 Rosersberg Gruvskäret marianne.roland@live.se 
Johansson Ellinor  Gräna 38 755 91 Uppsala Mellangården 755 elli_106@hotmail.com
Johansson Inger  Engelbrektsgatan 11  742 31 Östhammar  Ö Tvärnö 753
Johansson Ingrid o Gösta  Botvidsgatan 14 A  753 27 Uppsala  Kvarngärdet 305
Johansson Katarina  Mellangården 755  742 91 Östhammar  Mellangården 755
Johansson Magnus  Alunbruket, Jägmästarbostället 101      274 57 Brösarp peksnurr@hotmail.com
Johansson Sofie o Fredrik
Johansson Stig  Fältspatvägen 46  806 31 Gävle  Mellangården 756
Jonsson Eva o Göran  Nicandergatan 3 E  645 30 Strängnäs  Kvarngärdet 311  goran@specialresebyran-goran-jonsson.se
Jussil Anita o Sune  Tvärnö Karlholm 290  742 91 Östhammar  Karlholm 290, 292 sune.jussil@telia.com
Jägre Örjan o Francoise Klostergatan 21 B 751 21 Uppsala  jagre@telia.com
Kraft Stig Slagugglan 27 742 36 Östhammar Ekensberg
Källström Mimmi Björkbacksvägen 25 168 69 Bromma Östra Tvärnö 977 mimmi_16@hotmail.com 
Källström Titti o Åke  Björkbacksvägen 25  168 69 Bromma  Östra Tvärnö 977 tika-26@hotmail.com
Kärveman Henrik Klubbvägen 5 182 57 Danderyd
Landheim Kaiser Lole o Gösta  DeGeersgatan 16  115 29 Stockholm  Västerbyn 520 gosta.kaiser@nextport.se

Tvärnöadress



Lövkvist Maria
Löfström Per o Anna-Britt  Tvärnö Ekensberg 320  742 91 Östhammar  Ekensberg 320 per.lofstrom@ebox.tninet.se
Magnusson Eva   Torsholmen
Magnusson Olle   Torsholmen
Magnusson Sven o Mona  Prästgatan 5  742 31 Östhammar  Torsholmen
Malmborg von Kerstin  Flintlåsvägen 2 4 tr  192 59 Sollentuna  Västerbyn 519
Mattsson Andersson Lars o Harriet  Tvärnö Nyrudan 404  742 91 Östhammar  Nyrudan 404
Medin Johansson Eva o Anders  Mellangården 755  742 91 Östhammar  Mellangården 755 eva.medin@one.se
Mehlstrand Ulla o Urban  Valthornsvägen 20  756 50 Uppsala  Sundskär 103 urban.mehlstrand@comhem.se
Morell Lena o Tor  Sporrbacksvägen 18  748 32 Österbybruk  Lövnäs 990
Nilsson Gunnar  Väsby Storgård 8  186 91 Vallentuna  V-ö Sundmanshagen
Nobel Agnes  Sockerbruksgränd 18  118 42 Stockholm  Västerbyn 513
Nobel Svanberg Jakob o Lena Bollnäsbacken 30 162 62 Vällingby Västerbyn 513  nobel.svanberg@comhem.se 
Nyström Ingegerd o Per  Ringgatan 2 E  752 17 Uppsala  Orrsundet 402
Olsson Hans  Danderydsvägen 69 A  182 62 Djursholm  Tvärnösundet 637 hasseolsson@hotmail.com
Oscarsson Görel  Luthagsesplanaden 23 A  752 25 Uppsala  Tvärnösundet 654 gorel.oscarsson@comhem.se
Oscarsson Jonas o Karin Östergårdsgatan 1:23 212 22 Malmö 
Oscarsson Ulla Mariedalsvägen 9 832 51 Frösön Landöra ulla.oscarsson@telia.com
Oscarsson Löwgren Peter o Helene  Gustaf Kjellbergs väg 28 756 43 Uppsala  Tvärnösundet 654 peter@peteroscarsson.se
Parck Annika  Bellmansgatan 54  754 26 Uppsala Tuskö 141 annika.parck@gmail.com
Pettersson Anne o Hans  Jungfrudansen 38  171 56 Solna  Värlingsö 1421
Pettersson Eriksson A-M o Anders  Tvärnö Västerbyn 514  742 91 Östhammar  Västerbyn 514
Pettersson Danielsson Alf o Susanne  Ripgatan 5  742 36 Östhammar  Västerbyn 517
Pettersson Gunnel o Leif  Kvarnviksvägen 16  572 92 Oskarshamn  Ö Tvärnö 1474 gun.pett@gmail.com
Plahn Roland
Ragnarsson Kent o Annette  Foghammarsvägen 23  747 30 Alunda  Tvärnösundet 635
Redeby Sutton Inger  Treesdale Close TQ33QB Paignton Devon England inger@redeby-sutton.fsnet.co.uk
Ruhne Philgren Berit o Björn  Snesslinge Peterslund 175  742 93 Östhammar  berit.ruhne@gmail.com
Rydh Gertrud o Jan  Nackagatan 27  116 47 Stockholm  Orrsundet 406
Rönnqvist Ulla  Nockeby backe 8C  168 40 Bromma  Södergården 650
Sandblom Ann-Katrin o Nils  Tomtavägen 13 D  762 31 Rimbo  Tvärnö 641
Sigurdson Rosenborg Margareta o Lars Orionvägen 57  175 60 Järfälla  Sandvik 103
Sjöberg Ann o Per  Fridhemsgatan 20  112 40 Stockholm  Östra Tvärnö 977 annoper@gmail.com
Sjöberg Linda o Jennifer  Björkbacksvägen 19  168 69 Bromma  Östra Tvärnö 977 
Skogqvist Ingrid  Södra Centralgatan 13 B  80250 Gävle
Stenlund Sofie o Fredrik  Höganäsvägen 29  196 34 Kungsängen  Tvärnösundet 636 sofie.stenlund@mnd.su.se
Staudinger Carina o Lars  Bågspännarvägen 14  175 68 Järfälla  Orrsundet 416 lars@rstahl.se
Ström Greta  Marka 263  742 92 Östhammar
Ström Kerstin  Egilsgatan 4 A  753 34 Uppsala
Ström Ulla  Vasagatan 7  742 32 Östhammar
Svanberg Lillemor Dick  Tuskö 127  742 91 Östhammar  Tuskö 127
Svanfeldt Grevald Lars o Anne  Beckombergavägen 320 168 54 Bromma Västerbyn 518
Swedenborg Kirsten o Erik  Nornornasväg 7  131 46 Nacka  Värlingsöby swedenborg@vapenringen.se
Svederoth Monica  Lindvallsplan 8 6 tr  117 36 Stockholm  Hästhagen 407 svederoth@yahoo.se
Svederoth Sonja  Mattias Karlssons gård 10 742 34 Östhammar  Hästhagen 407
Söder Per - Erik Västerbyn 1408 742 91 Östhammar Västerbyn 1408
Söderberg Jeanette o Herbert  Tvärnö Orrsundet 405  742 91 Östhammar  Orrsundet 405 herbert.soderberg@hotmail.com
Telbrant Eva  Vallstanäsvägen 86  195 71 Rosersberg  Gruvskäret evatelbrant@live.se
Tibell Eva o Magnus  Tvärnö Orrsundet 401  742 91 Östhammar  Orrsundet401 eva.tibell@bahnhof.se
Tillander Lindberg Anneli o Björn Raggarö 505 742 91 Östhammar
Tissier Birgitta o Bertil  Dannemoravägen 9  748 30 Österbybruk  Bromsäng 284
Ulvfors Björn o Helena Spiltvägen 12 857 52 Sundsvall  Sundsvall
Walberg Barbro  Klippvägen 12  187 50 Täby  Bromsäng 288
Wallgren Oscarsson Lars o Lotti  Tvärnösundet 646  742 91 Östhammar  Tvärnösundet 646 lotti_oscarsson@hotmail.com
Wengler Svensson Ove o Sylvia  Brunnsgatan 76 v5  802 51 Gävle  Roslagsro 286 sylvie.svensson@live.se
Wikman Gunnel o Bo  Kungsängsgatan 57 F  753 17 Uppsala  Västerbyn 523
Åström Anita  Guldskärsgatan 5 A 7 42 31 Östhammar  Solsidan 645
Öhman Tommy o Susanna

Märk gärna upp postlådorna med rätt belägenhetsadress, tack - så föreningen delar ut årsskriften rätt

Larsson Ewa o Thomas  Fyrislundsgatan 44  754 46 Uppsala  Sundskär 106 ewalarsson2000@hotmail.com
Lindberg Ann Karl  Nordströmsväg 24  168 51 Bromma  Tvärnösundet 639 lindberg.ann@gmail.com
Lindberg Hannelore  Vretalundsvägen 36  743 40 Storvreta  Västerbyn 510
Lyon Hakon o Britt Tavastehusgatan 1 752 63 Uppsala Tvärnösundet 637 

Föreningen annonserar om aktivitewter ca 20 dagar i 
förväg på anslagstavlorna på Tvärnö. Det går alltid att 
läsa om vad som händer på vår hemsida,  
www.hembygd/tvarno. 
Vi är dessutom tacksamma om ni lämnar uppgifter på 

mejladress när ni betalar medlemsavgiften så Hembyds-
föreningen som extra cervice kan skicka meddelan-den 
om  tex påminnelser, ev ändringar på aktiviteter eller 
synpunkter i någon fråga.



Styrelsen fram till årsmötet 2 maj 2015

Ordf Eva Medin Johansson 0173 711 18 
Mellangården 755  070 398 03 87 
742 91 Östhammar 
eva.medin@one.se

Vice Ordf Sture Pettersson 076 848 72 72
Bodahagen
/42 91 Östhammar

Kassör Anita Jussil  0173 710 48 
Tvärnö Karlholm 290  070 653 18 30 
742 91 Östhammar 
anita.jussil@jussil.se

Sekr Lotti Oscarsson  070 560 17 23 
Tvärnösundet 646   
742 91 Östhammar 
lotti_oscarsson@hotmail.com

Övriga i styrelsen:  Övriga funktioner:

Ledam Lena Edin  Rev Gösta Kaiser 
 Harald Andersson  Åke Källström

Suppl Katarina Johansson Rev Gunnar Nilsson 
 Ewa Larsson suppl Herbert Söderberg 
 Sture Pettersson

Välkommen till 

Mellangården
Vi erbjuder boende året om  
i två stora hus på gården 

Husen är renoverade i gammal stil  
men har alla bekvämligheter

Här finns båtar att hyra för fisketurer

 och vi erbjuder även  
avkopplande bad i bastu eller tunna

Anders Johansson och Eva Medin Johansson

www.oregrund.nu/tvarno 
070 39 80 387 

eva.medin@one.se 
www.mellangardentvarnobloggar.blogspot.com

Medlemsavgifter 
för familj 100 kr 

enskild (över 18 år) 60 kr
--------------------------------------------

Inbet på Pg 462 39 77 - 8

Glöm inte betala årsavgiften !
Betalar du över internet - kom ihåg 

att lämna fullständigt namn 
och hela adressen + din e-postadress

Alla är välkomna att skänka prylar 
till föreningens lotterier och till loppis- 
bordet på Höstmarknaden i september

gåvorna tas emot av
Lotti Oscarsson, Tvärnösundet 646

Ansvarig utgivare:  
Tvärnö Hembygdsförening gm Lena Edin

Namnettikett

År 2015 Årsskrifts lösnummerpris 30 kr

Lunch
a la carte
Catering

tel: 0173 324 50

Välkomna !

Öregrunds  Golfkrog


