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Ordförande har ordet…
Så sitter jag här igen vid skrivbordet och tittar ut
mot våren. Det är den 26 mars och det är nästan 18
plusgrader i skuggan men till veckan förutspår SMHI
snö igen. Vädret har haft svårt att bestämma sig denna
vinter verkar det som.
Vi har fått rejält med snö vid tre tillfällen under vintern, men snön har smält bort ganska snabbt varje gång.
Någon enstaka skidtur har det bara blivit för min del.
Det blev fantastiska skridskoisar när väl isen la sig.
En lördag i slutet av februari då några Tvärnöbor och
några Raggaröbor samlats på isen utanför Laduskär för
korvgrillning och andra trevligheter, kom det så många
skridskoåkare så ”det var svart på isen med folk”!
För vår förening har det rullat på ungefär som vanligt under 2016. Vi har haft lite färre egna aktiviteter.
Vi höjde ju årsavgifterna förra året och det har verkligen gett resultat i ekonomin. Nu törs vi vara kvar i
Hembygdsförbundet trots den höga avgiften som tidigare år höll på att knäcka oss. Tack vare det så har
vi en försäkring för våra medlemmar och vi kan också
använda oss av hembygdsförbundets hemsida, den
har tack och lov blivit enklare att använda. Kanske på
grund av klagomål från flera hembygdsföreningar…

förening. Samarbetet kommer att fortsätta även under
2017 och fredagen den 27 oktober kommer vi tillsammans att arrangera en kväll där Allan Edwall står i centrum. Detta kommer att annonseras när det närmar sig
hösten.
Vi har tyvärr förlorat några av våra medlemmar under året, men sånt är ju livet. Ibland är det roligt och lätt
att leva och ibland känns det jäkligt orättvist och tungt.
Vi som finns kvar minns våra kära som vi mist men får
försöka se framåt, till en början går vi ju en ljus och
underbar tid till mötes nu.
Styrelsen tackar för visat intresse under 2016 och
hoppas få se er alla under 2017.
Eva Medin
Johansson,
ordförande

Samarbetet med de tre andra föreningarna här ute på
Söderön blev ju också ett lyckat grepp, Jacke Sjödin i
Söderögården den 23 september 2016 drog så mycket
folk så vi blev tvungna att sätta stopp vid 130 sålda
biljetter! Det stora intresset gjorde att vi fick ett överskott efter arrangemanget med flera tusen kronor per

Verksamheten 2016
Årsmötet

har höjt medlemsavgiften blir avgiften ca en fjärdedel av medlemmsintäkterna så frågan bordlades
tills vidare.

Föreningen har höjt medlemsavgiften fom
2016 till 200 kr för familj och 100 kr för enskild.
I år har föreningen skickat ut faktura på medlemsavgiften per mejl till alla medlemmar som uppgivit
sin adress till oss. Det har fungerat mycket bättre
än med gamla traditionella blanketter som kanske
lättare glöms bort. Övriga har fått sin faktura per
post. Vi har även skickat ut kallelser per mejl som
också har mottagits positivt.

Föreningen bjöd på fika med hembakat och
sålde lotter med fina vinster.

Den 7 maj träffades vi skolsalen nästan full.

Det diskuterades om vår förening ev ska gå ur
Hembygdsförbundet med anledning av att de höjt
medlemsavgiften så halva vår medlemsintäkt går
åt. Dessutom har hemsidan krånglat hela 2015 så
vi inte kunnat lägga ut kalendariet eller allt som
händer runt våra aktiviteter med bilder osv. Under
slutet av april 2016 bytte förbundet server och vi
tycker att det fungerar bättre redan. Efter att vi nu

Ordförande gratulerades med en blomma för
att Eva fyllt jämna år och för allt arbete hon lägger
ner i vår förening.
Gerrie Warner berättade efter mötet om Eds
trädgård i Östhammar. Han informerade bla om hur plantor bör
planteras. Vi alla fick tillfälle att ställa frågor.
Gerry informerade också om E-plantor som
är en kvalitetsmärkning för svenskodlade plantskoleväxter. Det är en garanti för friska, pålitliga
och odlingsvärda plantor som klarar vårt tuffa klimat och är ett miljövänligt köp. Gerrie fick en rökt
Raggarölax som tack.

Midsommarfirande

Karin Lönnblad, lekledare, Grosse Grotheus och Hasse
Ridderstolpe tränar på bryggan inför dansandet

Midsommardagen firade vi
i år med mycket
sol och värme
och vi blev ca
130 som mötte
upp i skolbacken.
Karin Lönnblad ledde dansen och lekarna.
Hasse Ridderstolpe,
Grosse Grotherus
varvade med olika
instrument under
spelningen.
Många fina Thomas och Ewa köper lotvinster, bla delika- ter av ordförande
tesskorgar skänkta av ICA Öregrund och
Konsum Östhammar och andra lokala
produkter fick vinnarna välja bland. Tomas
Eriksson och Thomas Larsson gick hem
med varsin matkorg.

Agnes och Gustaf
får napp i fiskdammen

Helene Löwgren, Ragni Andersson, Matilda Oscarsson
Löwgren och Arne Gustafsson mötte upp med våra spelmän
Hasse och Grosse på Midsommardagen, tack för det

Foto: Lena Edin

stångjärnet av “gösar” som kom från Bennebol
som var Hargs masugn. Här smältes råjärn från
gösen i “smälthärden” som sen vidare smältes ut
i “räckarhärden”. Därefter arbetades järnet vidare
till hammaren och städet. Hammaren drevs av ett
vattenhjul. I smedjan finns även en blåsmaskin
tillverkad av chatullmakare Widholm från tidigt
1800-tal.

Sommarens utflykt
13 juli guidade Lennart Andersson oss runt,
ca 25 personer, i flera av brukets vackra gamla hus.
Lennart har arbetat under många år på Hargs bruk.
Vi började med att
se den stora samlingen av horn från djur
som skjutits på brukets marker under åren.
Samlingen är Europas
största.
Vi fick se i gamla
snickarverkstaden att
fem olika maskiner
drevs av remar från en
motor . När en snickerimaskin skulle brukas
gick remmen till de andra på “tomgång”. Bruket
hade egen elstation från 1912 som försåg hela
vekrsamheten fram till 1962. Det var två pannor
som eldades med snickeriavfall som bark, spån
osv för att koka vattnet. Ångan från vattnet fördes
till en ångmaskin som drev en generator som alstrade brukets elström.
Vi gick vidare till de fint bevarade smedjorna.
I den stora smedjan vid Opphammaren tillverkades

Inger och Jan Ferm, Lotti Oscarsson, Gunnel och Bo
Wikman tar fikapaus

Smederna och kolpojkarna gick aldrig
hem efter avslutat arbetspass från söndagskväll till lördagseftermiddag, utan sov över
i ett utrymme “labbit”,
uppvärmt från smedjan intill och familjens
barn fick komma dit
med mat och förnödenheter.
Vi såg sen bla många verktyg från smått till
stora tunga och med snillrika lösningar i “klensmedjan”. Här tillverkades och lagades allt som
behövdes till brukets verksamhet.
Vi hade egna fikakorgar med och tog en paus i
den fina miljön. Efter det fortsatte vi mot det gamla
Magasinet som numera är ett mycket omfattande
museeum. Allt är samlat från bruket under alla år.
Efter utflyktsdagen åt vi tillsammns på restaurang Zorbas i Hargshamn. Utflykten blev mycket
uppskattad. Stort tack till Lennart Andersson som
fick en rosbuske av föreningen till sin trädgård.
Bruket tog inte betalt för besöket men Hembygdsföreningen betalade in 1 500 kr på Natsha
Anderssons sommarläger för Tjernobylbarn
Bruket samlade hornen
från skjutna djur på egna
marker fram till 1970-talet. Senare arenderas
marken ut och jägarna
får själva ta hand om sitt
bytes horn.
HM Konungen har flera
horn hänger i samlingen.
Tom det största hornet
som fått guld-medalj har
konungen skjutit älgen till.

Foto: Lena Edin

Hargs bruk är ett av Sveriges äldsta företag.

Magasinet byggdes 1892 som spannmålsmagasin. På 1960-talet började man lagra spannmålet i det nya magasinet mellan kontoret och
verkstaden. När Carl Beck-Friis tillträdde på Harg
i början på 1970-talet såldes 150 torp. Man samlade då in stora delar av de föremål som fanns i
lador och lider in i det gamla tomma magasinet.
Då anstläldes Ann-Charlotte Ljungholm för att
börja organisera samlingen till ett Bruksmuseum.
Det finns ca 6 000 föremål i samlingen. Vi
fick möjligheten att gå runt i det stora huset i tre
våningar och se allt som haft med brukets hästar
att göra som skrindor, vagnar, kälkar och andra
jordbrukmaskiner, seldon och symaskinen man
sydde och lagade den utrstningen med. Liksläden
och brandvagnen med avanserad utrustning till.
Även namnskyltarna på trotjänarna från stallet. De
första gamla tunga traktorerna. Utrustningen från
den gamla elstationen och den första telefonen och
gamla växeln. Från 1905 till 1924 fanns det en
egen musikkår och vi fick se instrumenten. Gamla
vågar till jordbruket jordbruket och och brukets
övriga drift. Stryk, manglingsutrustning och andra föremål för att ordna tvätten och många saker
som ingick i det gamla hushållet. De första inomhustoaletterna. Trädgårdsmästaren hade avancerad
utrustning också t o m ett stort skåp med små lådor
för förvaringen av alla fröer.
Ett rum var inrett som
en identisk gammal skolsal
och ett annat som det gamla
brukskontoret. Fiske och sjöfågeljaktsutrustning o båtar.
Stångjärnsstämpeln
Vi gick därifrån genom vackra Nerhammaren numera
ett mordent och attraktivt
bostadsområde som tidigare
var arbetarbostäder. Vi gick
sen tillbaka utmed den långa
stenmuren från 1840.talet.

Hargs Bruk lever till stor del av jord- och skogsbruk.
Bruket bedriver även en omfattande fastighetsförvaltning samt natur-, kultur- och viltvård. Markinnehavet
är beläget i kommunerna Östhammar, Uppsala och
Norrtälje och omfattar ca 23 000 ha landareal och
4 500 ha vatten. Som ett av få vallonbruk har Hargs
Bruk varit i kontinuerlig drift i snart 350 år. Brukets
uppgift är att förvalta, bevara och utvecklas så att det
fortsätter vara ett av landets bäst bevarade bruksegendomar. Företaget har 12 anställda och sysselsätter dessutom ett flertal entreprenadföretag av olika
slag.
Hargs bruk fick bruksprivilegier 1668 och ägdes
då av Gustaf Otto Stenbock. Hans sigill, med den
stegrande stenbocken, är en idag logotype för Hargs
Bruk AB. Efter att ryssarna bränt ned hela bruket
1719 förvärvade och återuppbyggde Erik Oxenstierna bruket 1730. Sedan dess har Hargs Bruk ägts i
samma släktled, där nuvarande ägarna Beck-Friis är
åttonde generationen som förvaltar egendomen.
Egendomen skapades på 1630-talet av landshövding Hans Kyle. Gustaf Otto Stenbock köpte
gården 1664 och fick fyra år senare privilegium att
anlägga ett järnbruk. Masugnarna var förlagda till
Stockby i Harg (1668 - 1752), till Bennebol i Bladåker (1683 - 1884) och till Hällevik i Gästrikland (1752
- 1903). I Harg bearbetades tackjärnet till stångjärn.
År 1719 brände den ryska flottan ned alla byggnader i Harg utom kyrkan. Det var inte förrän 1730,
när Eric Oxenstierna förvärvade Harg som järnbruket kom igång igen. Den nuvarande herrgården
med intilliggande flygel uppfördes av Carl Oxenstierna under 1760-talet efter ritningar av Elias Kessler. Vallonsmedjorna har fortfarande välbevarade
exteriörer och i Övre Hammaren, intill Bruksgatan
finns både härdar och blåsbälg kvar. Stångjärnstillverkningen vid Hargs Bruk upphörde 1921.
Harg tillhörde familjen Oxenstierna fram till
1873. Bruksverksamheten övergick då i släkten BeckFriis ägo eftersom dåvarande fideikommisariens äldsta dotter, Ebba Oxenstierna ingått äktenskap med
Joachim Tavast Beck-Friis 1855. Familjen Beck-Friis
är fortfarande ägare till Hargs Bruk och kan således
räkna sig som den nionde generationen i brukets
ägarlängd. Simone Beck-Friis bor och arbetar numera på Harg.
Järnboden, 1,5 km sydost om Bruket är en femvånings stenbyggnad från 1700-talets mitt uppförd
av brukets dåvarande byggmästare Raphael Claeson
Pousett. I nedre botten magasinerades stångjärnet
innan det skeppades till järnvågen i Stockholm. I de
övre våningarna förvarades varor som anskaffats utifrån, mestadels spannmål.

Höstmarknad
Söderslöjd ordnade 17 sept för 4:e året i rad
Höstmarknad på skolgården på Tvärnö.
Solen sken och det kom många besökare hela
tiden och affärerna var goda för alla. Söderslöjd
sålde både slöjd och fika, Eva och Magnus sålde
produkter från Mellangården, Grävlings Naturprodukter från Gräsö, Tippi Unge erbjöd pelargonskott och hemstickade mössor och honung sålde
Andreas Robertsson. Ulla och Monika från Raggarö, Gunnar från Gudsängar, Petra Magnusson,
Raggarölax var också med som dagens knallare.
Ingen är glömd men redaktionen har inte namn på
alla som ville göra affärer vid sina bord.

Det har skänkts mycket fina saker till vår förenings loppisbord. Tack för det! Nu tar vi tacksamt
emot prylar till årets loppisbord dock ej böcker.

Många trollsländor var intresserade av tjärtvål i
Tvärnösolen
Foto: Grävlings

Vi uppmanar medlemmarna
om förslag på aktiviteter som vi
kan göra tillsammans, tack.

Gunnar säljer
grönsaker från
Gudsängar

Foto: Stig Unge

Du hittar mycket information
om Tvärnö
på webbplatsen
www.hembygd.se/tvarno
och nu syns vi även på Facebook
sök på Tvärnö Hembygdsförening

Berättarkväll
23 september mötte vi upp i Söderögården i
Långalma för att lyssna på Jacke Sjödin. Kvällen
samordnades med Söderöns Bygdegårdsförening,
Söderöns Hembygdsförening, Raggarö Hembygdsförening och vi från Tvärnö. Bygdegården blev
fullstatt och vi blev tyvär tvugna att säga nej till
fler intresserade.

Vi blev ca 130 personer som först bjöds på
mycket god fisksoppa. Kokt under dagen i lokalen
efter recept av Britta Eriksson, Raggarö på Morotssoppa (ja, Britta kallade den faktiskt morotssoppa).
Brittas fina kokbok finns att köpa på Raggarön eller i Långalma. Efter blev det fika med kakor.
Sen sätter han igång - Jacke. Många goa skratt
blev det när han berättar lite lokalt som han läst
in, viker ut sin stora familj, går in på djupare livsfrågor och samhällets galenskaper på sitt suveräna,
lättsamma och underhållande sätt. Han sjunger och
spelar egna låtar också på kända melodier.
Jacke Sjödin känner vi igen från Upplandsradion, Uppsala Nya Tidning, TV, teatrar och underhåller land och rike runt. Jacke sammanfattar sina
kåserier gärna på rim.
Här en text om när ett av hans barn knallar iväg
till sin första skoldag som Jacke läste för oss i fina
långalmakvällen.

Första skoldagen
Så vandrar han iväg längs vägen.
Han har ryggsäcken på ryggen, kepsen på huvudet, och han håller sin mamma hårt i handen.
Jag står en stund i fönstret, och när jag ser
honom försvinna grips jag av ett enormt behov av
att skydda. Inte främst mot faror - jag grips av behovet att skydda honom från förändringen av hans
världsbild.
Jag vill inte att han ska få veta. Jag vill att han

ska få fortsätta leva sitt liv bland pannkakor och
lördagsgodis. Jag vill att han ska få fortsätta existera i den värld där skurkar blir tagna av polisen,
den värsta tänkbara olycka är en borttappad spindelmannengubbe och att det är 100 år tills mamma
och pappa dör. Jag vill kapsla in honom i tillvaron
där Bamse, Emil i Lönneberga och Alfons Åberg
styr över gott och ont. Där man bjuder den elake
på saft och bullar så att han blir snäll, där det är
fult att slåss och ta för sig mer än någon annan,
och där allt farligt i världen hände förr i tiden, som
dinosaurier, krig och tandvärk.
Men nu ska världens mörka sidor obönhörligen
avslöjas. Han kommer inom en inte allt för avlägsen framtid att få reda på allt från svält, klimathot
och terrordåd till alkoholism, incest och barnporr.
För hur gärna jag än vill, så kan jag inte ta med
mig familjen upp till en fjällstuga, kasta ut tv:n,
klippa internet och bunkra 5000 påsar frysta köttbullar och snabbmakroner och lite micropopcorn till
lördagarna.
Det går inte. Men det är det jag skulle vilja när
jag ser honom skuttande försvinna runt kröken med
ryggsäcken på ryggen, kepsen på huvudet och den
lilla, lilla näven som hårt håller mammas trygga
hand.

Tvärnö Hembygdsförenings
ekonomi
Resultatrapport

Styrelsen fram till
årsmötet 6 maj 2017

Ordf Eva Medin Johansson
070 398 03 87
Mellangården 755		
742 91 Östhammar
eva.medin.johansson@gmail.com
Vice Ordf Harald Andersson
V Tvärnö 524
742 91 Östhammar
harald-andersson@live.se

070 5522005

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

070 653 18 30

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

070 560 17 23

Övriga i styrelsen:		

Övriga funktioner:

Ledam

Lena Edin		
Rev
Gösta Kaiser
Harald Andersson		Lars Backman

Suppl

Katarina Johansson
Lars Svanfeldt
Sture Pettersson

Rev
suppl

Gunnar Nilsson
Herbert Söderberg

Preliminär

Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 16-01-01 - 16-12-31
Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning
3012
Annonsförsäljning
3320
Lotteri
3321
Försäljning övrigt
3325
Arrangemang
S:a Nettoomsättning

3 035,00
4 970,00
0,00
5 123,00
13 128,00

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

1 350,00
433,00
2 700,00
19 800,00
24 283,00

S:a Rörelseintäkter mm

37 411,00

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

0173 720 52 Östhammar
076 230 11 80

Glöm

inte

Hembygdsföreningens Årsstämma i
Tvärnöskola lörd 6 maj kl 13.00
Till fikat efter mötesförhandlingarna lyssnar vi på Bosse Eriksson som berättar
om postväsendets historia i vår bygd

-3 381,00
-6 961,00
-825,00
-1 600,00
-12 767,00
24 644,00

Övriga externa kostnader
5010
Lokalhyra
-400,00
6110
Kontorsmateriel
0,00
6120
Medlemsavgifter Hembygdsförbundet -4 680,00
6150
Trycksaker
-4 538,00
6250
Postbefordran
-210,00
6570
Bankkostnader
-600,00
S:a Övriga externa kostnader
-10 428,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm
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

-23 195,00
14 216,00
14 216,00
14 216,00
14 216,00
14 216,00
14 216,00
14 216,00
-14 213,00

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

Dagordning vid Årsstämman 6 maj 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17

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 2016
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

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

Brunnsborrarminnen
Nils-Erik Hultman

Nils-Erik är uppvuxen i Ånö och började arbeta som
anstäld, som brunnsborrare 1947. 1953 startade han
brunnsborrning i egen regi. Han har borrat ca 250 vattenbrunnar i sitt yrkesverksamma liv.
Nu har Nils-Erik just utkommit med en bok om sina
upplevelser för att hjälpa skärgårdsbor att få sin egen
brunn både på öarna i våra trakter och runt i östra Uppland. I sin bok har han berättat om sina jobb på våra
nära öar: Räfsten, Frebbenholm, Örskär, Fälön, Länsö,
Askkummelören, Sundskär och Värlingsö. På Tvärnö
har Nils-Erik borrat många brunnar men är inte omnämnda i boken.
Det kunde uppstå riktiga äventyr för att få ut sin
tunga borrutrustning dit kunderna önskade få sin nya
brunn. Inte minst när han skulle ut på öarna, under
somrarna sjövägen eller på isen under vintertid.
Nils-Erik bodde ofta kvar hos sina kunder under
tiden borren dunkade sig ner i berget. Då fick han uppleva vardagsliv och strapatser hos fiskare, bönder och
sommarboende som han också samlat i sin bok.
Boken går att köpa
direkt av
Nils-Erik Hultman
070 604 48 89

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

Här står Nils-Eriks
borrmaskin uppställd
i tät dimma
vid Örskärs fyr 1969

Föreningens aktiviteter 2017
Årsmöte

Lördagen 6 maj kl 13.00 i Tvärnö skola med årsmötesförhandlingar. Lotterier med fina vinster säljes och
till fikat lyssnar vi på Bosse Eriksson som arbetat på
posten i Östhammar i många år. Han har mycket att
berätta om postväsendets start och historia i vår bygd.

upp i Långalma Bygdegård. Föreställningen är ett
samarbete mellan Tvärnö-, Söderön- och Raggarö
Hembygdsföreningar och Söderöns bygdegårdsförening.
Vi kommer att servera soppa och fika.
Annonseras på anslagstavlor, hemsidor, Facebook och i lokalpressen.

Midsommarfirande

Midsommardagen 24 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. Fiskdam för barnen. Medtag egen fikakorg och
bidra gärna med eget plockade blommor och bladgrönt.

Sommarutflykt

13 juli kommer vi att åka med ordnade eller egna båtar
från Kalkbryggan 10.00 till Färdgärde för att gästa
Allmogebåtföreningen. Där vi får se vad de arbetar
med och även titta på Östhammars kyrkbåt som de
byggt i ny upplaga efter föregångarens mått och ritningar. Vi äter lunch tillsammans som föreningen bjuder medlemmarna på. Det kommer mera information
på www.hembygd.se/tvarno, på vår Facebook-sida och
affischeras på Tvärnös anslagstavlor. Kolla hemsidan
och Fb-sidan om det väntas regn för då åker vi eventuellt bilar istället.

Höstmarknad

12.00-15.00, 16 september i samarbete med Söderöslöjd kommer det att försäljas hantverk, produkter från
trädgård, växthus och skog i skolan. Söderöslöjd kommer även att sälja fika.
Du är välkommen om du vill vara med och försälja
något. Eller bidra gärna med Loppisprylar, dock ej
böcker, tack.
Se närmare på webbplatsen, Facebooksidan eller på affischer som sätts upp i god tid på föreningens anslagstavlor.

Svamptillagning

I samarbete med Raggaröns Hembygdsförening kommer vi att möta upp i deras lokal. Där finns kök och
vi kommer att laga svamp tillsammans med Hasse
Lagenius. Hasse besökte vår förening 2015 i skolan
där han höll föredrag om våra svampar. Vi plockade
tillsammans i skogen och när vi kom tillbaka gick vi
igenom våra fynd med Hasse.
Vi tar med oss egenplockad svamp och hoppas kunna
avnjuta flera olika rätter tillsammans. Vi annonserar vidare som vanligt.

Berättardax

27 oktober kommer vi att underhållas av KG Malm
och Lucas Stark som sjunger Allan Edwall.
Vi hoppas att vi blir många som vill lyssna så vi mötet

Det är få kulturpersonligheter som har
varit lika folkkära och
älskade som Allan Edwall. I konserten framförs Edwalls sånger
som han på senare år
har kommit att blir mer
och mer uppmärksammad för vid sidan av
sin
skådespelargärning. Mustiga skrönor
och satiriska samtidsbetraktelser, färgade
av svart humor, visa
och folkmusik. Humor, publikkontakt
och spontanitet är viktiga ingredienser i Lucas och KG:s genom
åren mycket uppskattade konserter.
2017 turnerar de för
andra året i rad med
succé-föreställningen
Världens bästa Allan!
som framfördes över
sjuttio gånger landet
runt 2016!

Ur tidigare turnéer
“Artisteri av hög klass.
Publikkontakten blev
suverän”
Dalademokraten

“Roliga historier och
visor lyckades hålla publiken på helspänn”
Nya Lidköpingstidningen

“Att välja favoriter ur
detta skafferi, till brädden
fyllt av delikatesser, är
nästan omöjligt”
Eskilstuna-Kuriren

“En rysning av välbehag
gick genom publiken”
Södermanlands Nyheter

Alla är välkomna att skänka prylar till
föreningens lotterier och till loppisbordet på Höstmarknaden i september
gåvorna tas emot av Lotti Oscarsson, Tvärnösundet 646

Ekologiska
närproducerade
ägg

Östhammars Tidning, vid saxen Torbjörn Forsman

Styrelsens ytflykt
Styrelsen får 1 600 kr som tack för sitt arbete
under året som gått som vi gör något tillsammans
för.
I år valde vi att åka in till Upplandsmuseet i
Uppsala. Vi såg utställningen “Badlif” som var
gratis för Hembygdsföreningar men vi var sen till
en restaurang där vi åt gott tillsammans men fick
lägga till lite ur egen kassa förstås.
“Badlif” visade fram till 29 jan hur trendiga stadsbor roade sig i kurorterna Östhammar och Öregrund
runt förra sekelskiftet (1880 - 1930). Vi såg fotografiska bilder, kläder och föremål för att känna tidsandan och få en bild av vad badortsepoken betydde för våra små skärgårdsstäder.

För abonnenterna inom ÖREGRUND-ÖSTHAMMAR-området
Måndagen den 17 december 1962 överfördes telefonstationen i Tvärnö till
automatisk drift. Fr.o.m nämnda dag skall samtal till abonnent i Tvärnö
beställas med användande av de nya, femsiffriga telefonnumren för abonnenterna ifråga. De nya numren återfinnas i Uppsaladelen av 1962 års
rikstelefonkatalog, sid 374 och följande. Detaljerade telefoneringsanvisningar har nyligen tillställts samtliga abonnenter i Tvärnö och gäller fr.o.m.
den 17 december 1962.
TELEKOMMISSARIEN

Varmbadhuset, Källör, Östhammar omkr 1900
Foto: Skötsner - Edlund

Östhammars kommun har överlåtit till Upplandsmuseet hela gamla samlingen av 20 000 glasplåtar och negativ från fotograferna Skötsner-Edlund, Östhammar. De dokumenterade vardag, fest
och samhället i trakten under slutet av 1800-talet.
Tiden för badortslivet var mycket påkostad och
det uppfördes stora byggnader i våra småstäder
som varmbadhus, kallbadhus och bl a socitetshus
med salonger och danslokaler. Det gav möjligheter
till arbete under uppbyggandet och skötseln för
ortsbefolkningen. Men också säsongsarbete för tex
restaurangsfolk, baderskor, tvätterskor, läkare osv
och att man kunde få in extrainkomster på att hyra
ut sina hus till sommarens gäster. Det var skilda
världar men ändå var de så beroende av varandra.
Dessutom vaknade orten för nymodigheter som
tennis, cykling, segling, snickarglädje på sina egna
hus och ett mordernare nöjesliv.

Fiskeguidning
i Östhammar & Öregrunds skärgård

Båtturer/utflykter
Vi tar er med ut på båttur
i vår fantastiska skärgård
Vi har utflyktsmål som kan passa alla
Vi kan även hämta/lämna dig
och dina gäster på din ö
Kontakta oss för priser

Ulf Engqvist
Gräsörävarna AB
Raggarö
072 202 07 72
info@grasoravarna.se

Tvärnögårdar
Vad vet vi om
Tvärnö´s 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 om gårdens
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 hade uppehåll i två år och skrev om annat men 2016
fick vi lära känna “Hörner´s” Liljebacken i Västerbyn.
Nu ska vi bekanta oss med “Maxen´s”, Högalund på
Östra Tvärnö.

Högalund
Vi börjar med Viktor Bohman från Lövnäs som
var brevbärare på Tvärnö. Han ägde även Högalund och hade ett par kor och skördade marken.
Han behöll åkrar och skogen när han sålde Högalund till systern Berta Eriksson och hennes
make Helge som sommarboende. Äldre berättar
att gården kallades för “Agust Ers” på 1910-20-talet. Troligen bodde det där någon Eriksson före
Bohmans övertagande.
Berta och Helge bodde på stället bara ett par
år och sålde sen gården till familjen Max 1945 för

Nils Max med barnen Göran och Ingrid

3 500 kr. Nils och Emma Max med barnen Göran
och Ingrid hade semestrat på Bodahagen året före
och kände att de trivdes på Tvärnö. De blev sen ön
och Högalund trogna i femtio år.
Ingrid Andersson på Raggarö, fd Max växte
upp som barn med sin bror på Högalund under
hela sommarloven. Hon berättar att de och mamma
Emma själva fick ordna så de hade mat. De fiskade
både gädda, abborre och ål men ibland kom Gustav Söderström roende för att sälja sin strömming.
Ägg köpte de på Norrgården där de också lånade
telefon. Hos Bohmans köpte de mjölk och hämtade
sin post. För att handla andra förnödenheter blev
det en roddtur till affären i Elvsnäs. Pappa Nils
som då var polis i Uppsala kunde bara vara ute på
Tvärnö under sina semesterveckor.
För att komma ut till Tvärnö åkte de tåg från
Östra Station i Uppsala till Gimo. Därifrån med
buss till Östhammar. Där i hamnen låg TvärnöMjölkbåten och med den åkte de till Södergården
för att sen gå den ganska långa vägen till Högalund. Ibland fortsatte de istället med tåget till
Hargshamn där Helge Lindstedts körde dem vidare i sin fiskebåt ända fram till Högalund.
1954 blev familjen Max bofasta på Tvärnö.
Nils började arbeta som murare runt i bygden
vilket han lärt sig i sin ungdom av sin fosterfar som
var murare.
Nils Max går här genom blomsterängen ner mot sjöboden
med barnen Ingrid och Göran. Nils byggde ny sjöbod 1946.
Utsikten når ända bort till Herräng.

Högalund 1950. Efter nattens oväder har snön packat sig kvar på gavelväggen. Då hade Nils Max ännu ej byggt om med en
större veranda men påbörjat en större upprustning inomhus med isolering, nya golv, ett nytt rum och ny skorstensstock.

Nils byggde en ny större sjöbod för motorbåten.
Han rev höladan och byggde där ett garage och i
delen ner mot sjön ordnade han en liten lägenhet.
Telefon och elektricitet drogs in och han lät borra
en brunn för att få eget vatten under 50-talet.
Mor Emma kom som 13-åring till Sverige efter första världskriget 1919 från Wien i Österike.
Det var stor brist på mat så tack vare Röda Korset fick barn komma till Sverige för att “äta upp
sig”. Emma kom till en barnlös familj i Malmslätt
utanför Linköping och en mindre broder, Franzi,
kom till grannfamiljen. Brodern flyttade tillbaka
hem men Emma stannade som fosterbarn i sin nya
familj. Franzi fick lämna fru och två små döttrar
för andra världskriget men stupade. Emma sörjde
honom hela sitt liv.

på Raggarön. Nils Max dog 1981. Emma Max
avled 1994 och då såldes Högalund till Christer
Jansson och Bengt Dannberg från Alunda 1995
Christer Jansson tog över fastigheten själv men
dog 2010. Hans fästmö ärvde då stället som hon
2016 sålde till Tarja och Denny Wincent. .
Tarja och Denny rustar nu upp stora huset och
ska bo där permanent. Trevligt när folk flyttar ut
till Tvärnö tycker vår förening och önskar lycka
till!

Foton ur Ingrid Anderssons familjealbum

Nils Max var född i Flen men blev adopterad
hos en familj i Malmslätt. Hans rätta far, Nils Otto
Palm var major och en av dem som ordnade möjligheter för de Österikiska barnen att komma till
Sverige.
Ingrid är sedan 1956 gift med Erik Andersson

Syr upp kapell och dynor efter beställning

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

Skolan och hembygden
Folkskolan fyller 175 år nästa år. Bla kommer
Hembygdsföreningarna att få möjligheter att delta
i firandet med sina samlingar.
Det kommer bli ett samarbete mellan museer,
lärarförbundets lokalavdelningar och andra intresserade som kan göra ett arbete tillsammans
med föreläsningar, seminarier, debatter osv. “En
sagolik skola” blir en vandringsutställning som
invigs på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm som sen kommer gå vidare till sju länsmuseer i landet 2017 - 2019. En version av utställningen
kommer också att finnas på webben, tillgänglig för
alla. Lärarstiftelsen är initiativtagare och samarbetspartner i utställningsarbetet är Sveriges Museer, Sveriges Hembygdsförbund, Svenska Barnboksinstitutet och lärarförbundet.
Folkskolepionjärerna drev på för en likvärdig
undervisning och ett sammanhållet skolsystem för
barn i alla samhällsklasser. Landets främsta illustratörer och författare fick i uppdrag av Sveriges
Allmänna Folskollärarförening att göra läroböcker
och skolplanscher under mottot “Endast det bästa är gott nog åt barnen”. Vi fick klassiker som
läroböckerna Sörgården och I Önnemo av Anna
Maria Roos och Nils Holgersson av Selma Lagerlöf.
Lärarstiftelsen hoppas att det här kan sammanföra olika människor som skapa kontakter mellan
olika generationer, gamla och nya svenskar - och
mellan skolor, museer, hembygdsföreningar, bibliotek och forskare.
Till nästa år, jubileumsåret, kanske vi kan få
fram uppgifter om Tvärnö skolan, livet runt, lärarna osv att skriva om i Hembygdsföreningens tidning. Hör gärna av er om ni har något av intresse.

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!

Mellangården
Anders Johansson & Eva Medin Johansson
070 398 03 87
mellangården755@gmail.com
www.oregrund.nu/tvarno
www.mellangardentvarnobloggar.blogspot.com

Ta en promenad genom
Naturreservatet till Lill-Näsudden
Där finns det en ordnad grillplats
och 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

I naturreservatet
Östra Tvärnö
ligger Träsket, en dikad sjö,
som tidigare hette sjön Lagnan
Att Träsket ser ut som det gör idag beror på
de dikningar som kraftigt sänkt vattenytan för att
vinna åker- och betesmark. Den senaste dikningen
genomfördes på 1950-talet och därefter har igenväxningen tagit fart på allvar. Om inte Träsket
skulle sänkts skulle det idag vara en gloflada, en
avsnörd havsvik på väg att bli en sjö.
Kustlevande fisk som abborre, gädda, mört,
lake och id söker sig ofta upp i kustmynnade vattendrag och våtmarker för att leka. Förr så var
det gott om fisk som vandrade upp till Lagnan.
En återställning av Träsket skulle inte bara gynna
dessa arter. Även sjö- och rovfågel gynnas när en
våtmark restaureras. Både hittar snabbt till dessa
platser.
Planen är att det djupa dike som idag avvattnar
Träsket grävs igen närmast mynningen nedströms
våtmarken. Vattennivån kommer som följd av detta
att stiga och istället rinna ut genom den ursprungliga åfåran som syns på den gamla häraldskartan
och på bilden framtagen med data från laserscanning. Den ursprungliga fåran finns i stora delar
kvar, men visst restaureringsbehov finns. Ung al
och sly kommet att fräsas bort medan en del träd
huggs bort. Mer solljus innebär att vattnet värms
upp snabbare på våren vilket gynnar de fiskarter
som leker där. Betesdjuren kommer se till att ytorna hålls öppna framöver.

För att utveckla besökarnas möjlighet till naturupplevelser inom området kommer en bro likt den
som idag går över diket att anläggas över ån samt
en spång. En ny stigslinga läggs så besökarna kommer närmare våtmarken och den återställda bäckfåran. Tillsammans kommer detta att ge besökare
möjlighet att inom en snar framtid på nära håll
kunna bevittna gädda, abborre, lake och mört på
vandring upp från kusten för att leka i Träsket.
Senare på säsongen kan de även följa ynglens utvandring. Skyltar kommer att sättas upp både vid
utkiksplatsen samt vid träbron som beskriver betydelsen av kustnära våtmarker.

Norrgården

Grillplatsen vid
Lill-Näsudden

Mellangården

Träsket

Berörda tillstånd är inhämtade och söks medel
för åtgärderna. Planen är att arbete påbörjas under
vårvintern 2017 för att göras klar under året.
Upplandsstiftelsen har tagit intiativet att återskapa träskmarken i
Naturreservatet på Tvärnö

www.roslagen.se
Turistbyrån i Östhammar
öppen vardagar 11-15 året runt
Turistbyrån i Öregrund
öppen 1/6-31/8 se tider på webb
Telefon 076 765 06 60

BYGG AB SVEN MAGNUSSON

TVÄRNÖ SÅG
Tel mobil:		
Tel bostad:			

070 514 47 37
122 84

Facebook - Tvärnö Hembygdsförening

Kafe Wilma
i Öregrund
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

Inger Modin, Johanneslund, Ö Tvärnö fick ett
brev från USA .....
(fritt översatt)

Tvärnö
Tvärnö är en vacker plats i Sverige.
Allas bakgårdar(trädgårdar) är dekorerad med färggranna
svenska flaggor(flagga) eller banderoller. De är lyckliga
som har Östersjön också! Jag har vadat i den, och vattnet
är verkligen kallt. Om du hade Östersjön i din bakgård så
skulle du med största sannolikhet äga en båt.
Nästan alla människor har stora underbara blom och
grönsaks trädgårdar och växthus också.
Under dagen kan du se fantastiska ändlösa blommor
överallt. Det var roligt att promenera mellan blomstren.
Även när det regnar så var det fortfarande väldigt
fantastiskt(ljuvligt).
På nätterna hör du syrsorna sjunga och insekternas surr.
Jag kommer ihåg att jag hade svårt att somna för att
solen sken så klart klockan 11 på kvällen. Det blev inte
mörkt förrän vid midnatt och det var mörkt till klockan 1
på morgonen.
Det var bara en äcklig sak jag inte gillade. I skogen, där
är det massor av stora, äckliga insekter. Om du har otur
så kanske du ser en stor, fet, äcklig fem tums snigel. Dom
är röda och svarta och (bortom/beyond) äckliga. I skogen
är det också enorma myrstackar! Jag såg en som var större
än min lillebror James, (den var ca tre fot) och en annan
var ca en fot. Du kan se marken röra sig och det ser verkligen förfärligt ut!
Som du hör,
Tvärnö är en underbar plats.

Bilden har vi fått från Thorbjörn Ahlsén som han hittat i
bortgågna mamma Inga-Majas samling. Den var publicerad förra året i vår tidning.
Det är fartyget Furusund på bilden som var byggd 1865
och gick i trafik genom Furusund mellan Stockholm och
Östhammar i slutet av 1800-talet.
Vi fick uppgifter om att bilden är från Ekensberg på Tvärnö
men redaktionen var tveksamma till den platsen. Därför
skrev vi till bilden, att alla kunde höra av sig, som visste
något mera om kajplatsen.
Vi har inte fått något gensvar från föreningens läsare på
det. Men, Torbjörn Forsman har forskat och fått veta av
båtfolk och efter gamla turlistor att Furusund aldrig gick in
till de mindre bryggorna i våra trakter. Alltså ligger Fartyget troligen vid någon brygga närmare Stockholm.

www.jokabakeri.se
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

Tvärnö Hembygdsförening får många trevliga urklipp ur
gamla tidningar, främst Östhammars Tidning från Torbjörn
Forsman. Vi får även gamla fotografier och eftersom Trobjörn
har mycket kunskap om bygden och ett fantastiskt bildminne
så kan redaktionen/föreningen ofta få fram uppgifter ur historien som han kan leta fram fakta om, ur sitt arkiv. Tack för det
Torbjörn!
Torbjörn har lite släktanknytning till Tvärnö. Morfar,
Gideon Forslöw hade konditori vid torget i Östhammar 19211962.

Kapten Johan Westerlund
1836-1924
Johan var gift med
Anna Maria Nordin
från Norrskedika

Gideons morbror Johan Emil Westerlund var sjökapten på
Rådman Lundqvists båtar. Om Lundqvist och hans fartyg har
Frösåkers Hembygds-förening just kommit ut med en omfattande Kapten Johan Emil
bok. Emil var bla kapten på det stora segelfartyget Krey Wog- kallades Emil Westerlund
Lövnäs, Tvärnö
gersin åren 1905-1915 som ofta låg för ankar vid Tvärnö.
paret hade två döttrar

Gideons morfar Johan Westerlund (Emils far) bodde vid varav den ena dog ung
Lövnäs på Tvärnö. När han dog 1924 bodde han på Vreta i
Mälby. Han var också sjökapten på Rådman Lundqvists fartyg.
Hembygdsföreningen hoppas på fortsatt spännande samarbete med Torbjörn. Han undrar om någon har mera uppgifter om släkten Westerlund
- hör av er, tack.

Johan Emils hustru
Birgitta Katarina
född Elfing 1867,
utanför Gävle.
Hon sålde Lövnäs,
Tvärnö i slutet av
1930-talet efter
makens död.

Medlemsförteckning 2015
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
Forsman Torbjörn
Frisell Gunnar
Gille Ulla o Torben
Gustafsson Agneta o Arne
Hagman, Scharpff Viktoria o Peter
Hellgren Inger o Per-Åke
Hellgren Högberg Dan o Alexandra
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
Kraft Stig

Artillerigatan 97
Penselvägen 10
Birger Dahlerusv 8
Ellagårdsvägen 182
Raggarön 107
Stendösvägen 2
Diamantgatan 10
Fyrislundsgatan 37b
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
Klövervägen 11
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
Snesslingeberg 135
Gammelhusgatan 8
Sv Gränsgatan 21
Born 8
Törnstigen 10
Dalbrobranten 35
Svandammsvägen 6
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
Slagugglan 27

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
75444 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
186 94 Vallentuna
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		
moxboda@hotmail.com
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 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
128 68 Sköndal
Västerbyn 525
ingerhellgren”hotmail.com
126 32 Hägersten
Västerbyn 525
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
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 Eva
Smedjegatan 8
74236 Östhammar
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
Naeslund Staffan
Vasagatan 7
742 32 Östhammar
Tvärnösundet 645
staffan.naeslund@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 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
raggarolax@gmail.com
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
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Namnettikett

År 2017 Årsskrifts lösnummerpris 40 kr

Din lokala
trädgårdsmästare
vi är ett trädgårdsföretag
som löser alla dina gröna problem

Medlemsavgifter
för familj 200 kr
enskild (över 18 år) 100 kr
-------------------------------------------Inbet på Pg 462 39 77 - 8

beskärning av fruktträd,
gräsklippning, ogräsrensning mm
vi har lokala trädgårdsmästare
i Östhammars kommun
men även i Stockholms alla områden
Välkommen !

Glöm inte betala årsavgiften !

Blue Harvest AB
Tel vxl: 08 179 279

Betalar du över internet - kom ihåg
att lämna fullständigt namn
och hela adressen + din e-postadress

Direkt: 073 580 15 00
e-post: info@blueharvest.se
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Pris 3 276:- kr inkl.

SS PÅ 0173-230 77
KTA O
KONTA
lka.se - www.delka.se
info@de lka.se

DELKA

Ditt stängsel- och staketproffs

Jag erbjuder ridlektioner,
hyr ut stallplatser, sommarbete och hästtransport
Ridläger sommaren 2017
v 24, 25 och 26
Kontakta mig för mer info
070 794 76 88
Välkomna! Anna Godin.

Kom och
prova på
golf och paddel

tel: 0173 324 50
Välkomna !

Öregrunds
Golfklubb

