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Sveriges Hembygdsförbund 100 år

”Hembygdens år”
Sveriges Hembygdsförbund firar 100-årsjubileum under 2016. Med jubileumet ska förbundet och
föreningarna fira en av Sveriges största folkrörelser och uppmärksamma allt det arbete som utförts i drygt
2 000 Hembygdsföreningar. Vi vill visa hembygdsrörelsens rika mångfald. En levande och genuin gräsrotsrörelse för hembygden och dess kulturarv.
Hembygdens år är ett samarbete med Nordiska Museet. Projektet är fokuserat på hembygdens berättarrörelse med insamling av berättelser om männinskor, mötesplatser och traditioner som alla kan bidra i
och går att följa på webbplatsen www.minnen.se.
Hembygdens helg firas på Skansen 27 - 28 augusti. Föreningarna har möjligheter att visa upp sig för
varandra o Skansenbesökarna. Lördagen avslutas med en gemensam födelsedagsfest på Skansen. I Uppland kan vi främst se firandet på Disagården 20 augusti.
Framsidebilden är tagen i januari i år från
Kalkbryggan över Tvärnösundet mot Värlingsö av
Eva Medin Johansson. Meteorologen förklarar att
det är ett “Molnhål” som syns på himlen.

Molnhål bildas av moln som består av underkylda vattendroppar. Om det av någon anledning
börjar bildas ett antal iskristaller, kommer kristallerna att växa på bekostnad på de underkylda vattendropparna. Kjedjereaktionen sprider sig ut i en
cirkel och när kristallerna blir för tunga börjar de
falla.
Ordförande har ordet...
Så har det då gått ett år igen, med sorger, bedrövelser och
glädjeämnen för oss alla.
Något som har stötts och blötts extra mycket är möjligheten att ansluta sin fastighet till fiber. Jag fick just i dag
den 4 mars veta att möjligheten för er som ännu inte har
tecknat er är förlängd till den 31 mars, till samma pris som
utannonserats från början. Så ta nu chansen ni som redan
inte har gjort det!

Styrelsen ser tillbaka på år 2015 och konstaterar att det
var lite lägre deltagarantal på de aktiviteter vi anordnade,
förutom midsommarfirandet som alltid är väldigt välbesökt.
Det gör nu att vi drar in lite på antalet aktiviteter under 2016.
För att få finanserna i balans som vår finansminister bruka
uttrycka det, så har vi sett oss tvungna höja årsavgifterna, fr
om 2016 betalar en familj 200 kr/år och en enskild medlem
100 kr/år.
Vad gäller midsommarfirandet så efterlyser vi medlemmar
som kan hjälpa till. Musikerna är redan kontrakterade,
men vi behöver lekledare, folk som hjälper till att ta fram
material till stången och att klä den, vi behöver någon som
kan hjälpa till med fiskdammen och någon som kan hjälpa
till att sälja lotter. Hör av er till mig som är ansvarig för
föreningens midsommarfirande 2016 om ni kan hjälpa till.
Problemet med vikande deltagarantal på aktiviteter och
minskat intresse för att ingå i en styrelse är något som de
flesta föreningar börjat känna av på senare år. Vad är det
vi konkurrerar med? TV-soffan? Paddnacken? Latmasken?
Med anledning av detta så har vi ingått ett samarbete med tre andra föreningar här ute för att försöka
genomföra en höstaktivitet. Det är vi, Raggarö Hembygdsförening, Söderöns Hembygdsförening och Söderöns bygdegårdsförening som gemensamt har inbjudit
Uppsalaartisten Jacke Sjödin, fredagen den 23 september
till Söderögården. Jacke Sjödin kåserar i Upsala Nya
Tidning och figurerar även på flera teaterscener i Uppsala.
Kolla gärna in på hans hemsida! www.jackesjodin.se
Jag och hela styrelsen ser fram emot ett nytt verksamhetsår
och hoppas att få möta er alla vid någon av våra aktiviteter.
Eva Medin Johansson, ordförande

Verksamheten 2015
Årsmötet

Lördagen 2 maj samlades drygt 30 medlemmar i
skolsalen. Ordförande Eva Medin Johansson önskade
alla välkomna och lämnade klubban till mötets ordförande Herbert Söderberg. Till mötets sekreterare valdes Lotti Oscarsson. Styrelsen redovisade ekonomi,
revisorernas berättelse, resultat- och balansräkning
och verksamheten för 2014. Stämman omvalde Eva
Medin Johansson som föreningens ordförande. Ledamöter, suppleanter och revisorer valdes och det bestämdes att årsavgiften för medlemmar höjs för vuxen
över 18 år till 100 kr från 60 kr och för familj höjdes
avgiften från 100 kr till 200 kr.

med två intilliggande öar i Österfjärden.
Av presentationen framgick även att det inom
strandskyddsområdet är förbjudet att utan dispens från
kommunen

* uppföra nya byggnader eller ändra de som redan finns, så att de kan användas till något annat
ändamål
* gräva eller på annat sätt förbereda för sådana
byggnationer
* utföra andra anläggningar eller anordningar
som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten
* utföra andra åtgärder som kan skada växt- och
djurliv, som exempelvis anläggning av bryggor
och parkeringsplatser, men även åtgärder som att
fälla träd, gräva eller gödsla.
Fastighetsinnehavare, som är osäker på vad
man får göra inom strandskyddat område, uppmanades att konsultera kommunens miljökontor
innan aktiviteten genomförs.
Besöket avslutades med en frågestund kring
strandskyddet samt den av kommunen nyligen genomförda inventeringen av de enskilda fastigheternas avloppsbrunnar.

Stämmans ordförande Herbert Söderberg
har klubban beredd
Foto: Sture Pettersson

Stämman fastslog nu de nya stadgarna. Förslaget
från 2013 att ändra och förnya i de gamla stadgarna har
då varit upptagna på två årsmöten i rad.
Ewa Larsson avtackades efter 4 års mycket betydande styrelsearbete, med en blomsterkorg. Styrelsen
hälsade sen välkommen till Lars Svanfeldt och önskade lycka till som ny suppleant. Herbert Söderberg
fick också en blomma som tack för att han varit mötets
ordförande.
Föreningen bjöd på fika med hembakat bröd och
sålde lotter. Vi hade bjudit in miljöchef Johan Nilsson och handläggaren av strandskyddsfrågor Helena
Strandgren från Östhammars kommun. Föreningens
önskan var att de skulle presentera eventuella förändringar av plan- och bygglagens bestämmelser avseende
strandskyddet för Tvärnö med omnejd. Besöket föranleddes av uppgifter i bla Uppsala Nya Tidning om
att strandskyddet på Tvärnö generellt skulle utökas till
300m från dagens 100m. Detta dementerades dock av
miljöchefen. Endast två begränsade områden på Tvärnö skulle omfattas av det utökade strandskyddet nämligen en strandremsa vid Gruvskäret intill Tuskötäppa
samt en strandremsa norr om Österbyns naturreservat

De nya stadgarna för Hembygdsföreningen
går att se på hemsidan www.hembygd.se/tvarno.

Midsommarfirande
På midsommardagen firade vi ca 120 st i skolbacken medan solen sken för att värma oss lite i kylan. 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. Det dök även upp några frivilliga spelmän/
kvinnor. Jättefint! Carin Lönnblad Mattsson var lekledare och såg till att alla dansade åt samma håll. Efteråt
satt vi i gräset och hade trevligt tillsammans i ett par
timmar med våra egna fikakorgar.

Fiskdamm ordnades för barnen och lotter såldes.
Första priset var en stor fin korg med mycket gott i som
var skänkt från Coop Konsum i Östhammar. Den vanns
av familjen Rydh på Stensberg.

BYGG AB SVEN MAGNUSSON
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Tel såg:			
Tel mobil:		
Tel bostad:			

710 20
070 514 47 37
122 84

Bidra gärna med något intressant på vår Facebooksida Skriv direkt på sidan eller be någon i styrelsen
om du vill lägga in en bild tex så hjälper vi till

Sommarens utflykt

Foton: Katarina Johansson

22 juli åkte vi 15 personer till Öregrunds Hembygdsgård och Sjöfartsmuséum. Vi samåkte och körde med
egna bilar och framme vid museet mötte ordförande
Anders Lindström upp oss.

Barnaktivitet
Föreningen ordnade måndagen 6 juli för första
gången en aktivitet för barn mellan 5 - 10 år. Även barn
från Raggarö Hembygdsförening var inbjudna.
Gruppen Kibom bjöd på musikteater med rytmer
och sånger från Afrika. Det var Trädandarna som
kom.
15 barn kom och föreningen tog en liten entré men
bjöd på saft och bullkalas efter föreställningen. Musiksagan blev mycket uppskattad av de unga.

Eftersom sommarvädret bjöd på lite regn började vi med kaffe och dopp inomhus i stora gården
där Öregrunds Hembygdsförening ställde upp med
utmärkt servering. Anders gjorde en intressant historisk genomgång av bakgrunden till hembygdsgården och alla dess hus. Det gavs även en bakgrund till Öregrunds historia som sjöfartsstad.
Efter kaffet fanns möjlighet att gå upp på vinden där en mängd föremål fanns att beskåda av
gammalt datum som skänkts och hittats i Öregrund
till hembygdsföreningen.

Kibom består här av Bettan Palmgren, Lotti Oscarson,
Maggan Åkerström, Karin Åhström och Gunbritt
Henricsson. De bjöd på varma toner, sånger och rytmer
Foto: Katarina Johansson

www.jokabakeri.se

Himlen klarnade efterhand så vi kunde ta oss
ut på gården och titta in i det nyrenoverade sjöfartsmuseet och de övriga husen som flyttats till
hembygdsgården över tiden. Husen är tidstypiskt
möblerade och ett av husen hade flyttats ända från
Sladdarön till Öregrund.
En trevlig utflykt till min födelsestad där man
förtäljdes ”nyheter” och information som jag då
inte fick lära mig när jag gick i skolan där på 50-talet. Det kan måhända vara så att mitt intresse för
hembygdsfrågar då var ganska ringa. I alla händelser så var det en trevlig tur till vår grannförening. Vi tackar för fint välkomnande och intressant
information.
Lars Svanfeldt

Höstmarknad
Söderöslöjd ordnade lördagen 19 september Höstmarknad i Tvärnö skola för tredje året i rad som var
mycket välbesökt. Hembygdsföreningen hade försäljning vid ett loppisbord.
Försäljning gjordes av lokala trädgårdsprodukter,
hembakat bröd från Raggarö, Raggarölax, honung från
Tuskö, hantverk från trakten och lotterier.
Eva sålde närproducerat från Mellangården som
produkter från trädgård och växthus och fina fårskinn
bla.
Söderöslöjd stod för fikaförsäljning

Ordförande Anders Lindström berättar för Anita Jussil och
Lars Svanfeldt
Foto: Lars Svanfeldt

Styrelsen fram till
årsmötet 7 maj 2016

Ordf Eva Medin Johansson
0173 711 18
Mellangården 755		
070 398 03 87
742 91 Östhammar
eva.medin.johansson@gmail.com
Vice Ordf Sture Pettersson
Bodahagen
742 91 Östhammar

076 848 72 72

Kassör Anita Jussil		
Tvärnö Karlholm 290		
742 91 Östhammar
anita.jussil@jussil.se

0173 710 48
070 653 18 30

Sekr Lotti Oscarsson		
Tvärnösundet 646		
742 91 Östhammar
lotti_oscarsson@hotmail.com

070 560 17 23

Övriga i styrelsen:		

Grävlings Naturprodukter från Gräsö. Janne Törnqvist och
Martina Petersson med eget hantverk med allt från vad
naturen kan ge.
Foton: Lotti Oscarsson

Övriga funktioner:
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Ulla Jansson från Raggarö sålde sina handvävda mattor,
sylt och sån´t medan Stefan Jansson hade koll på kassan

aprikos, tål ej frost och kommer lite tidigare än
trattkantarellen. Trattisen har ett glykolliknande
ämne så den tål frosten. Båda har ihålig fot (som
vuxen). Men – se upp! Den lilla mycket giftiga
Spindelskivlingen (Toppig Giftspindelskivling)
blandar sig gärna bland trattkantarellerna. Det tar
några dagar innan symtomen uppstår och är därför
ofta för sent att få hjälp för mycket svåra njurskador. Svart trumpetsvamp hittar vi oftast i lövskog
och är en riktig läckerhet och är fin att torka.
Murklor är omprövade, till – ej ätliga! Stolt
fjällskivling och Bläcksvampen bör man inte blanda med alkohol. Taggsvamp är tex god att panera
men skrapa bort taggarna först (ser bara otrevligt
ut – som små maskar). Citrongul Slemskivling är
en delikatess men vi ska skrapa bort slemmet på

Gunilla Ericsson sålde bla sina handmålade sopkvastar,
postlådor, marknadsnougat och sin Julbaksbok och så bjöd
hon på kakor från sin nya bok

Svampexkursion
Vi var 13 stycken som samlades i skolan till
Svamputflykten 27 september. Aktiviteten ordnades tillsammans med Raggarö Hembygdsförening men vi blev ändå inte tillräckligt många för att
som tänkt, efter skogsturen, ta oss vidare till Lokalen på Raggarö för att laga till någon god svamprätt tillsammans.
Hasse Lagenius från Gimo berättade först
och visade bilder på svampar inne i skolsalen. Vi
fick lära oss mycket om olika svampar. Vi kan äta
alla soppar (undantag på Gotland) utom Gallsoppen. Den är inte giftig men ändå inte god. Riskor
känner vi igen på att de är lätta att bryta isär och det
tränger då fram lite saft. Kremlor finns i många
olika färger och är också lätta att bryta isär. Smaka
på kremlan – är den stark är den ej ätlig. Ta bara
helt vita röksvampar eller bläcksvampar som då
är goda. Bland fingersvamp äter vi bara Blomkålssvampen som hittas vid tallens rötter. Lägger
man den i ättiksvatten kryper snart inneboende ut.
Rödgul trumpetsvamp (höstkantarell) luktar

Den mycket giftiga
Spindelskivlingen
(till v.) är
förvillande
lik Trattkantarellen
(till h.)

hatten före tillagning.
Vi har sex olika giftiga svampar i Sverige.
Plocka INTE vita svampar med vita skivor och
INTE bruna svampar med bruna skivor. Plocka
INTE svampar med ring eller strumpa. Vi dör inte
av Röd Flugsvamp men kan få ordentliga hallucinationer. Toppig Giftspindelskivling (spindelskivling) (som ovan) ger svåra lever och njurskador
som kan ta upp till 2–3 veckor innan symtomen
visar sig. Giftet stör nervsystemet som kan visa sig
med yrsel, förvirring, oro, sänkt medvetande och
kramper. Ibland kan även illamående och kräkningar uppstå. Är man osäker på en svamp ska vi
inte provsmaka – även en giftig svamp kan smaka
gott. Vissa kan också vara allergiska mot en del
svampar.
Efter bildvisningen trampade vi ut i skogen runt
Bergavägen. Solen sken men vi gorde inga mängder med svamp. Vi hittar däremot flera svampar
som är representiva med de som Hasse Lagenius
tidigare gått igenom. Det var bra att få se de olika
karaktärerna i verkligheten av både de som var
ätliga och inte, eller även de som var giftiga. En
del spottade länge efter “kremelprovet”. Lagenius
smakade en ordentlig bit av Tårkremla som länge
smakade starkt chili - den var alltså inte ätlig!

förnödenheter.
Lotti hade kokat en stor gryta svampsoppa som
vi åt tillsammans och fika med hembakat på det och
lyssnade till Ekeby Spelmanslag. Sex glada spelmän
stämde upp i lilla skolsalen så tak och väggar skakade.

Spelmännen
bjöd på det lilla extra med sång, nyckelharpa och ett par
låtar ljudande med
sågar. Vi fick höra
någon önskelåt och
kvällen blev mycket
uppskattad.

Smakämnena kommer fram mycket mera till
sin rätt om man tillagar svampen minst 15-30 min.
Hasse rådde oss
att skaffa en modern
svampbok!

Berättarkväll

Föreningen tog inträde och sålde lotter med många
fina priser. Lole Landheim vann kvällens första pris.
Det var “Stora boken om Hargs Bruk” som bruket
skänkt till föreningen. Tack för det.

Lördagen 10 oktober träffades vi i skolsalen, tyvärr inte så många, för att lyssna på Håkan Olsson som
berättade och visade bilder om traktens bruk, framförallt Hargs bruk. Han är utbildad Vallonbruksguide och guidar
grupper, bussresor och företag
i Lövstabruk, Österbybruk och
Dannemora. Håkan var tidsenligt klädd, 1800-tal som smed.
Han och några till guidar ofta
som historiska personer i olika
kostymer. Han berättade också
om livet och gårdarna runt bruken som försåg herrgårdarna
med träkol, spannmål och andra

Håkan drog vinstlotterna och Anita delade ut priserna
Foto: Lena Edin

Filmvisningskväll

Tvärnö Hembygdsförenings
ekonomi
Resultatrapport

Preliminär

Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 15-01-01 - 15-12-31

Katarina sköter filmvisningen

Fredagkväll 30 oktober träffades vi 15 personer i skolan för att se Lars Molinfilmer tillsammans. Många goa skratt fick vi. Miljöerna och en
del av de lokala statisterna kände många av oss
bra till.
Föreningen bjöd på inträdet men tog betalt för
fina smörgåsar med fika till.

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning
3012
Annonsförsäljning
3320
Lotteri
3321
Försäljning övrigt
3325
Arrangemang
S:a Nettoomsättning

1 460,00
5 930,00
613,00
2 745,00
10 748,00

Övriga rörelseintäkter
3987
Erhållna kommunala bidrag
3989
Övriga erhållna bidrag
3991
Medlemsavgift enskild
3992
Medlemsavgift familj
S:a Övriga rörelseintäkter

1 350,00
900,00
840,00
11 000,00
14 090,00

S:a Rörelseintäkter mm

24 838,00

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4010
Inköp av varor och material
4020
Arrangemang
4021
Lotteri
4025
Styrelsekostnader
4510
Inköp kaffebröd
S:a Råvaror och förnödenheter mm
Bruttovinst

-623,00
-9 124,00
-1 110,00
-2 175,00
0,00
-13 032,00
11 806,00

Övriga externa kostnader
5010
Lokalhyra
-1 200,00
5420
Programvaror
0,00
5800
Resekostnader
0,00
6110
Kontorsmateriel
-2 127,00
6120
Medlemsavgifter Hembygdsförbundet -4 780,00
6150
Trycksaker
-4 854,00
6250
Postbefordran
-330,00
6570
Bankkostnader
-451,50
S:a Övriga externa kostnader
-13 742,50
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

Signild Backström, Torben och Ulla Gille tar för sig av
smörgåsar och fika
Foto: Lena Edin

Närproducerat

Lokalt packat

Rörelseresultat före avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Rörelseresultat före finansiella intäkter
och kostnader
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Resultat före skatt
Beräknat resultat
8999

Årets resultat

-26 774,50
-1 936,50
-1 936,50
-1 936,50
-1 936,50
-1 936,50
-1 936,50
-1 936,50
0,00

Balansrapport

Utskrivet: 16-01-18

Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 15-01-01 - 15-12-31
		
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1910
Kassa
1920
PlusGiro
S:a Kassa och bank

Preliminär

Ing balans

Period

Utg balans

1 537,58
5 508,43
7 046,01

-1 734,00
-202,50
-1 936,50

-196,42
5 305,93
5 10951

S:a Omsättningstillgångar

7 046,01

-1 936,50

5 109,51

S:A TILLGÅNGAR

7 046,01

-1 936,50

5 109,51

-25 430,93
18 384,92
-7 046,01

1 936,50
0,00
1 936,50

-23 494,43
18 384,92
-5 109,51

-7 046,01
0,00

1 936,50
0,00

-5 109,51
0,00

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2010
Eget kapital
2019
Årets resultat
S:a Eget kapital 		
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
BERÄKNAT RESULTAT***

Dagordning vid Årsstämman 7 maj 2016

te

in
Glöm

Hembygdsföreningens Årsstämma i
Tvärnö skola lörd 7 maj kl 13.00
Till fikat efter mötesförhandlingarna
lyssnar vi till Eva Hasselqvist från Eds
Trädgård som ger tips om hur vi väcker
vår trädgård efter vintern

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17

Irene Holmgren som jobbar för att Lars Molin inte ska bli bortglömd som ordförande i Molinsällskapet och som gästat Tvärnö Hembygdsförening två gånger i skolan - vann 2015-års
Ordpris i Östhammar för fint engagemang.

Mötets öppnande
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
att jämte ordförande justera stämmans
protokoll
Godkännande av dagordning
Godkännande av kallelse till stämman
Verksamhetsberättelse och resultat år 2015
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens 		
ledamöter
Redovisning av verksamhetsplan 2016
Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter
Val. Valberedningens förslag
Beslut om belopp för nästkommande års
årsavgifter
Framställningar och förslag som inkommit
till styrelsen senast 10 dagar före
årsstämman
Övriga frågor
Mötets avslutning

Faktura på medlemsavgiften
skickas i år över e-mejl
i annat fall ligger den med
i Årsskriften

Föreningens aktiviteter 2016
Årsmöte

Lördagen 7 maj kl 13.00 i Tvärnö skola med årsmötesförhandlingar. Lotterier säljes och till fikat lyssnar vi
till Lotta Hasselqvist från Eds trädgård utanför Östhammar. Hon kommer att ge tips om vårens och försommarens pyssel i trädgården.

Midsommarfirande

Midsommardagen 25 juni kl 13.00 samlas vi med
blommor och grönt för att tillsammans klä midsommarstången i backen nedanför skolan. Det blir musik,
dans och lekar runt den klädda stången och lotterier
ordnas. Medtag egen fikakorg och bidra gärna med eget
plockade blommor och bladgrönt.

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 sam fiskeutrustning finns att låna
för dem som inte har
Lunch eller fika kan ordnas efter önskemål
Katarina Johansson
073 038 85 14
tvarnofiske@gmail.com

Sommarutflykt

Det är planerat en utflykt som vid tiden för tryckning
av Årsskriften ännu inte är helt klar. Vi kommer att
åka tillsammans under julimånad och förhoppningsvis
kan det bli en båttur. Information kommer ut i god tid
på www.hembygd.se/tvarno, på vår Facebooksida och
affischeras på Tvärnös anslagstavlor.

Höstmarknad

17 september i samarbete med Söderöslöjd kommer
det att försäljas hantverk, produkter från trädgård, växthus och skog i skolan i september. Söderöslöjd kommer
även att sälja fika.
Vill du vara med och försälja något - hör av dig till
styrelsen. Eller bidra gärna med Loppisprylar, dock
ej böcker, tack.
Se närmare uppgifter om tid osv på webbplatsen och på
Facebooksidan eller på affischer som sätts upp i god tid
på föreningens anslagstavlor.

Berättardax

23 september kommer vi att lyssna till Jacke Sjödin,
kåsör från Uppsala. Han är känd från tidningar, radio,
teatrar och från andra lokala träffpunkter.

Gör som vinterns lo på Tvärnö !
Tydliga spår i nysnö
visade att det tagit en vandring
ut till Näsuddens grillplats
Så ta en promenad i loets spår 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 ta en fin promenad på de
uppskyltade stigarna
Bergavägen och Myrastigen
mellan skolan och Norrgården
Eller följ promenadslingan från
Mellangården genom historien
till gravrösen och skeppssättning

Vi hoppas på att vi blir många som vill lyssna så vi möter upp i Söderögården i Långalma. Föreställningen
är ett samarbete mellan Tvärnö-, Söderön- och Raggarös Hembygdsföreningar och Söderöns bygdegårdsförening. Vi kommer att servera soppa och fika.
Annonseras på anslagstavlor, hemsidor, Facebook och
i lokalpress.

Släktforskning
Söderöns Hembygdsförening ordnade släktforskningsträff i januari och planerar en träff
i höst på Söderögården. Tvärnö Hembygdsförening är välkomna att delta. Tid och dag
meddelas senare per e-post.

Tvärnö skola 1913. Hör gärna av er till föreningen om
ni har minnen från den skoltioden eller känner någon på
bilden. Bilden har föreningen fått från Thorbjörn Ahlsen
som han hittat i bortgågna mamma Inga-Majas samling

Styrelsen gjorde en utflykt tillsammans även
i år, den 11 augusti. Ordf Eva Medin Johansson
hade kontaktat Tommy Mattsson för att köra oss
med sin fina gamla träbåt med tändkulemotor,
ifrån Norrbodas speciella och vackra Västerhamn
på NV Gräsö och vidare ut genom Örskärssund. Vi

tuffade vidare bland otroligt smala passager mellan stengrynnor, tvära berg, smyghällar strax under ytan och paradisöar på den östra sidan av norra
Gräsö. En fantastisk skärgård som är unik.
Styrelsen får som tack för
sitt arbete 1 600 kr att göra
något trevligt för tillsammans. Vi gjorde mer än gärna
egen matsäck och betalade
en extra slant själva för att
få uppleva denna fantastiska
skärgårdsupplevelse. Vi bjöd
båtens skeppare och vår guide
Stig Drevendal på fika och
matsäck. Det smakar ju så gott
Tommy Mattsson
i fin miljö. Det var lite grått
och några regnstänk hittade oss i slutet av hemresan men det gjorde oss ingenting. Huvudsaken
vindriktningen var rätt och att det inte tog i för
mycket för att göra denna båttur möjlig.

Framme vid Fluttuskärets brygga

Stig Drevendals ”fiskekoja” ligger fint inbäddad bland klipporna på Fluttu som ligger bland de
yttersta öarna ut mot Ålandshav. Fiskebönderna
som levde på Gräsö främst under 40-50-talet byggde små övernattningskojor på öarna på östra sidan
av Gräsö för att använda vid fiske och fågeljakt
som skedde under kalla årstiden och för att slippa

ligga under en vänd roddbåt. När det började bli
mörkt kunde fiskarna och jägarna ta in i närmaste
koja för det var alltid var öppet.
Vi gick runt på den lilla vackra ön, några
badade och vi lunchade tillsammans i en skyddad
skreva framför huset. Sen vänder vi hemåt igen för
resan tog ca två timmar. Det blev en heldag men en
fantastisk upplevelsedag.

Föreningen har planer på att arrangera denna
resa för medlemmarna men med kortare restid
då med start från Skoga Hamn på östra sidan av
Gräsö. Det vore trevligt om vi kan samlas ett större
sällskap och åka med flera båtar. Det som kan vara
lite problem hur vi löser det, är att det måste bli en
bindande anmälan och att det kan bli ändringar i
sista stund beroende på vädret.

Foto: Lena Edin

Tvärnögårdar
Vad vet vi om
Tvärnös gårdar...
År 2005 planerade styrelsen
att i föreningens årsskrift berätta om de över 20 gårdar som
finns på Tvärnö, Sundskär och
Värlingsö. Byggnadsår, markskiften, historia, generationers
ägande osv.
Ni som bor på Tvärnö eller
på öarna runt omkring kan höra
av er till styrelsen. Skriv gärna
lite omgårdens ursprung, lättsamma berättelser eller händelser och låna oss foton, kartor
som kan vara intressanta för oss
medlemmar att läsa om.
Vi skrev först om Tvärnö skola i 2006 års verksamhetsberättelse och året efter om Gruvskäret och Karlholm.
Efter det skrev vi om Sandvik, Stensberg och om Norrhägnaden på Värlingsö. Sen om Hästhagen och Sundmanshagen på Värlingsö och efter det om Norrgården och
Torsholmen.
Vi har haft uppehåll i två år och skrivit om annat men i
år ska vi lära känna “Hörners” i Västerbyn

Liljebacken
Efter Lagaskiftet 1878 i Västerbyn delades
ägorna upp i fyra större gårdar. Då var mangårdsbyggnaden på gård Ab på skifteskartan med kvarboenderätt, 11,3 x 8,5 m stor, byggd omkring 1750
i timmer på stengrund. Enligt Gunhild Hörner vid
Bebyggelseinventeringen 1982 tror hon att köksdelen kan vara så gammal med tanke på dörrspeglar,
plattgångjärn och gamla lås kan peka på det. Delarna kan också vara flyttade från ett äldre hus alldeles intill som brunnit.
En del av oss minns Gunhild Hörner. Hon kom
till gården när sjöman Carl Lindkvist från Raggarö
bodde här (1910-tal) med fru Anna och de tog
hand om Gunhild som fosterbarn. Hon var dotter
till Carls bror Anders.
I granngården som ägdes sen 1943 av Gösta
Söderström och arrenderades av brodern Bengt
hade en dräng, Erik Hörner. Han och Gunhild gifte
sig 1945 och Erik hade tre barn med sig i det gemensamma boet på gården. Gunhild hade en son

Loftboden är Tvärnös äldst bevarade byggnad från
1700-talet.
“Enligt traditionen skall detta vara den enda gård som
ryssarna skonade då de brände Tvärnö 1719” står det i
Bebyggelseinventeringen som gjordes i Östhammars kommun 1982.
Boden har varit längre (enl gamla kartor) och innehöll
förut stall och fårhus.
Bilden från familjen Haglund/Bergolds privata album 1988.
Här är fortfarande gamla taket kvar. Numera omlagt med
enkupigt tegel.

med sig.
Telefonförbindelsen kom till Tvärnö 1938.
Telefonväxeln placerades hos Lindkvists på gården och Gunhild skötte den fram till slutet av
1950-talet. Många gick dit för att ringa i början för
alla blev inte uppkopplade mot växeln på en gång
men tex Edins på Sundskär och Lindstedts på Värlingsö var med från början för att kunna ordna för
sin fiskeförsäljning. Tidigare rodde de flera gånger
per dag till Hargshamn för att sköta affärerna.
I källarstugan bodde en ensam kvinna, Ida med
sin son Bertil. Anna Lindkvist var mycket ensam
med Gunhild när Carl var ute på sina långseglingar så kvinnorna hade säkert stöd av varandra på
gården.
Gunhilds son Hans dog 21 år gammal efter en
trafikolycka 1965 och Gunhild själv dog 1986, 80
år gammal. Erik Hörner drunknade när han jobbade med timmer vid Tvärnö 1951.

Källarstugan nybyggd vid Laga skiftet 1878 över en välvd
källare murad med gråsten. Stugan användes då som brygghus och slöjdbod.

Ursprungliga delen av mangårdsbyggnaden blev också
kvar efter ryssarnas härjningar. Ryssarna lär ha använt
huset som mat- och husrum.

1986 köptes hemmanet på auktion av Wikestedt från Uppsala. Han började rusta upp huset
men kände att det blev ett alltför stort arbete eftersom Gunhild inte alls hade haft några anspråk
på bekvämligheter. Han sålde gården till familjen
Haglund som också kom från Uppsala.

också se Östhammarsfjärden glittra. Blåögda som
vi var, såg vi inte vilket gigantiskt projekt som
väntade oss. Omodernt, inget vatten indraget, ingen borrad brunn och ett stort renoveringsbehov.
Allt eftersom har vi tagit tag i brunnsborrning, installerat ett badrum med toa och renoverat. Den
gamla stora järnspisen i köket finns kvar och den
verkar vara mycket gammal. Den har en varmvattenbehållare i koppar och vid sidan finns även en

Kerstin Bergold Haglund berättar:
Skärtorsdagen 1987 kom vi till Tvärnö för
första gången. Det var en annons som lockat dit
oss. I den stod “ett unikt tillfälle att förvärva ett
skärgårdsställe omgivet av körsbärslundar och
syrénbuskar». Entusiastiskt styrde vi kosan på
slingriga vägar mot ön. Då vi till slut kom fram,
var vi förblindade av läget, på en höjd med utsikt
över nejden. Eftersom det var avlövat, kunde vi

Spisen i köket
Vedboden från 1850-talet med dasset intill

Alla foton från fam Haglund och Bergolds album 1988

gammal bak-ugn. I pigkammaren, som förut inhyste
öns telefonväxel, finns en
liten vedspis som föreldades
för att lättare göra upp eld i
den stora spisen.
Altanen, som naturligtvis
inte är stilenlig, har givit oss
många fina stunder att njuta
av samvaro. Ibland händer
det också att havsörnar
cirklar högt över oss och att
vi kan höra tranor trumpeta
på gärdet utanför tomten.
En god vän från Riksanti-kvarieämbetet var en
gång ute på besök och vi Vedspisen i pigkamskulle meta. Maskletandet maren där också
telefonväxeln stod
sattes igång i trädgårdslandet alldeles intill boningshuset. Vår vän hittade då
förkolnade spikar. Han menade att 1700-talsdörrarna, som finns i huset, hade räddats undan brandens lågor från en stuga, som eldhärjats. Det var
hans förklaring till att huset, som är från 1800-talet, har så gamla duvblå dörrar. Den färgen hade
man dock målat över med fyra lager färg, vilket
gjorde att det var ett pietetsfullt arbete att komma
ner till ursprungsfärgen.
Det gamla härbrets tak har rätats upp och fått
nytt tidsenligt enkupigt tegel under mitten av
1990-talet. Källarstugans tak byttes också ut under
2009. I somras förstod vi att det var helt nödvändigt att även byta ut det gamla betongtegeltaket,
som var på det stora huset. Vi fick hjälp av en duktig entreprenör, som bytte ut det gamla taket mot
riktigt tegel. Vid arbetet upptäckte man att bara
halva taket var isolerat, varför det också måste åt-

Är du ute och cyklar nu igen?
Vi transporterar dig och din cykel Tvärnö - Singö,
eller annan brygga efter överenskommelse

gärdas. Vår vänlige granne Anders var oss också
behjälplig med forslandet av stockar, tegel och
containrar, som dagens långa fordon inte klarade
att köra in på tomten. Traktorer är förträffliga och
goda grannar är ovärderliga.
Källarstugan pryder sin plats och har visst inhyst hela familjer så sent som under 50-talet. Den
består av ett enda rum med en gammal järnspis.
Man kommer in genom en liten förstuga och i
änden av den finns en skrubb, som användes av
byns skomakare. I den har vi hittat gamla läster
från den tiden. Under stugan finns en gammal stenvalvskällare, där äpplen håller sig fina hela vintern.
Tack Kerstin Bergold Haglund för att vi fick ta del av ert fina
Liljebacken fd “Hörners”
Du hittar mycket information om Tvärnö på
webbplatsen www.hembygd.se/tvarno
och nu syns vi även på Facebook
sök på Tvärnö Hembygdsförening

Gillar du lamm ?
Vi säljer lammkött, lammkorv och skinn
Lammen går på naturbeten
både på Tvärnö och på andra öar i skärgården
Gårdens växtodling och
djurhållning är KRAV-godkända
Lammslakten sker i samarbete med
Natur och Kulturkompaniet i Uppland AB,
(www.nkkupplands.se), köttet levereras
styckat och klart i kartong i höst
Grillkorv och påläggskorv tillverkas av Almunge Kött
(www.almungekott.se) och finns att köpa
under hela året med reservation för slutförsäljning
Skinnen beredes av Donnia skinn i Tranås
(www.donnia.se) och finns som regel till
försäljning från april månad och så länge lagret räcker
Välkommen med din beställning!

Vi samarbetar med Bike & Hike Roslagen

Mellangården
Info och bokning Anders Johansson 070 35 80 354

Anders Johansson & Eva Medin Johansson
070 398 03 87
mellangarden755@gmail.com
www.oregrund.nu/tvarno
www.mellangardentvarnobloggar.blogspot.com

Trädgårdsförening på Tvärnö
Saxat ur Östhammars Tidning 18 juli 1946
Trädgårdsförening bildad på på Tvärnö. Den 5
juli hade ett antal trädgårdsägare samlats på Bodahagen, Tvärnö. Efter en kort diskussion beslöts att
bilda Tvärnö Trädgårdsförening med ändamål att
främja fruktodling och trädgårdsskötsel å Tvärnö
och angränsande öar samt söka åvägabringa en
lönande avsättning eller användning för de skördade produkterna. Hr Rikard Edin, Sundskär,
anställdes som trädskötare till föreningsmedlemmarnas tjänst vid beskärning och besprutning av
fruktträd och bärbuskar.

trädgårdskonsulenten Axel Fridström i Sockholms
läns Hushållningssällskap meddelar vid förfrågan. Närmast söder om Tvärnö trädgårdsförening
finnes en trädgårdsförening i Söderbykarl.

syr allt till din båt, kapell, dynor osv

Du har väl inte
missat att beställa
fiber till din fastighet
på Tvärnö?

Rikard på kursen i Knivsta med bekämpningssprutan på ryggen
med medel mot frukt- och bärskadegörare, (inget miljötänk då).
Privat bild ur Edins album ej publicerad i tidningen.

Genom Stockholms läns Hushållningssällskaps
förmedling har Hr Edin genomgått av Kungl.
Lantbruksstyrelsen anordnad utbildningskurs för
trädskötare. Ävenså har genom Hushållningssällskapets förmedling ryggspruta kunnat inköpas till
reducerat pris.
Stiftare av föreningen äro: Uno Bauman, Harry Blomkvist, Oskar Edin, Thure Eriksson, Olle
Heiding, Gunnar Holmquist, Emil Jansson, Helge
Lindstedt, Oskar Mattsson, N Max, Agda Roth och
Sven Söderström. Vid sammanträdet utsågs till
styrelse: Olle Heiding ordf., Sven Söderström, vice
ordf., Gunnar Holmquist, sekr. och kassör, Oskar
Mattsson materialförvaltare, samt Uno Bauman.
Revisorer blevo Helge Lindstedt och Agda Roth.
Av Hushållningssällskapet utarbetades stadgar antogs och inträdesavgiften bestämdes till 8 kr. och
årsavgiften bestämdes till 2 kr.
Cirka 300 träd och bärbuskar äro vid föreningens start anmälda för rationell skötsel.
Föreningen är den minsta trädgårdsföreningen
i länet och den första i norra Roslgen enligt vad

Nu har du möjlighet att få en stabil
kostnadsbesparande och framtidssäker
fiberuppkoppling för bredband, TV och telefon
Telia planerar nedsläckning av fasta telenätet
på Tvärnö 30/11 2016.
Mobilnätet har inte fullgod täckning
och räcker inte till för framtidens krav

Beställ senast 31/3 fiberanslutning
ända in i ditt hus för 19 900 kr
Enklast via hemsidan:
http://roslagen.ip-only.se
eller annars med
pappersblanketten du fått i brevlådan
Saknar du blankett eller har frågor?
Mejla kundtjanst@roslagen.ip-only.se
eller ring 0176-30 11 00
Se även Facebookgruppen
Fiber på Norrön-Söderön

Camilla Strandman

bredbandssamordnare SKB NU
svarar också på frågor
tel 0709-40 81 95

Brev till Familjen Max,
Högalund, Tvärnö
som 1953 flyttade till
Brasilien
från Helge Lindstedt
på Värlingsö.
Helge Lindstedt 1950-tal

Värlingsö - Östhammar den 23 jan 1954
Hej kära vänner på andra sidan havet.
Jag ska nu skriva några rader och får jag först
tacka så hjärtligt för Edert brev. Jag fick Edert
brev strax före jul men som jag ser på stämpeln
är det avsänt den 19 sept “Åj Åj” så långt bort i
världen ni flyttat. Dröjer mitt brev lika länge blir
det midsommar när ni får dessa rader. Jag tänkte
svara per omgående, men så tänkte jag dröjer väl
tills Långfastan det kommer väl nyheter och svar
på alla julhälsningar strax efter helgen ändå så kan
det vara roligt med en påminnelse om gamla landet lite senare, snart glömmer Ni allt här hemma
för allt nytt där ute.
Vi har haft en fin höst fint väder även över
jul så vi kunde köra med båtarna ända till nyår.
Men Nyårsdagen började det med storm och snö
orkanartade så en massa skog vräktes omkull
och därmed telefon och elektriska ledningar så
förbindelse både till sjöss och land samt i luften
var bruten bilar och bussar i dikena all trafik var
lamslagen 2-3 dagar. Wi här på Värlingsö och
kringliggande öar var isolerade i 14 dagar så gick
vi över sundet 2 dagar så blev det stopp i 1 vecka
till men nu har vi gått i 2 dagar få se om vi får ha
gångbar is nu. Vi har haft 5 orkanartade oväder i
januari det ser ut som det lakts på hög hela hösten
och just nu laddar ur sig. Nyårsorkanen var ju den
värsta med mycket olyckor till sjöss med båtar och
fiskare. Vi klarade ju oss relativt lindrigt undan,
med det var för flera fiskare bryggor båthus och
båtar ramponerade. Oscar Mattsson här på Värlingsö fick sitt båthus alldeles sönderbrytet, bara
en vedhög. Harald Söderholm på Frebbenholm på
väg in till Östhammar bortom Länsö har sitt båthus
och båt ute vid ruskpricken i sundet så det har varit
lite besvärligt. Ni har det nog lugnt och skönt i det
avseendet.
Vi hade ett bra sikfiske, pappa Max var ju intresserad var ju ute själv ibland kan därför vara roligt höra även från den fronten.
Vår syster Astrid är för tillfället i Stockholm

på Karolinska för kontroll så vi äro själva över
kastrullkomendanter hade kalops på ägkött (konserverat) samt äppelris med grädde eftersom att vi
inte kunnat skicka mjölken “ha ha ha”.
Ja här sitter jag och talar om oväder fiske och
alla bekymmer för en ung rar flicka och inte ett ord
om kärlek men håll dig Helge.
En dag mellan jul och nyår var jag till Viktor
Bohman och då såg jag på vägbygget på Tvärnö
till Raggarön. Det var väldans med grävmaskiner
borrmaskiner och vidunder strax utanför Eder stuga på Tvärnö och då tänkte jag här är det nu mera
ståhej än i Brasilien för här har inte en get fått en
blund i ögonen. Så när ni kommer hem i Edert dollargrin kan ni åka flott ända till trappen.
Det var roligt att överresan gick bra och att ni
hade det trevligt samt att ni trivs i Edert nya land
det blir nog “bättre och bättre” dag för dag. Får nu
sluta med många kära hälsningar till Eder från oss
på Värlingsö
Helge
PS skriv någon gång.
Brevet från Helge Lindstedt på Värlingsö är skrivet på
tunt flygpostpapper
Vår familj skrev brev till Sverige. Jag då 16 år skrev
troligen brev till Helge Lindstedt som han svarade på. Minns
tyvärr inte.

Ingrid Max-Andersson Raggarön

Göran, pappa Nils, mamma Emma och jag Ingrid Max 1953

Gunnar Frisell besökte 2013 Hembygdsföreningen
och skolan för att berätta om skärgårdstrafiken från
Stockholm och upp i vår skärgård. Gunnar visade
sina egna fantastiska målningar på nästan alla båtar
som körde med gods och passagerare under 1855
- 1945. Bilder och beskrivningar av båtarna han
berättade om går att se på:
www.tugboatlars.se/GFrisell.htm

Östra Tvärnö
Samfällighetsförening
Vid trolling och nätfiske på
föreningens vatten krävs fiskekort

Välkommen till

Mellangården
Vi erbjuder boende året om
i två stora hus på gården
Husen är renoverade i gammal stil
men har alla bekvämligheter
Vi erbjuder även våra gäster båtar för egna
fisketurer, bastu och badtunna

Fiskekortsföreskrifter
gäller från 1 maj 2010

För er som cyklar i skärgården erbjuder vi
transport av er och cykeln
till Singö eller andra bryggor

Minsta maskstorlek i näten, 50 mm

Titta in på vår hemsida och läs mer!

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

Anders Johansson och Eva Medin Johansson
070 39 80 387
mellangarden755@gmail.com
www.oregrund.nu/tvarno
www.mellangardentvarno
bloggar.blogspot.se

Fartyget Furusund kan ligga vid Ekensbergs Ångbåtsbrygga på Tvärnö. Hör gärna av er om någon vet något mera om
bryggplatsen.
Gunnar Frisell har berättat att båten är byggd 1865 vid Motala Verkstad till redaren Sven Rinman i Eskilstuna. Fartyget
såldes 1888 till AB Rådmansö Ångbåtsbolag och gick i trafik mellan Stockholm och norra Roslgen (Östhammar) genom
Furusundsleden och döptes då om till Furusund. Den såldes vidare 1892 till Gustav Adolf Sjöström. 1898 såldes fartyget till
ett rederi i Härnösand och fick namnet Laxen. Fartyget slutade som jazzklubbslokal i Stockholm.
Alltså är bilden tagen åren mellan 1888 till 1892.
Bilden har föreningen fått från Thorbjörn Ahlsen som han hittat i bortgågna mamma Inga-Majas samling
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Aase Gunvor
Ahlsén Torbjörn o Gerthy
Ahnsjö Bo
Andersson Birgitta o Folke
Andersson Erik o Ingrid
Andersson Monica
Andersson Ragni
Andersson Borgklint Harald o Lena
Arnebjer Gun o Rolf
Asplund Tommy o Susanna
Axelsson Margareta
Axelsson Lewis Eva o Jonathan
Backman Lars o Marianne
Backström Per
Backström Rune o Signild
Berglund Anna o Erik
Berglund Erik
Bergholt Kerstin
Bodén Håkan
Bodén Jan
Bohman Lilian o Lars
Bolin Kenneth o Elaine
Boman Modin Gert o Inger
Brinkmar Ulrika
Ceyhan Inger Beatrice
Edberg Jaensen Helene o Hasse
Edin Britt-Marie o Mats
Edin Lena
Engler Lina
Eriksson Thorsten o Ingegerd
Eriksson Börje o Lena
Eriksson Gunilla
Eriksson Mikael o Marie
Fahleson Björn
Ferm Inger o Jan
Fernström Barbro o Per
Flink Kulläng Björn o Ulrika
Fors Birgit o Folke
Forsman Torbjörn
Frisell Gunnar
Gille Ulla o Torben
Gustafsson Agneta o Arne
Hagman, Scharpff Viktoria o Peter
Helgesdotter Lena
Hellgren Inger o Per
Hellqvist Hutters Håkan o Margit
Hjortzén Ulla o Kjell
Hultgren Jan
Högberg Hellgren Alexandra Dan
Hökeberg Göran
Hökeberg Margareta
Hökeberg Ulf
Hökeberg Pettersson Ingegerd o Sture
Jansson Borisch Anders o Carina
Jardhagen Solveig
Jenner Gustafsson Åsa o Jan
Jacobsson Helgesdotter Curt o Lena
Johannison Marianne o Roland
Johansson Ellinor
Johansson Inger
Johansson Ingrid o Gösta
Johansson Katarina
Johansson Magnus
Johansson Sofie o Erik
Johansson Stig
Johansson Medin Anders o Eva
Jonsson Karl-Göran o Eva
Jussil Sune o Anita
Jägre Örjan o Francoise
Kraft Robert

Artillerigatan 97
Penselvägen 10
Birger Dahlerusv 8
Ellagårdsvägen 182
Raggarön 107
Stendösvägen 2
Diamantgatan 10
Vitkålsgatan 54
Allmogevägen 8
Guresta 132
Centralvägen 35
Tvärnö Södergården 650
Middagsvägen 20
Sunnerstavägen 5
Gammelhusgatan 25
Orionvägen 31
Tvärnö Östra 979
Bergagatan 10
Raggarö
Raggarö
Dammengläntan 17
Norr Mälarstrand 90
Östra Tvärnö 974
Lokstallsgatan 6
Eskadervägen 32
Tvärnö
Trollgatan 2
Slagugglan 15
Sibyllegatan 7
Moxboda 162
Raggarö 615
Rullstensvägen 6
Norrgården 758
Husabyvägen 29
Kungsängsgatan 57 E
Bergslagsvägen 142
Vanadisplan 2
Simundö 212
Snesslingeberg 135
Gammelhusgatan 8
Sv Gränsgatan 21
Born 8
Törnstigen 10
Ö Tvärnö
Dalbrobranten 35
Blåbärsvägen 17
Tullgarnsgatan 21
Geijersgatan 11 B
Gullmarsvägen 39
Vindragarvägen 10
Dalaresan 28
Telegramvägen 43
Fältvägen 11 A
Gästrikegatan 14
Tvärnö Orrsundet 403
Hörnstensvägen 4 B
Östra Tvärnö 978
Råbergsvägen 29
Gräna 38
Engelbrektsgatan 11
Botvidsgatan 14A
Mellangården 755
Mellangården 755
Hyttegatan 24
Fältspatvägen 46
Mellangården 755
Nicandergatan 3 E
Karlholm 290
Klostergatan 21 B
Tallbacksvägen 50

Tvärnöadress

115 30 Stockholm
Lövnäs 990
gunvor.aase@telia.com
196 38 Kungsängen
Tvärnösundet 636
torbjorn.ahlsen@telia.com
176 69 Järfälla
Värlingsö 114
187 45 Täby
Nyborg 394
74291 Östhammar
Raggarö 107
186 31 Vallentuna
Ö Tvärnö 967
554 47 Jönköping
Västerbyn 532
ragni.andersson@telia.com
754 49 Uppsala
Västerbyn 524
harald-andersson@live.se
177 57 Järfälla
Orrsundet 410
rolf.arnebjer@telia.com
741 91 Knivsta
Västerbyn 528
tommy.asplund@sas.se
183 57 Täby
Södergården 650
f.m.axelsson@telia.com
742 91 Östhammar
Södergården 650
axelssoneva@yahoo.co.uk
146 32 Tullinge
Orrsundet 418
lars.backman@bredband.net
756 51 Uppsala
Västerbyn 415
per.a.backstrom@telia.com
742 33 Östhammar
Västerbyn 415
r_backstrom@telia.com
175 60 Järfälla
Höganäs Sandvik 103 annavvs@hotmail.com
742 91 Östhammar
Tvärnö Östra 979
ejh.berglund@gmail.com
752 38 Uppsala
Västerbyn 512
kerstinbergold@hotmail.com
742 91 Östhammar
Raggarö
hakanboden@gmail.com
742 91 Östhammar
Raggarö
425 39 Hissings Kärra Lövnäs 990
112 35 Stockholm
742 91 Östhammar
Östra Tvärnö 974
johanneslund@one.se
113 21 Stockholm
Östra Tvärnö 971
ulrika-b@live.se
183 54 Täby
742 91 Östhammar
Sandvik
helene.edberg@gamil.com
742 33 Östhammar
Sundskär 101
medin@telia.com
742 36 Östhammar
Sundskär 101
lena.edin@gmail.com
114 51 Stockholm
Tvärnö Sjöhaga
742 95 Hargshamn		
742 91 Östhammar		
bildotryck@telia.com
747 41 Gimo
Ö Tvärnö
gunilla.78@gmail.com
742 91 Östhammar
Norrgården 758
m_lutt@hotmail.com
126 50 Hägersten		
bjorn.fahlesson@gmail.com
753 17 Uppsala
Bromsäng 289
inger.ferm@comhem.se
168 55 Bromma
Tvärnösundet 632
pfe@telia.com
113 31 Stockholm
Kvarngärdet 312
ulrika.kullang.flink@comhem.se
742 94 Östhammar
742 91 Östhammar		
tbjorn59@hotmail.com
742 33 Östhammar
742 32 Östhammar		
gille.torbjorn@telia.com
755 92 Uppsala
Östra Tvärnö 966
born8@live.se
141 42 Huddinge
Sundskär 103
vhagman@hotmail.com
742 91 Östhammar
Ö Tvärnö
128 68 Sköndal
Västerbyn 525
ingerhellgren”hotmail.com
633 53 Eskilstuna
Västerbyn 511
hakan.margit@gmail.com
753 17 Uppsala
Tvärnö 969
ulla.hjortzen@gmail.com
752 26 Uppsala
Tvärnösundet 650
janhultgren@hotmail.com
120 39 Årsta
Västerbyn 525
danhgren@gmail.com
117 50 Stockholm
Västerbyn 521B
goran.hokeberg@polygon.se
757 55 Uppsala
Västerbyn 521
margareta.hokeberg@slu.se
132 35 Saltsjö-Boo
Västerbyn 521
ulf.hokeberg@fylgia.se
756 46 Uppsala
Västerbyn 522
sture.t.pettersson@gmail.com
113 62 Stockholm
Ekensberg 317
jansson.v.anders@telia.com
742 91 Östhammar
Orrsundet 403
solveigh.jardhagen@banhof.se
756 45 Uppsala
Tvärnösundet 638
742 91 Östhammar
Ö Tvärnö 978
195 70 Rosersberg
Gruvskäret
marianne.roland@live.se
755 91 Uppsala
Mellangården 755
elli_106@hotmail.com
742 31 Östhammar
Ö Tvärnö 753
753 27 Uppsala
Kvarngärdet 305
742 91 Östhammar
Mellangården 755
742 91 Östhammar
Mellangården 755
peksnurr@hotmail.com
3616 Kongsberg Norge
erikjo@outlook.com
806 31 Gävle
Mellangården 756
stig.johansson@bredband.net
742 91 Östhammar
Mellangården 755
eva.medin.johansson@gmail.com
645 30 Strängnäs
Kvarngärdet 311 goran@specialresebyrangoran-jonsson.se
742 91 Östhammar
Karlholm 290
sune.jussil@telia.com
751 21 Uppsala		
jagre@telia.com
756 45 Uppsala
Ekensberg 316
rkraft@live.se

Kraft Stig
Slagugglan 27
742 36 Östhammar
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
Landheim Kaiser Lole o Gösta
DeGeersgatan 16
115 29 Stockholm
Västerbyn 520
gosta.kaiser@gmail.com
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
Lindvall Anette o Hans
Raggarön 408
742 91 Östhammar
Raggarön 408
lindvall.anette@gmail.com
Lund Kent Olov
Tvärvägen 2B
819 30 Skärplinge		
Löfström Per o Anna-Britt
Tvärnö Ekensberg 320 742 91 Östhammar
Ekensberg 320
per.lofstrom@ebox.tninet.se
Lövkvist Maria
S:t Persgatan 19
753 20 Uppsala
Magnusson Olle o Petra
Trollgatan 6
742 33 Östhammar
Torsholmen
olle.magnusson@hotmail.com
Magnusson Sven o Mona
Prästgatan 5
742 31 Östhammar
Torsholmen
Mattsson Wiktor
St Eriksgatan 54
112 34 Stockholm
Kvarngärde 315
wiktor@jmm.se
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
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 nilsson.lewin@swipnet.se
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
ingegerdny@gmail.com
Olsson Hugon Hans Charlotte
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
Östergårdsgatan 1:23
212 22 Malmö
Tvärnösundet 654
oscarssonjonas@gmail.com
Oscarsson Wallgren Lotti o Lars
Tvärnösundet 646
742 91 Östhammar
Tvärnösundet 646
lotti_oscarsson@hotmail.com
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
annep@ownit.nu
Pettersson Gunnel o Leif
Kvarnviksvägen 16
572 92 Oskarshamn
Ö Tvärnö 974
gun.pett@gmail.com
Pettersson Danielsson Alf o Susanne Ripgatan 5
742 36 Östhammar
Ekbacken 514
Pettersson Eriksson A-M o Anders
Tvärnö Västerbyn 514 742 91 Östhammar
Västerbyn 514
micke_88_1@hotmail.com
Plahn Magnus
Plahn Maria
Plahn Roland
Råbyvägen 51
125 43 Älvsjö
Ragnarsson Annette o Kent
Foghammarsvägen 23 747 30 Alunda
Tvärnösundet 635
ragnarssonannette@hotmail.com
Redeby Sutton Inger
Treesdale Close TQ33QB Paignton Devon England
inger@redeby-sutton.fsnet.co.uk
Rosenborg Sigurdsen Margareta o Lars Orionvägen 57
175 60 Järfälla
Sandvik 103
Ruhne Philgren Berit o Björn
Snesslinge Peterslund 175 742 93 Östhammar		
berit.ruhne@gmail.com
Rydh Gertrud o Jan
Nackagatan 27 	
116 47 Stockholm
Stensburg 406
gertrud@rydh.org
Sandblom Ann-Katrin o Nils
Tomtavägen 13 B
762 31 Rimbo
Tvärnö 641
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
Staudinger Carina o Lars
Bågspännarvägen 14
175 68 Järfälla
Orrsundet 416
lars@rstahl.se
Stenlund Sofie o Fredrik
Höganäsvägen 29
196 34 Kungsängen
Tvärnösundet 636
sofie.stenlund@mnd.su.se
Ström Greta
Marka 263
742 92 Östhammar
Ström Ulla
Vasagatan 7
742 32 Östhammar
Tvärnösundet 645
ulla.stroem@gmail.com
Ström Kerstin
Egilsgatan 4 A
753 34 Uppsala		
kerstin.s@bredband.net
Svanfeldt Grevald Lars o Anne
Beckombergavägen 320 168 54 Bromma
Västerbyn 518
lars.svanfeldt@telia.com
Svederoth Monica
Lindvallsplan 8 6 tr
117 36 Stockholm
Hästhagen 407
svederoth@gmail.com
Swedenborg Kirsten o Erik
Nornornasväg 7
131 46 Nacka
Värlingsöby
swedenborg@vapenringen.se
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
Orrsundet 401
eva.tibell@bahnhof.se
Tillander Lindberg Anneli o Björn
Raggarö 505
742 91 Östhammar
Raggarö 505
anneli@one.se
Tissier Birgitta o Bertil
Dannemoravägen 9
748 30 Österbybruk
Bromsäng 284
bertil.tissier@telia.com
Uhnoo Elisabet
Brages väg 5 B
754 40 Uppsala
Ö Tvärnö 979
e.uhnoo@gmail.com
Uhnoo Ingrid
Götgatan 14 A
753 15 Uppsala
Ö Tvärnö 979
ingrid.uhnoo@folkhälsomyndigheten.se
Ulvfors Björn o Helena		
Sundsvall
Walberg Barbro
Klippvägen 12
187 50 Täby
Bromsäng 288
Wedin Eva o Peter
Smedjegatan 8
742 36 Östhammar
Torsholmen
evawedin@gmail.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
bossegunnel@hotmail.com
Åström Anita
Guldskärsgatan 5 A
742 31 Östhammar
Öhman Tommy o Birgitta
Svartbäcksgatan 133
753 34 Uppsala		
tommyohman@gmail.com

Märk gärna upp postlådorna med rätt belägenhetsadress, tack - så föreningen delar ut årsskriften rätt
Ansvarig utgivare: Tvärnö Hembygdsförening gm Lena Edin
Tierps Tryckeri

Glöm inte betala årsavgiften !
Betalar du över internet - kom ihåg
att lämna fullständigt namn
och hela adressen + din e-postadress
Lunch
a la carte
Catering

tel: 0173 324 50
Välkomna !
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Facebook - Tvärnö Hembygdsförening
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Medlemsavgifter
för familj 200 kr
enskild (över 18 år) 100 kr
-------------------------------------------Inbet på Pg 462 39 77 - 8

0173 300 31
Bakverk, kaffebröd,
smörgåsar,
mat, catering, kaffe
och mkt mer

Öppet alla dagar 8 - 17
Wilma finns nu också på
Öregrunds Golfklubb
med mat, bröd och bakverk
Öppet för alla
att köpa med hem eller fika/äta hos oss
Vi skräddarsyr din catering efter dina
önskemål och levererar till din dörr
Alla är välkomna att skänka prylar
till föreningens lotterier och loppis
gåvorna tas emot av Lotti Oscarsson, Tvärnösundet 646

