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Årsstämma 
Årsmötet ägde rum förd 7 

maj. Drygt 30 personer deltog 
och sedvanliga årsmötesför
handlingar genomfördes. Det 
blev inga nya eller avgående 
ledamöter i styrelsen. 

Årsstämman avslutades med 
lotteri, kaffe med tårta samt 
underhållning av Christer 
Lehti som spelade på flera olika 
dragspel och berättade intres
sant dragspelshistoria. 

Christer Lehti spelar här på ett av 
sina dragspel 

www.hembygd.selupplandltvarno


Midsommar 


Ulla Rönnqvist, Magnus Tibel/, dragspelare Rune Backström, Fredrik Axelsson, Eva Tibell och 
SigniId Backström pustar ut eft er dunsen runt stången medfika 

Midsommardagen 2005 

Årets midsonunarfirande på 
skolan var så nära att regna bort 
som tänkas kan. Någon minut i 
tolv slutade det regna och alla som 
hoppats på vädrets goda makter dök 
upp på kort tid, hela 95 stycken, 
och midsommarstången blev klädd 
och rest. 

Dragspel tål inte regn, men Rune 
Backström kunde mot alla odds 
spela upp till lek runt mid
sommarstången, i år ledd av Eva 
Brunnström och Kerstin Malm
borg. 

Nytt för i år var att skattkistan 
utbytts mot en fiskdamm . Även de 
minsta hade då en chans att vara 

Lekledare Eva Brunnström vilar också benen eft er vändorna ntnt stången 
med. tillsammans med bIa/am Sahlström 

På grund av vätan blev det 
uppskattade lotteriet inställt, men 
vi återkommer nästa år. 



Sommarutflykten 

Det som skulle bli en båtutflykt till Raggarö 

den 13 augusti blev istället en cykel- och bil
färd. 

Vi träffades vid Lokalen vid Il-tiden. Började 
med lite fika medan vi väntade in alla deltagare . 
Även Söderöns hembygdsförening var med. Till
sammans var vi ca 20 deltagare. När alla var sam 
lade skickades vi iväg i mindre grupper. Alla fick 
också en tipskupong att fylla i längs den snits
lade vägen. 

Först kom vi till linbastun (fr 1860). Därefter 
kyrkbåten, posthuset och sist fram till "smian", 
smedjan där Stig eldade för fullt. 

Vi gick efter det tillbaka till Lokalen där Bemt 
och Björn grillade korv till alla hungriga van
drare. Stig (ordf) berättade om Raggarön och 
hembygds föreningen . 

När vi ratt veta resultatet av tipsrundan som 
handlade om Raggarö och fika lite till åkte vi 
hemåt. 

Vi tackar Raggarö Hembygdsförening för 
en intressant dag. 

Stig smider krok. 1930 byggdes nuvarande smia på sam
ma plats som den gamla som hade brunnit ner 

Stig berättar raggaröhisatoria och hur deras Hembygdsföreningjilngerar på vår utflyktsdag 

HEMBYGDSFÖRENINGENS ALLA AKTIVITETER KOMMER ATT 


AFFISCHERAS pA ALLA ANSLAGSTAVLOR I GOD TID 


Titta gärna också på vår hemsida: www.hembygd.selupplandltvarno 


www.hembygd.selupplandltvarno


Fortfarande använder al/a boende på Raggarön sina egna 
postfack i det gam/a fina posthuset. 1930 kum "Post 
Boman", Viktor Boman från Tvärnö med båt, cyklade sen 
upp och sorterade all raggGl'öpost i posthuset. 

Raggarö , de Ragarnum (1364), Ragarna (1543) 
Red. har sett flera betydelser på namnet. Från 
1500-talet att det skulle vara en stenig Ö. Det kan 
också tyda på att ett gräs växte på ön som bildade 
en stubbartad matta, ty ragg betyder något yvigt 
och ulligt. -garn skall kunna ha betydelsen, något 
långt och smalt (siluetten av ön är lång och smal). 

~ 
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Kyrkbåten från mitten av 1800-talet ligger \,äl bevarad i sin bod. Raggaröborna fick tillbaka sin gamla kyrkbåt från 
Roslagsmuseet i NOlTtäUe år 2000. 

Gudstjänsten 
Söndagen den 7:e augusti var en regnvåt dag Den gamla orgeln från skoltiden fungerar 

varför gudstjänsten inte kunde hållas utomhus, numera bra och den skickliga organisten Ligita 
utan i salen i Tvämö Skola. Knappt 20 personer Sneider spelade otroligt vackert. 
tog sig dit. Tvämö Hembygdsförening bjöd som avslut

Gudstjänsten förrättades av prästen Elon ning på kaffe och hembakat, det är alltid mycket 
Ahlbäck, med kyrkvärden Kerstin Karlsson som uppskattat . 
bisittare. 

Elon Ahlbäck smakar av Hembygdsföreningens generösa kaffebord 



Svamputflykt 


Wivis utstä//ning av olika svampar på kvarn berget 

Kvambilden påförsta sidan är när vifikar och 
samtidigt/år lära oss mycket om svampar 

Söndagen 25 sept träffades vi vid Kvarnen på 
Norrgården för att sen ta oss ut i skogen med 
våra korgar. Vår guide Wivi Lindberg hade som 
tur var med sig både egen svamp och många fina 
böcker att titta i för det var alldeles fOr torrt för 
att vi skulle hitta något nytt i skogen. 

Vi fikade på Kvarnberget medan vi fick gift
iga, fina och goda tips av Wivi. 

Vi tackar för den fina dagen och hoppas på en 
mer svamprik utflykt en annan gång. 

Vad vet vi om 

Tvärnös gårdar ... 


Förra året planerade styrelsen att till årets 
föreningsutskick börja berätta lite om de över ' 
20 gårdar som finns på Tvälllö, SW1dsk~ och 
Värlingsö. Byggnadsår, markskiften, historia, 
generationers ägande osv.:.. " 

Du som bor på Tvämö hör ay Er till sty
relsen. Skriv gärna litet om gårde!1s ursprung;' 
lättsamma berättelser eller händelser och låna " 
oss foton, kartor som kan vara intressant för 
oss medlemmar att läsa om i föreningens lilla : 
skrift. 

Vi börjar i år med Tvärnö skola. 
Har svampen klumpfot är den gijiig. .. 



Tvärnö-gårdar 


Skolan på Tvärnö byggdes 1883 - 1884. 

Jan Persson, Östra Tvärnö skänkte marken och 
bönderna på Tvärnö och Värlingsö skänkte virket 
till skolbygget med skolsal och en liten bostad. 

1896 utökades skoltomten ner till sjön med en 
kostnad för Hargs socken på 60 kr. 

1928 fick skolan sitt nuvarande utseende i 
och med om- och tillbyggnad till en kostnad av 
6 256 kr. Spränga sten och anlägga stenfoten 
till ombyggnaden för 75 kr enligt anbudsförslag 
ansåg Hargs sockenmän vara för dyrt. Istället 

beslutade markägare, Baron Beck-friis och sock
nen att hela kostnaden för grunden, uppti.rmandet 
av nya bostadsdelen, takläggningen, inredning 
med dörrar och fönster och uppmurandet av 
eldstäder skulle läggas ut på entreprenadauktion. 
Auktionen utlystes två gånger i Hargs kyrka och 
hölls sen på Södergården. 

Ett lån togs till bygget men 500 kr fick gårdarna 
hjälpa till att betala med 5 öre/fyrk (eft dåtidens 
taxering på gården) . 

På grund av minskat antal barn och för att 
få bättre skolformer drogs de flesta mindre sko
lorna in . 1952 anordnades skolskjuts till Yttersby 
och Långalma skola och skolverksamheten på 
Tvärnö var slut. 

Efter skolans nedläggning 1952 köpte de 
bofasta familjerna på Tvärnö och Värlingsö 
fastigheten och bildade föreningen Tvämö 
Hembygdsgård med syfte att ge de boende en 
samlingslokal för möten och olika aktiviteter. 
Skolan ägs idag av tio fastigheter på Tvämö och 
Värlingsö. För att klara det löpande underhållet 
arrangerades bland annat sysföreningsauktioner 



och fortfarande hyrs lärarbostaden ut, och 
skollokalen används till möten, kurser och ut
ställningar mm. 

Skolväsendet 

Det var i äldre tider kyrkans angelägenhet 
att se till att läskunnighet och kristendoms
kunskap hos både vuxna och barn bedrevs. I 
1686-års kyrkolag står skrivet att klockaren skall 
vara "boklärd" för att kunna bistå prästen med 
läsundervisning och kontrollen vid husförhör, 
vilka också antecknades i kyrkböckerna. 

Det var inte lämpligt att menigheten skriftli
gen skulle få kontakt med överheten därför var 
skrivkunskapen inte så betydande. Viktigare var 
att kunna läsa bibeln och katekesen. 

Enligt riksdagsbeslut föreskrevs folskolestadga 
1842 och det blev skolplikt för alla barn. Senast 
vid nio års ålder skulle barnen börja i skolan. 
Kyrkans inflytande bröts men socknen eller 
församlingen var skyldig att bekosta skola 
och seminarieutbildad lärare. Bristen på lärare 
och skolbyggnader bromsade utvecklingen av 
folkskolan på många områden. Det löstes med 
ambulerande skola den första tiden. 

Enligt protokoll vet vi att det fanns ambu
lerande skola på Tvärnö och Värlingsö från 1865. 
Skolan var indelad i tenniner på ca två månader 

där läraren flyttade mellan flera läserotar. Under 
två år medan skolan byggdes övertog A T 
Bauman undervisningen i sitt hem på Tvärnö . 

Troligen var bibeln, psalmboken och Luthers 
Katekes (obligatorisk till 1919) de enda böckerna 
som användes i utbildningen även under den 
ambulerande skoltiden. Senare lästes "Bibliska 
berättelser" i småsko lan och barnen fick lära sig 
psalmverser utantill. De fick börja läsa "ABC
boken" och i början av 1920-talet kom även 
"Sörgården" och "Önnemo". Välskrivning var 
viktigt och uppsatser för att lära sig stava ord 
rätt med lättare grammatik. Till en början skrev 
barnen i sand med en pinne och ända in på 
1920-talet användes griffeltavlor. De fick träna 
räkning med praktiska övningar som tex när de 
små barnen bar in ved eller vatten i lO-liters hink 
från brunnen och fick veta att varje liter vatten 
vägde ett kilo. 

l storskolan, 3-6:e klass lästes kristendom, mul
tiplikationstabellen inlärdes utantill, naturlära, 
historia, geografi och teckning. Slöjden delades 
mellan flick- och pojkslöjd. Gymnastiken förlades 
utomhus efter väderleken men någon gång under 
vintermånaderna även annar uppåtsträck, höfter 
fåst och knäna böj intill skolbänken. 

I början av 1930-talet infördes fortsättnings
skola, obligatoriskt 360 undervisningstimmar 

Sista barnkullen i Tvärnö skola. 1952. 


Längst fram liggande i snön är Hans Lindqvist (Västerbyn). T v fram är Stig Johansson 

(Mellangarden), RolfPhilipsson (Södergårdel1) , Birgit Eriksson (Västerbyn), Monica Bomc/n 

(Lövnäs), Margit Eriksson (Bromsäng). T v bakom Lena Boman (Lövnäs) , Margareta 

Söderström (då boende i skolan), Kjell Eriksson (Västerbyn) . Längst bak t v är Gunnar Blom

kvist (Sandvik) och Sven-Olo/Söderström (skolan). 




under två vinterårskurser. 
Då gavs läxor till nästa dags 
undervisning och med nya 
ämnena medborgarkunskap, 
modersmål, grammatik och 
bokföring. 

Fritt sammandraget av Lena Edin 
ur skrifterna "Tvämö Förr och Nu" 
och "Tvärnö Skola, liten historik" 
av Inga-Maja och Martin Ahlsen, 
Anita Aström och Sonja Edin. 

Höstterminen 1931 kom en 
ung lärarinna från Falun, Inez 
Andersson. Hon gifte sig med 
tvärnöbon Sven Söderström 
(Södergården) 1935. Inez 
arbetade fram till 1948 som 
lärare i skolan. Många lär även 
idag minnas henne 

Inez Söderström, 1935 

Alla som gått i Tvärnöskola 

Det är över 50 år sedan Tvärnö 

skola lades ner. Gunvor Aase och 
Margareta Axelsson med rötter i 
skolan och på Tvärnö tog under år 
2005 initiativ till en återförening 
av alla som en gång gått i skolan. 
Vi arrangerade en lunch till 
självkostnadspris den 28 maj 2005. 

Efter vissa efterforskningar med 
hjälp av Signild Backström från 
Värlingsö lyckades de hitta ca 42 
personer. Av dessa kom 39 stycken. 
De kom bland annat från Piteå, 
Göteborg, Falun, Tierp, Östhammar 
och Tvärnö. Åldern på deltagarna 
varierade från ca 60 till 90 år. 

Det blev en minnesrik stund. 
Mycket prat och trevliga foton 
från gamla tider visades. Rune 
Backström spelade dragspel, gamla 
kända visor och psalmer som en 
gång sjungits i skolan. 
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Nyupptryckta böcker om Värlingsö av 
Martin Ahlsen och Anita Åström 1995, 
finns att köpa hos Eva Medin Johansson 
på Mellangården 

Pris: 200 kr 

Hembygd på hemsida 

Årsstämma 
glöm inte ..... 

i Tvärnö skola 

27 maj, 18.00 

Årsmöteshandlingar 
och sen lyssnar vi till 
inspelade "utrotnings

hotade ljud" som 
underhållning till fikat 

Tvämö Hembygdsförening har tillgång till en 
hemsida genom Sveriges Hembygdsförbund. 
Adressen är: 

www.hembygd.se/uppland/tvarno 
Här kan Du gå in och läsa om våra kom

mande aktiviteter, när de är och var vi samlas 
osv. Det kanske också händer att vi lägger ut 
genomförda aktiviteter med lite text eller en 
fin bild. 

Är du med på en aktivitet och inte vill vara 
med på bilder som kanske kommer att visas 
på hemsidan, säg till den ansvariga för aktiv
iteten. Vill Du vara med, håll Dig på rätt sida 
om kameran. 

Synpunkter och ideer angående hemsidan 
mottages tacksamt till undertecknad. 

Lena Edin 

Medl~!J1mar i Hembygdsfar
ening~1J är välkomna att låna 
böcker och skrifter som finns 
i skolans lilla bibliotek. ': ~ 

. >~:~. 
"i,:'i. 

Medlemsregistret 
Tvämö Hembygdsförening är enligt Per

sonuppgiftslagen Cpul) skyldig att informera 
sina medlemmar om vilka uppgifter som 
finns om dem i medlemsregistret. 

Registret innehåller uppgifter om namn, 
adress, postnr, postadress, sommaradress, 
telefonnr samt en ruta där jag kan fylla i 
övrigt tex om utskick skall skickas till annan 
adress än som finns registrerad. 

Avsikten med medlemsregistret är 
föreningsadministration i form av avprick
ning av medlemsavgifter, etiketter till uts
kick samt bifoga registret i vår skrift. 

Ansvarig för registret är föreningens kassör 
Folke Andersson, tel 08-758 80 48, e-post: 
folke. taby@telia.com 

Meddela mig om DulN i har invändningar 
mot att förekomma i registret, ändra eller 
lägga till något. 

Mvh Folke Andersson 



Styrelsens planering inför år 2006 


Vandringsutställningen Kattfot & Komule 
och fältvandringar 
20-21 maj kommer Upplandsmuseet att visa en skärmutställning i skolsalen. Den 
visar uppländsk natur (se mera info på nästa blad). 

Hembygdsföreningen kommer att sälja kaffe, smörgåsar och lotter. 

Båda dagarna under helgen arrangerar dessutom Upplandsstiftelsen och Upplands
museet guidade fältvandringar i det gamla kulturlandskapet på Tvärnö. Det finns ett 
nytt naturreservat och vi har våra fornlämningar mm. Q.(.) 

db 
o 

Arsmöte 
27 maj, kl 18.00, med sedvanliga årsmötesförhandlingar, lotteri och fika. Under
hållningen blir aktiv och spännande. Sture Wärlinder spelar upp och berättar om 
utrotningshotade ljud. 

Midsommarfirande 
MidsommarDAGEN, midsommarstången kläs, underhållning, musik och förstås 
dans runt stången. Lotterier och lekar för barnen. 

Båtutflykt 
20 juli, kan vi i år själva åka med privata båtar till Bergskär. Vi tar själva med fika
korg och vi ska lyssna till professor Mats Olsson som berättar om "Bottenhavets 
skärgårdar en resurs men ett förvaltningsproblem". Missa inte detta fantastiska 
tillfålle! 

I god tid affischeras klockslag och vilka som kan erbjuda plats i sina båtar. 

Gudstjänsten 
6 augusti. Någon av traktens präster kommer och det blir gudstjänst ute i det gröna 
om vädret tillåter. Som alltid avslutas gudstjänsten med mycket gott på kaffebordet. 
Vem som predikar bestäms senare och affischer kommer upp i god tid. 

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 i vattnen kring 
Tvärnö 

Jag har skepparexamen klass 8 och guidar i min 
båt, Ryds 480 RSI. Katarina Johansson 

Flytväst samt fiskeutrustning finns att låna för 0173-710 77,07303885 14 
dem som inte har. abborren73@hotmail.com 

mailto:abborren73@hotmail.com


Tvärnö Hembygdsförenings ekonomi 
Bokslut för perioden 2005-01-01 - 2005-12-31 

Behållning vid årets början forts Utgifter. .. 

Kassa -1 956,40 

Postgiro 11 022,42 Medlemsinformation 6282,50 

Porto 257,00 
Inkomster 

14980,00
Medlemsavgifter 8080,00 

Bidrag 1 350,00 Resultat -3 160,00 

Lotteri försäljning 1 265,00 

Annonsförsäljning 1 125,00 
Behållning vid årets slut 

11 820,00 
Kassa -2 295,50 

Utgifter Postgiro 8201,52 

Mötesverksanihet 2 186,00 

Utflykter 847,50 

Styrelsearvode 1 400,00 Täby 2006 02 08 
Folke Andersso11 Föreningsavgifter 4007,00 

kassör 

>
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Jan Mattsson 

Kvarnbo Ralbo 212 

81592 Tierp 

Tel 0293-600 34 
Mob 070-605 1405 

Utför olika slag av dekorativt smide 
samt nyttosmide, beställningssmide, 
kyrksmide och gravkors 

Försäljningsställe: 

Kvarnen , Gimo, 0173-40899 


Exempel på Jan lvfattssons smidesbeslag på 
grindar går att ses på Södergården, Tvärnö 



Söderöns 
UtveckUngsGrupp 

Rapport från Söderöns 
UtvecklingsGrupp (SUG) 2005 

r januari bjöd vi ln bygdens folk till visning 
av nedlagda Långalma skolas lokaler med 
möte efter på Söderögården . Då presenterades 
förslaget "Möjligheternas Hus" vilket innebär 
att föreningar och företagare ska kunna ha aktivi
teter eller försäljning i skolan. Bland förslagen 
finns vandrarhem, försäljning av lokala produk
ter och hantverk, liten turistinformation under 
sommaren, utställningslokaler, friskvård i gym
nastiksalen mm. Det ska också vara möjligt för 
småföretag att ha sin verksamhet förlagd till 
Långalma skola. Vi har också träffat de övriga 
utvecklingsgrupperna i kommunen i ett möte . 

r februari bjöd vi på tårta på gruppens två
årskalas . 

r april hade vi träff för alla företagare på 
bygden för att presentera ideer om kompetens
utveckling. 

Skördemarknad på Söderögården arrangerade 
vi för andra året, i september. 19 producenter 
och hantverkare från bygden deltog. 

r november diskuterade vi med kommunens 
trafikplanerare om behovet av busskommunika
tion även under sommarmånaderna. 

Titta gärna på vår hemsida, Www.sugse 

Är det någon av medlemmarna i Tvärnö Hem
bygdsförening som är intresserad av att aktivt 
arbeta i SUG med Tvärnös bästa i tankarna, kon
takta ordf Harriet Landergård, 0173 701 00. 

Kattfot och komule 
Utställningen är en mindre vandringsutstäl lning som har 

sin utgångspunkt i en större utställning som visats på 
Upplandsmuseet. 

Vandringsutställningen är producerad av Upplands
museet i samarbete med biologen och författaren Staffan 
Söderlund och biologen Marie Sjöström. 

Med uppmaningen - "Ta med en kaffekorg och gör 
en utflykt till närmaste äng eller kohage! " inleds 
utställningen som i text och bild skildrar hur kattfot och 

Våra vilda djur 

på Tvärnö och Värlingsö 


Under 2005 har några vildsvin skjutits på 
Tvärnö och under vintern verkar det som detta 
skrämt bort de som fanns kvar. De kanske tagit 
sig över isen till Fälön för spår har iaktagits där. 
På Östra Tvärnö har dock spår setts efter två 
stora grisar och en stor galt skjutits. 

Jaktlaget på Värlingsö samlades på hösten för 
att försöka skjuta vildsvin men då syntes de inte 
till. 

Spår efter lo har iaktagits på Tvämö, Värlingsö 
och Tosholmen,januari -06 . Ryktet säger att varg 
passerade på isen mellan Raggarö och Tvämö 
också i januari. Under sommaren -05 sågs lo vid 
flera tillfällen ovanligt nära människor. 

Säl kommer allt längre in i våra vatten. Hösten 
-05 åt den fisk ur nät mellan Värlingsö och 
Bergskär även utanför Hargsharnn. 

komule hör ihop. Kattfoten trivs bäst tillsammans med 
betande djur. MEN den minskar i utbredning i takt med 
att jordbruk läggs ner och hagar växer igen. Temat i 
utställningen är att peka på förändringar som sker på grund 
av jordbrukets omvandling och de hot det medför för växter 
och djur. Fokus ligger på ängar och hagar. 

Den blomsterintresserade friherren Carl De Geer 
(1856-1928) i Lövstabruk skapade tiden kring sekelskiftet 
1900 en samling av närmare 3000 växtplanscher. I 
utställningen visas en plansch med en avbildad höskallra. 
Mer om växterna och planscherna kan man läsa om i 
boken "Blomstervandringar i Linnes sällskap" av Staffan 
Söderlund . Boken ingår i utställningen. 

Med uppmaningen -"Ut härifrån!" arrangeras i samband 
med att utställningen visas i Tvärnö skola en vandring 
i kulturlandskapet med fokus på ängar och hagar som 
viktiga miljöer för många hotade arter. 

~~'r 
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UPPLANDSMUSEET 

Www.sugse


EvaJ Persson 
. . 
~n rnern.,or~an 

Eva har Zöxnna t oss . 

N1j stCtX s t ug u-n tonl. 
Rc(djuren" och faglc(rna 
gCxr förgCiJGes och tittClx 
efter El/CC En viktig 
dE l i E v oJs li 1. (.J ox et tt 
se hU oJt clj'uren fick 
rnat. 

E"OG fic k sluta sina 
dagccr i sitt förCi ldra
hE-m clöx hon trivdes 
SOrTL bäst. 

EVOJ njöt av alla blo -m
rnor, buskar och träd 
som Ofr7"gav he'nne 

Vri, ,ninns Eva fr7Jed 
glädje 

B ilder med anknytning 
till skolan 

Ligger det bilder hos någon som skulle vara 
intressant att bevara får eftervärlden som visar 
aktiviteter, minnen, porträtt osv och har med 
Tvämö skola att göra, hör av Er till styrelsen 

Föreningen har album i skolan med många 
års aktiviteter och minnen samlade med 
lösbladssystem så det går alltid bra att kom
plettera i kronologisk ordning. 

Bergavägen och :rviyravägen 
, ~' 

ta en fin promenad på de<hppskyltade 
stigarna mellan skolan och Norrgården 

Styrelsen i Hembygds 
föreningen vill härmed 

~~ 

1~-?lta,f4 

A~ 
för allt fint bildmaterial 
som vi fått från studie-
cirklarna "Tvärnö Förr 
och Nu". 

Föreningen hoppas 
kunna visa bilderna vid 
något tillfälle så alla 
får möjligheten att se 
dem. 

~ 

I skolan 

f:inns att köpa. • • 


Tvärnökarta, 
skrifter om bygden, 

T-tröjor osv 

Kontakta Kerst in v Malmborg 

Tel: 710 49 


Alla är välkomna att skänka prylar till föreningens lotterier 



ID1ellangårben 


Blir stugan for trång när Du får gäster? 

Vi hyr ut två helrenoverade, välutrustade 
gårdshus med plats för många vuxna och 
barn. 

BYGG AB SVEN MAGNUSSON 
•• •• o 

TVARNO SAG 

Tel såg: 710 20 
Tel mob: 070 514 47 37 
Tel bost: 122 84 

Ska Ni fira någon födelsedag eller göra 
" 

något med jobbet? Alla är välkomna att 
Vi erbjuder även mal till de som önskar annonsera i årsskriften 

Välkommen att 
höra av Er för 
ytterligare info, 
offert eller bok
ning. 

Anders Johansson & Eva Medin Johansson 
0173-71118,0703980387 

eva. medin@one.se 
www.oregrund.nu/ tvarno 

De fina grindarna på Söder gården är 
exempel pa Rickardssons snickeri 

Föreningens medlemmar 
annonserar för halva priset 

Helsida 500 kr 

Halvsida 250 kr 

1/4 sida 150 kr 

kontakta styrelsen 

~~Sfo+.. 

~ ~fJ{<P

~~ 

Bygg & Specialsnickerier 

Utför snickerier 
efter kunds önskemål 

• Dörrar _ Fönster _ Trappor 

P14192, 742 92 ÖSTHAM:MAR 
TcJ/ElX 0173-J29 9S • ~lobil 070-301 29 99 

Säljer, köper och värderar samt utför bouppteck
ningar. 

Av Uppsvenska Handelskammaren för Uppsala 
län, förordnad värderingsman. 

Till Hasses Antik hittar Du genom att åka till 
Långalma och där ta höger mot Raggarö. Följ skyl 

-tar (Antik). 

Nu även LOPPIS! 

Hasses Antik, Tuskötappan 
Hans Sundin tel 0173702 85 

www.oregrund.nu/tvarno
mailto:medin@one.se


Östra Tvärnö 

Samfällighetsförening 

Vid trolling och nätfiske 
på föreningens vatten 
krävs fiskekort. 

Välkommen till 

Skarphägnaden i Yttersby 

För dig som vill bo i en lugn miljö utan 
trafik och vakna av fågelsång 

Vi har plats för 4 personer, rum och frukost eller enbart 
övernattning. En liten stuga med enkel standard finns 
att hyra. 

Pröva på att rida 

Vi arrangerar ridpromenader rör barn och vuxna efter 
överenskommelse. 
Ring och boka på 0173-703 77 

För bokning och ytterligare information gör ett besök 
pd vår hemsida WYl-w,skarphagnaden.se 

Du kan också ringa: 01 73-703 77, 073-1838634 
eller na oss med ett mail på: info@skarphagnaden.se 

Välkommen! ILars och Lotti 

Skarphägna!e~ 

Yttersby 

Fiskekort försäljes av: 

Anders Johansson, 
Mellangården 
Gert Bohman, Johanneslund 
Christer Jansson, Högalund 

Mellangården säljer fårskt 
och rökt lammkött. 

Beställ nu-

far avhämtning efter höstslakten. 


Lammkorv av olika sorter finns 

att köpa redan nu till påsk. 


Lammen fads upp ekologiskt 

och går hela betessäsongen 


på naturbeten. 


Slakten sker på S trömsbergs slakteri 

som är KRAV-märkt, 


korvtillverkning och rökning 

sker hos Hållsta Rökeri, 


norr om Norrtälje. 


Anders Johansso/! & 
Eva Medi/! Johansson 

0173-7/ I 18,0703980387 

Wlellangårben 


mailto:info@skarphagnaden.se
http:WYl-w,skarphagnaden.se


Medlemsförteckning 

Aase Gunvor 

Ackefelt Catarina o Jan 

Ahlsen Inga-Maja 

Ajnefelt Katarina 

Andersson Börje o Johan 

Andersson Monica o Royne 

Andersson Birgitta o Folke 

Andersson Gunill a o Nils 

Andersson- Borgklint Harald o Lena 

Arnebjer Gun o Rolf 

Axelsson Marg.o Fredrik 

Backström Rune o Signild 

Backström Per 

Boman Lilian o Lars 

Boman Ahltenburger Gert o Agneta 

Brinkmar Ulrika 

Brunnström Johnsson Eva o Robert 

de Besche Anette o Robert 

Edin Britt-Marie o Mats 

Edin Lena 

Ericsson Thorsten o Ingegärd 

Eriksson Sivert o Olga 

Ferm Inger o Jan 

Fernström Barbro o Per 

Flink Bert o Kerstin 

Flodin Mats o Marianne 

Forsberg Birgit o Folke 

Frängsmyr Tore o Gittan 

Gille Ulla o Torben 

Haglund Kerstin o Tommy 

Hallden C laes o Annika 

Hassel Bo o Barbro 

Hjortzen Ulla 

Hultgren Jan 

Hökeberg Göran 

Jacobsson Curt 

Jardhagen Solveig o Göte 

Jenner Gustafsson Åsa o Jan 

Johansson Ingrid o Gösta 

Johansson Inger 

Johansson Stig 

Jonsson Eva o Göran 

Jussil Anita o Sune 

Karlsson Britta o Ingvar 

Kleis Marianne 

Källström Titti o Åke 

Landheim Ninni 

Lindberg Hannelore o Bernt 

Lyon Britt o Hakon 

Malmborg von Kerstin 
Malmborg von Lotta 

Järnmalmsvägen 3 


Castorvägen 41 


Hamnesplanaden 4D 

Hagavägen 14 2tr 

Emil Sjögrens väg 16C 

Stendösvägen 2 


Ell agårdsvägen 182 


Trollvägen 24 


Vitkålsgatan 54 


Morkullevägen 14 


Centralvägen 35 


Gammelhusgatan 25 


Sunnerstavägen 5 


Dammen Gläntan 17 


Östra Tvärnö, 1474 


Lokstallsgatan 6 


T värnö, 143 1 


Sandvik 


Troll gatan 2 


Sl agugglan 15 


Moxboda,2539 


Bergsgatan 3 


Diskusvägen 41 


Bergslagsvägen 142 


Villagatan 32 


Pärlvägen 2 


Simundö 


Gråbergsvägen 7 A 


Syv Gränsgatan 21 


Bergagatan 10 


Hanstäppevägen 13 


Råstensgatan 12 


Gustaf Kjellbergsväg 2 


Vladimiria Popovica 6 


Vindragavägen 10 


Ö Tvärnö 1478 


V Tvärnö 1403 


Hörnstensvägen 4B 


Botvidsgatan 14A 


Engelsbrektsgatan II 


Fältspatsvägen 46 


Nicandergatan 3E 


Tvärnö, Karlholm 290 


Spårfinnargränd 27 


Ångströmsgatan I 


Björkbacksvägen 25 


Farkostvägen I 


Box 33 


Tavastehusgatan I 


Flintlåsvägen 2, 4tr 

Grimvägen 8 


16741 Bromma 

17568 Järfalla 

753 19 Uppsala 

16969 Solna 

74 143 Knivsta 

18631 Vallentuna 

18745 Täby 

133 34 Saltsjöbaden 

75449 Uppsala 

17564 Järfalla 

18357 Täby 

74233 Östhammar 

75651 Uppsala 

42539 Hissings kärra 

74291 Östhammar 

11321 Stockholm 

7429 1 Östhammar 

7429 1 Östhammar 

74233 Östhammar 

74236 Östhammar 

74295 Hargshamn 

74231 Östhammar 

74030 BJörkIinge 

16855 Bromma 

74233 Östhamrnar 

591 72 Mota la 

74294 Östhammar 

75240 Uppsala 

74221 Östhammar 

75238 Uppsa la 

73435 Ha llstahammar 

72462 Västerås 

75643 Uppsala 

11070 Bel grad, Jugoslavien 

11750 Stockholm 

74291 Östhammar 

7429 1 Östhammar 

75645 Uppsa la 

75327 Uppsala 

74232 Östhammar 

80631 Gävle 

64530 Strängnäs 

74291 Östhammar 

12464 Bandhage n 

11 269 Stockholm 

16869 Bromma 

181 35 Lidingö 

74322 Storvreta 

75263 Uppsala 

19259 Sollentuna 
182 68 Djursholm 


Lövnäs, 1470 


1436 


Sundskär 

Nyborg, 1394 


1410 


Södergården, 650 


Norrhägnaden, V-ö, ] 41 5 


Norrhägnaden, V-ö, 1415 


Lövnäs, 1470 


1474 


1471 


1431 


Sundskär, 1429 


Sundskär, 1429 


Norrgården, 1458 


Lövnäset, 1472 


1413 


Liljebacken, 141 2 


1474 


1472 


Landöra, 1452 


Bodahagen, 1422 


1478 


1403 


14 38 


1453 


1456 


Kvarngärdet, 1395 


Bromsäng 


1474 


1439 


1477 


Hagaberg, 1420 


Tvärnö skola, 1435 

Tvärnö sko la, 1435 




Mattsson .-\ndersson Lars o Harriet V T vämö, 1404 74291 Östhammar Nyrudan, 1404 

Med:!: Johansson Eva o Anders Ö Tvämö, 1455 74291 Östhammar Mellangården, 1455 

Mch:strand Lila o Urban Valthornsvägen 20 756 50 Uppsala Sundskär, 1429 

Moneus Ingegerd o Rolf Mosebackegatan 17 76131 Norrtälje Kvarngärdet 

Morell Lena o Tor S porrbac ks vägen 18 748 32 Österbybruk Lövnäs, 1470 

l\ilsson Inger Skarabacken 3 12148 Johanneshov 1451 

NilssonGunnar Väsby Storgård 181 91 Vallentuna Värlingsö 

Nobel Jakob Stopvägen 33 16835 Bromma 1413 

Nobel Agnes Sockerbruksgatan 18 118 42 Stockholm 1413 

Nyström Ingegerd o Per Sandmovägen 4 75647 Uppsa la 1402 

Ohlsen Maria Gås Andersväg 15 74030 Björklinge Värlingsö 

Olsson Birgitta o Hans Aspnäsvägen 4 182 39 Danderyd 1437 

Oscarsson Görel Luthagsesp lanaden 23A 752 25 Uppsala Landöra, 1454 

Oscarsson Löwgren Peter o Helen Terrängvägen 56 129 48 Hägersten Landöra, 1454 

Parck Annika Bellmansgatan 54 75426 Uppsala 

PerningChristine o Ulf Sandvik 742 91 Östhammar Sandvik 

Pettersson Anne o Hans Jungfrudansen 38 171 56 Solna Värlingsö, 1421 

Petterson Eriksson Anne-M. o Anders V Tvärnö 1414 7429 1 Östhammar 1414 

Pettersson Daniel sson Alf G o Susanne Ripgatan 5 742 36 Östhammar Ekbacken, 1417 

Pettersson Hökeberg Sture o Ingegerd Fältvägen IlA 756 46 Uppsala Bodahagen, 1422 

Ruhne Pihlgren Berit o Björn 2300 Petterslund 742 93 Östhammar 

Rydh Gertrud och Jan Västmannagatan 69 113 26 Stockholm 1406 

Sahlström Leena o Fritjof Köpenhamnsgatan 32 752 G4 Uppsala 1430 

Sandblom Ann-Katrin o Nils Tomtavägen 130 76231 Rimbo 1441 

Sigurdson Rosenborg Margaretha o Lars Orionvägen 57 175 60 Järfalla 

SjöbergAnn o Per Fridhemsgatan 20 11240 Stockholm 1477 

Sjöberg Linda Ängshavrebacken 6 16576 Hässelby 1477 

Skogqvist Ingrid Södra Centralgatan 13B 80250 Gävle Sundskär 

Staudinger Carina o Lars Bågspännarvägen 14 17568 Järfalla 1416 

Ström Greta Marka, 4305 742 92 Östhammar 

Sundin Kerst in o Hans Tuskö, 1376 742 91 Östhammar 1376 

Svanberg Lillemor PI1375 74291 Östhammar Tuskötäppa, 1375 

Svederoth Monica Lindvallsplan 8, 6tr 11736 Stockholm Hästhagen, 1407 

Svederoth Sonja Nelsonstigen 2 134 36 Gustavsberg Hästhagen, 1407 

Swedenborg Kirsten o Erik Nornornasväg 7 13146 Nacka Värlingsöby 

Söderberg Jeanette o Herbert Skeppargatan 72 11459 Stockholm 1405 

Söderström Henry Norrgården, 1458 742 91 Östhammar 1458 

Tibell Eva och Magnus Orrsundet 40 I 74291 Östhammar Orrsundet,1401 

Tissier Birgitta o Bel1il Dannemoravägen 9 748 30 Österbybnlk 

Ulvfors Björn Spiltvägen 12 857 52 Sundsvall Ekda len, 1463 

Ulvfors Eva o Lars Ringvägen 3C 742 34 Östhammar Ekdalen, 1463 

Walberg Barbro o Ulf Klippvägen 12 18750 Täby 1388 

Wallgren Hille o Bengt Hannebergsgatan 22 17168 Solna Brandstycket, 1446 

Wallgren Oscarsson Lars o Lotti Yttersby, PI 1906 742 91 Östhammar 

Weng1cr Svensson Ove o Sylvie Runstensvägen 17B 80433 Gävle Roslagsro, 1386 

Wikman Gunnel o Bo Vilclrosgatan 10 753 24 Uppsala Bodahagen, 1423 

Wätte Barbro o Staffan Jungfrugatan 30, 4tr 11444 Stockholm Sjöhaga, 1391 

Aström Anita Guldskärsgatan 5A 742 31 Östhammar Solsidan, 1445 

.~\.; . ~: ..:~"., .~-~<",~,

VI VILL GARNA BLI FLER MEDLEMMAR~::~; 
::::". . .:;!;i~~' ~ 

hör av Er till styrelsen I ' 
-



Ordf Eva Brunnström 
Pl 1431, Tvämö 
742 91 Östhammar 

0173 710 34 

Kassör Folke Andersson 
Pl 1394, Tvämö 
74291 Östhammar 
folke. tahy@telia.com 

017371002 
08 758 8048 

Sekr Eva Medin Johansson 
Tvämö, Mellangården 755 
742 91 Östhammar 
eva.medin@one.se 

017371118 

Ar 2006 årsskrift 
lösnummerkostnad 

-- 30 kr -

Styrelsen: 

Ordforande 

Ledamöter 

Suppleanter 

Revisorer 

Revisor suppleant 

Valberedning 

Eva Brunnström 

Kerstin von Malmborg 
Sune Jussil 
Eva Medin Johansson 
Margareta Axelsson 

Folke Andersson 
Eva Tibell 
Lena Edin 

Nils Sandblom 
Åke Källström 

Anita Åström 
Gunnar Nilsson 

Gunvor Aase 
Ann-Katrin Sandblom 
Per Sjöberg 

Medlemsavgifter 
100 kr, familj 
60 kr, enskild 

Inbet på Pg 462 39 77-8 


Vid inbetalning av medlemsavgiften, var vänlig ange namn, bostad- och Tvärnöadress så 
vi kan uppdaterta vårt medlemsregister och dela ut det årliga utskicket på rätt adress, tack. 
Och, NYTT! Ange gärna tel nr också. Det är bra om vi kan nå varandra i föreningen. 

www.hembygd.se/uppland/tvarno 

www.hembygd.se/uppland/tvarno



