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Verksanlheten 2008
Årsstämman
3 maj hade fören
ingen sin årsstämma i
Tvärnö skola . Vi var
ca 25 personer som dej
tog. Föreningen hade
ord nat med lotterier.

Eva m·tacko/' Kaslin
för många dr i styre/
SCIl med e ll Si a r kruka
klJ;dd vaxler

Vi avslutade mötet
med fika med hemba
kat medan vi lyssnade
på Evald Mattsson
som berättade om
sin färd med traktorn
Grålle genom Euro
pa under sommaren

Evald Mml SSOIl

1989.

spelade och sj öngfö/' oss ocksa
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Orkidevandring
Lördagen 6 juni, mötte vi upp i Fagervik vid
norra änden av sjön Vällen söder om Gimo. Vi åkte
med egna bilar på smala, krokiga vägar långt in i
skogen och mötte upp vår guide för orkideexkur
sionen Åse Augustsson. Åse visade oss inte bara
mängder av stora guckuskostånd utan även andra
små oansenliga orkideer.

Vi gick försiktigt runt på små stigar i ett myck
et väl anordnat naturreservat, där vi beundrade. där
vi närgånget sökte med kameran och fick lära oss
mycket om tex guckuskons snillrika uppbyggnad
och dess exklusiva fortplantning osv.

r en stor blockhög finns en grotta som man i
folkmun menat varit tillhåll som gömma för tjuvar.

Grottan har troligen tillkommit till under senare
delen av istiden.
~~--~~----~~--~~~--.>=~

Eva, RoMan och Lars
studerar närmare /röslällningen efler förra {,,'elS blommor

Bilden på framsidan av skriften visar hur trev
ligt vi hade efter skogsvandringen, när vi fikade
vår medhavda matsäck vid stranden av norra Väl
len på den iordninggjorda rastplatsen,
Fagerviken var i bÖlj an av 1900-talet ett stort
levande samhälle, Efter kontrakt med Gimo bruk
arbetade männen med skogshuggning, kolning,
framkörning och på sommaren flottade de virket
på Vällen fram till Fagerviken där den lastades på
järnväg och kördes till Gimo, 15 familjer bodde
här oc h 1924 byggdes en skola för barnen, Nu
finns bara lämningar efter banvall en oc h husgrun
der kvar.

Midsommardagen
Det blev ett soligt och trevligt midsommarfi
rande som i år började kl 13.00. Några fårre del
tagare kom i år än förra midsommaren. Christer
Lehti spelade på ett av sina dragspel.
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Eva Brunnström och Titti Källström med
hjälp av sin dotter Mimmi ledde dansen och le

Gillar du lamm?
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karna kring stången.

Vi säljer färskt lammkött
Lamm- och fårskinn

Midsommarstången blev mycket ståtlig i all
blomsterprakt och stod stark och stadigt. Vi vin
inte uppleva förra årets händelse igen då stången
blåste av.

Lammen går hela betessäsongen på naturbeten
och från maj 2009 är både växtodling och djur·
hållning anslutna till KRAV.

Ett stort tack till Anders Eriksson och Eva Ti
bell för den nya fina granstången som de fixat in

Slakten sker i Strömsberg och köttet levereras
styckat och klart i kartong i november.

för årets firande och som vi förstås hoppas hänger
med i många trevliga år till.

Skinnen bereds under vintern i Tranås
och finns till försäljning från mars.
Vi säljer både ekologiskt beredda skinn
samt traditionellt beredda skinn
vilka kan tvättas i maskin.
Gör din beställning i god tid!
Efterfrågan är större än tillgången!
/C.<:: .......".-,,'"
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Anders Johansson fr Eva Medin Johansson

0173·711 18, 070 398 03 87
eva .medin@one.se
www.oregrund.nu/tvarno
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Utbildad SPORTFISKEGUIDE erbjuder guidade fisketu
rer efter strömming på försommaren, gädda och abborre
på vår, sommar och höst. Även ismete efter gädda på
vintern. Vi fiskar i vatten kring Tvärnö.
Jag har skepparexamen klass 8 och har kapacitet för
2 - 15 personer.
Flytvästar samt fiskeutrustning finns att låna för den som
inte har egen.

Katarina Johansson
017371077. 073 038 85 14

abborren;3!ri: /zotJnail. com
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Tvärnödagen
Vädret på årets familjedag på Mellangården
började bra men blev allt bl ötare men trots det
samlades många upp för att uppleva många olika
saker ur det digra programmet lörd 28 juni.
Det fanns möjlighet att rida själv eller åka
skjuts efter parhäs tar, hovsl agning vi sade s upp,
man kunde välja guid ade turer i milj ön runt gård en
och naturslinga runt ti ll Norrgården, kvarnen och
till gamla smedjan . På Lill-Näs udden ku nde man
pro va på kajak, natur få rga garn eller ta en tur med
skötbåt med tänd kulemotor.
Hembygdsföreningen sålde fika, lotter och
Tvärnöprylar under tak där äv en Ragga rölax så lde
sina delikatesser. Upplandssti ft elsen och Natur
skyddsföreningen visade och berättade om vad de
sysslar med .

Eva säljer fika II/ed sin helllbakade rlllllarla. Del fanns
också Iil iij/ighel {I II kapa olika Ivo/'l1 aprvlar

Här sko/' MaliS D{/hlen om en 01' Jfellangardens is/ands
häslar medan Kalarina övervakar

VI VILL GÄRNA
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Blöra askädare lir la/' på änl/lI blulCl/'e häslor /lied sin{/
pass{/gel'ore

. lVJedlE~mmar J Hembygdsföreningen
-~-;'::, är välkomna att låna böcker

'ochskrifte'r som finns i
.~skorans',lilla bib!!.otek, ·:

Båtutflykten
2008:års båtutflykt skedde i strålande sol och
värme. Kanske var det den bästa sommardagen
under året.
Utflykten gick till Roslagens Sjöfartsmuseum i
Elmsta. Vi blev väl mottagna av museets personal
som alla jobbar på ideell basis. BI a körde de bort
några båtar av schabrak-typ för att bereda plats för
våra båtar vid bryggan som tillhör museet och är
avsedd för besökare till museet och inte solbadande
personer i stora båtar.
Många blev nog glatt överraskade av den stora
mängden intressanta saker att se och lyssna på.
I varje fall var det många som stannade länge
museet.
Efter besöket avnjöt en del sin medhavda pic
nie korg i de natursköna omgivningarna. Andra
vandrade till Restaurang Zorba som ligger i
närheten och konstaterade att förtäringen var av
samma goda klass som namnen i Hargshamn .
Därutöver var transporten till och från Elmsta i
det vackra vädret en upplevelse.

Friluftsgudstj änst
I augusti höll föreningen den sedvanliga guds
tjänsten och ca 30 st deltog. Många kom med buss
från Östhammar.
Vi fick besök av två präster och en kör men
tyvär regnade det så vi samlades ilme i skolsalen.
Föreningen bjöd även i år på generöst fikabord .
Föreningen hade kunnat sålt flera av årets skrift
så vi kommer beställa flera ex från tryckningen
nästa år.
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Jan Mattsson
Kvarnbo Ralbo 212
81592 Tierp
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Tel 0293 600 34
Mob 070 605 14 05

Bygg·&SpeJ:ialmick.e,yer ·

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

.

. ~(t'~j;:J'; ~
·_u.tför - snickeri'er~··

efter;kunds önskemål

~ Dorijr e Fönster - Trappar
PI 4192, 742 92 ÖSTl~fAR .

_Teltfa.t Oli,3-129?8 . Mobil 070-joi 2999

Försäljningss!ällen:
Knu!massomusee!, Gimo 0173 408 99
Skogsviolens Blommor
018 10 33 80
wwwdekorsmide. se
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Behållning vid årets början
Kassa
5 432 ,00
Postgiro
9 670.52
Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Annonser
Arr. lotter, serv
Sponsring

8 500,00
I 350.00
555.00
4 121.50
10000,00

lördag 23 maj kl J 3.00 i skolan med årsmötes
hand I ingar. Som underhå lin ing efter mötet lyssnar
vi på Åke Axell som berättar om våra ortsnamn i
skärgården och deras ursprung. Kaffe med dopp
serveras.

prel 7 juni åker vi på guidad tur till sjön Vällen
för att se mängder av guckuskor och andra små
raringar. Det finns även en grotta bland stora ste
nar vi kan gå in i. Vi gjorde denna utflykt förra
året som blev så omtyckt och eftersom alla inte
hade tillfälle att vara med upprepar vi oss. Affi
scher kommer upp ang bestämd dag. tider. och om
möjligheter till samåkning.

Midsommarlirande

2462,00
6060,09
l 400.00
1 253,00
568,00
750.00

midsommar-DAGEN 20 juni kl 13 .00. Midsom
marstången kläs, dragspelsmusik till dansen och
lekarna runt stången. Lotterier och överraskning
till barnen ordnas. Medtag egen fikakorg'
12493,09
12033,41

Resultat

Arsmöte

Orkidevan dring

24256,50
Kostnader
Föreningsavgifter
Tryckkostnader
Arvoden
Arr, lotter, serv
Porto
Hyror

Styrelsens planering
inför 2009

Behållning vid årets slut
Kassa
4 637.00
Postgiro
20419 ,43

Täby 2009 02 11
Folke Andersson
kassör

Tvärnödag
lördagen 27 juni från kl 11.00 med temat MAT
Mellangården arrangerar den i samband med Upp
landsstiftelsen med guidade turer osv. Östhammars
Natur- och teknikskola. en hovslagare och AJJ
mogebåtar visar upp sina aktiviteter. Peterslunds
Hästskjuts kör rundturer. Raggarölax säljer sina
godsaker. Norrgården håller öppet i väderkvarnen
och i smedjan. Hembygdsföreningen försäljer fika
och lotter.

UPPLANDS
STIFTELSEN

R'i h O.H RIlUHSW

Båtutflykt
åker vi ut på 15 juli. Föreningen hyr båtar och
målet är guidad tur i Grisslehamn av författaren
Erik Eriksson. Vi annonserar i god tid om tider och
platser ombord.

Friluftsgudstjäns t

.

g&v~:~~}g~ Eel11ot aV.~l~"!c
Eva Tibelf

Gen

Miil;g~Fe:t~ Axelsson

i augusti vid skolan om vädret tillåter. Någon av
traktens präster håller i annat fall gudstjänsten in
omhus och som alltid avslutas med ett generöst fi
kabord. Affisch sätts upp i god tid vid skolan och
annons kommer i Annonsbladet.

TVCtvvtöNorrhägnaden
på Värlingsö
Kort historik:
Befintliga dokument be
skriver bl a historien kring
Norrhägnaden på Värlingsö
från 1756. Då bytte dåvarande
ägaren till Hargs Bruk, Eric
Oxenstierna norra halvan av
Värlingsö plus Ängarna och
Bredören etc , mot hemmanet
Malsätra, söder om Harg, med
ägaren till detta hemman Eric
Ersson.

Norrhägnaden var på den tiden en åker, på
norra delen av ön, omgiven aven gärdesgård för
att utestänga korna, som då på dagarna betade fritt
på skogen . Alltså den norra inhägnaden på ön =
Norrhägnaden. Akern fitlnS ätillU kvar obrukad
men delvis bebyggd .
Erik Ersson bosatte sig vid Norrgården i
Värlingsö by (eller "Bynn" som man då och ännu
säger). Hans arvingar och ägare bodde kvar där till
1939. Fem generationer.
1906 sålde dåvarande ägaren Matts Andersson
och hans hustru Eva Christina (femte generationen)
hela hemmanet till Elfsnäsbolaget som var
intresserade av skogen på ön .
Anledningen till försäljningen var främst att
Matts och kanske mest hans hustru led av sorgerna
och sviterna efter att hon i början på 1890-talet
mist sin farmor, sina föräldrar och sina tyra barn
inom loppet av fem år. Barnen dog i difteri.
Familjen blev reducerad från ni o till två personer.
De fick senare en son som dog strax efter dopet,
och därefter sonen Oscar som fick efternamnet
Mattsson enligt dåtida sed.
Efter två års skogsavverkning, som inte sågs
med blida ögon av Öns befolkning, sålde bolaget
hemmanet till Oscar Söderström från Valö. Han
delade 1908 med bolagets hjälp upp hemmanet i
tre delar. Sundmans hage åt öster, som köptes av

Carl Lindstedt, Norrhägnaden mot norr, om 41 ha
och Norrgården åt väster som så ldes till Anders
Granat. 1920 köpte ägaren till Hargs Bruk, Beck
Friis tillbaka hemmanet Norrgården efter 164 år.
J januari 1909 fick Söderström lagfart på
Norrhägnaden, samtidigtsom ettund antagskontrakt
och laganvillkorför MattsAndersson på Norrgården
undertecknades.

Matts blev nog den sista "lagamannen" på
trakten . Laganvillkor innebar att ägarna till de tre
delhemmanen skulle så länge Matts levde, årligen
förse honom med bl a vissa angivna mängder råg,
korn, havre, ärter, vete, hö, råghalm, bete för kor
och tackor, ved, bostad, vissa åkrar och ängar,
fiskevatten och som vanligt fri skjuts till kvarn och
kyrka . Det var förmånliga och omfattande villkor.
Man kan säga dåtidens livförsäkring.
Eva Christina avled 1926 och Matts 1942, 91
år gammal.
Oscar Söderström flyttade 1910 som nybyggare
till Norrhägnaden men vistelsen där blev bara sex
år. 1916 köpte han Södergården på T värnö och
sålde Norrhägnaden till Österberg från Björkö
Arholma. Ar 1919 flyrttade John Mattsson med fru
lnez från Väddö resp Singö in.
John arbetade bl a som stuvare på båtar i Hargs
hamn. 1938 tog detta arbete slut och han såg sig

om efter ny inkomstkälla och flyttade 1939 till
Nolsterby.

hägnaden. I familjen ingick hustrun Lydia, dottern
SigniId och gamle far Matts 88 år. Signild som då
gick i skolan på Tvämö, minns denna "flyttexpress"
mycket väl. Hon är sjunde generationen från Eric
Ersson födda och uppväxta på Värlingsö.
Med flyttlasset följde två kor, Hjärtros och
Länsa. Två kor till köptes senare. Mjölken kunde
nu sändas till Östhammar och mejeriet där. Sven
Söderström bÖljade detta år varje morgon under
isfri tid hämta öbornas mjölk med sin stora båt
Arken.

J·falts Andersson med hllstm Eva Christina! .-1ndersdotter
och sOllen Oscar 12 år. Foto 1909.

Oscar Mattsson och hans hustru Lydia uppväxt
på Tvärnö, hade länge önskat flytta från Norrgården
men att få stanna på ön, då Oscar var född där. I
mars 1939 köpte Oscar och hans far Matts tillbaka
Norrhägnaden. som Oscars förfäder ägt sedan
1756, frånsett åren 1906 -1939.
Flytten till och skötseln av Norrhägnaden
krävde en häst. Oscar köpte en i Assjö norr om
Östhammar. Han red Tyko, som hästen hette via
spången vid Tuskö-Täppan på småvägarna till
Bodahagen på Tvärnö (landsvägen blev klar 1947).
Där mötte Oskar och Fabian Edin från Sundskär
upp med eka eller "ökstock" som man sa. Efter
behövlig vila roddes ökstocken med Oscar på
bakstammen över till Sundskär. Oscar höll under
Hirden i grimskaftet till Tyko som fick simma i
det kalla vårvattnet. Väl framme gneds han varm
med halm och fick ett varmt täcke. Efter ritt över
stenbron var de på Värlingsö.

pabele.

Lydia rodde dit koma gick
och mjölkade dem/ör hand

hdr Rosila.

En arbetsrik och mödosam tid bÖljade nu. Oscar
slet med dikning, täckdikning av åkrar, ansade och
röjde nya beteshagar. Timret som höggs släpades
efter båt till Elfsnäs såg. Till hemfärden kördes
flera lass med brädor så boningshus och uthus
kunde repareras. El kom till ön först 1959.
Lydia, uppvuxen på Västertvärnö var van vid
djur. Hon skötte deras kor, kalvar, grisar och höns.
Tyko var Oscars ögonsten. På vintern separerades
mjölken och kärnades till smör som såldes i
Hargshamn.
Det hände att en ko kalvade ute i skogen, då
gällde det att klara både ko och kalv hem. Kon
kunde vara väldigt aggressiv i att försvara sin kalv.
Allt på gården gjordes för hand.

Flyttlasset med Oscar och hans familj gick en
vårdag i april på dåliga vägar från byn till Norr

Strömmingsfisket var tungt, tyckte Signiid.
Skötarna togs upp vid ett-tiden på natten.
Strömmingen skulle sen fraktas med båt till
Herräng före klockan fyra för att hilma med tåg till
hallarna i Stockholm på morgonen. Likaså minns

hon det spännande sikfisket på hösten i kyla
och kallt vatten. Maten under vintermånaderna var
strömming, abborre och sik som saltats in.
Man var i princip självförsörjande med djur,
skog och fiske . Ibland kunde Oscar få arbete som
stuvare i Hargshamn vilket han ofta gjorde som
ung.
Oscar och Lydia slutade med jordbruket oc h
flyitade in till Östhammar 1961 efter att de hållit
auktion på djur och redskap. De tillbringade sedan
varje sommar på Värlingsö . Grannar arrenderade
åkrarna fram till 1973.
Lydia gick bort 1984 och Oscar 1986.
1980 övel10g SigniId Norrhägnaden. Hon och
maken Rune Backström och deras söner Per och
Arne samt sonhustru och barnbarn njuter skön
roslagssommar varje år med bad oc h fiske. SigniId
och Rune njuter men också arbetar där större delen
av somrarna på Norrhägnaden som de ofta kallar
sitt " arbetsläger".

Den m/ödda kalven rugs hem i en lada pa skotrkärra och
kon följde ivrigl i närheten

Det är ju sant som Oscar sa, '"på sådana här
platser är det en ständig kamp med naturen"".

Signild och Rune Backsfröm

Vad vet vi om
Tvärnös gårdar...

Ck

"2005 plinerade styrelsen att i fören
i~gsutskicket. berätta om de över 20 gårdar
som finnsp'(T~ärnö~ suridskär och Värlingsö.
Byggnad~~r; markskift~n, historia, generatio
ner.s 'iganCle osv. :
N) .SOI11 bor på Tvärnö hör av Er till sty
relseri.S.kriv gärna litet om gårdens ursprung,
lättsa~1~a berättelser eller händelser och låna
oss fotö~, kartor som kan vara intressant för
.qss me"dle~ma.(jtt lisa om.

1Mrllnngnrbrn
Blir stugan fOr trång när Du får gäster?
r, hyl' /II rva he/reIlO\'erade. väl/lrrusrade gardsiws
med plors för mango vuxna och barn
Ska Ni fira någon fOdelsedag eller göra
något med jobbet?
~1 erbjuder äFen mm li// de SOIl1 önska/'
Välkommen att
höra av Er fOr
ytterligare info,
offert eller bokning

"r"7: r

Vi slq'evförst om Tvärnöskola i 2006-års
utsJfick; ~~t efter om "Gruvskäret och Brom
..;sä'n'g : Förra,å~~tfi.ck vi veta lite om Sandvik
och Stens~e'rg och iåi Jir..J'orrhägnaden på Vär
lil]gSÖ. ... ;.

Anders .Johansson & Eva \/edin .Johanssu n

0173 7 J J J 8. 070 39S 03 87
eva.medill'i/Jo11e.se
wII'w oregnllldmul1'arl7o

Rapportfrrln Söderöns utvecklillgsgrupp (SUG)

Sö~r~

Ut'f~Oru~

Det gjorde vi 2008

företagare m fl fran Söderön, Tvämö och Raggar.

UrveckJingsgruppen har under året
haft MIa sammanträden.

Skärgårdsprogrammet

Urv ecklingsgruppen har haft en ar
betsgrupp för höstmarknaden under or
förande skap av Monika Karlsson.

Söderöuagen genomfördes den 27 juli och utveckJingsgruppen
deltog med Yiss information.
Höstmarknaden ag de rWll den 13 sep tember 24 utställare
deltog. Marknaden rönte W myc ket stort antal besökare - ca 150
perso ner löste entreavgift. Stor eftertTagan pa den traditionella
sopplunch med R,iraka - soppan blev sllltsald l Roslagens sväng
gäng underhöll.

[nfonnations- och di skuss iosmöte med Olle Kvarnbäck - genom
fört i januari i Söderögården.
Diskuss ion om hur vi ska kunna gå vidare och utveckla ideerna i
Skärgiudsprogrammet.

Leaderområdet Utveckla Roslagen och Stockholms skär
gård
[nfomlation om leaderprojektet och hur man kan söka pengar. Dis
kUSSion kring id~er för olikaprojekt

Gruppen har tidigare avg ivit skri\'e lse till Vägverkets respeklIve
Trafiknämnden i Osthaml11ars kommun rörande stopp-/företrädes
skylt i korsnUlgen ÄlvsnäsvägeniRaggarö\'<igen i Langalma bv.
Vägverkets svar - avslag - redovisades i bÖlJan av aret.

SöderöTvärNylt utgivning planeras för mars. maj och nov/dec
1009

lJtveckJingsgruppen har avgiVit remissvar rörande Äldre
omsorgs planen för Osthammars kommun.

:"\yhetsbre\' kan di srrib ueras när utveckJingsgruppen får tillgång
till de boendes e-postadresser.

lJtvecklingsgrupp cnhar i en skrivelse till Osthamrnars kommun
föreslagit bildandet av ett vattenråd för kustvattnet.
lJtvecklingsgruppen har till Länsstyrelse n y nrUl sig rörunde Karl
Otto Jenses begaran att få ha jordtäkt pa mark vid Björnas
lJtveckJingsgruppen har deltagit i arbetet med Skärgårdspro
gram omfattande Gräsö resp Söderön. Tvärnö och Raggarö.
lJtveckJingsgruppen har under höste n 2007 och vintern 2008
deltagit i arbetet med det tänkta Leadero n1l'<idet Uveck.lu Roslagen.
Under 2008 fördes diskussioner om att utöka leaderområder. Detta
res ulterade i att den 25 september bildades före nin gen Utveckla
Roslagen och Stockholms skärgard. Omradet omfattar delar av
kommunerna Haninge, Norrtälje. Nynäshanll1. Vanndö , Osteraker
och Os thammar. En samlad ansökan för leaderområdet har inläm
nats till länsstyrelsen i Stockholm och fran den I december har om
radet godkänts. För mer information se hemsidan W\I'\V.uross,s e
SöderöTvärNytt har givils ut med tva nummer.
På hemsidan
tiviteter.

\1'\V\1slIgse

Information

In formallonsträ flår
(programmen annonseras i Annonsbladet)
[ntilllnation om Leaderomnidet Uveckla Roslagen och Stockholms
skärgård.
Information fran närlngsli\'Schefen i Os th8mmars kommun Ulf An
dersson.
lnfonnationsk'väll kring företagande medverkande bl a Arne Forsell
tidigare chef för Pharmacia Biotech AB och ,ommarboende i vårt
område.
lnfomlarion om arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Ostham
marsfJärden och Grantjänlen Olle Sandström.
Ideforum (upprepning av idetorum hån 2006 men denna gång Ull
der hösten)

Vattendirektivet

lägger vi ut information om d ra ak

Uppföljning av vattendirektivet och arbetet med vattenfragorna i
vart omrade.

Det här gör vi 2009
Under verksamhetsåret 2009 fortsätter urveckJingsgnlppen sitt
arbete med att stimulera b\'gdens invanare, fritIdshusboende, för
eningsliv och företagare till delaktighet fö r bygdens utveckling, Ut
vecklingsgruppen ska arbeta med att ta tillvara re su rse r och kompe
tenser I ovannamnda mål grupper. stimulera och erbjuda fl er till ett
aktivt deltagande i arbetsgrupper och för specifica insatse r. Urvec k
lingsgruppen strävar efter att inbjuda till attraktiva sammankomster
inom ah:tuella teman.

Infrastrukturella frågor
Cykel vägar pil Söderön och Tvärnö
Fler allmänna bryggor med parkeringsplatse r
Förbänra mobIitelefontäckningen
Bredbands fi agol'
Boende tor äldre 155+)
Förbänrad kollektivtrafik

Företagsulveckling
Träff och sa mtal med näring sl i\'ssc hefen Ulf Andersson för
för vån arbete för utveckling av företamde och tUrISm.

stöd

Samtoi med kommunen och länsstyrelsen för J.tt finna lämpliga
vagar att söka medel för att kunna genomföra arets akiviteter för
företagsutveckl ing och turi sm.
lnfornlation och diskussion av SKBs arbele med tanke pa ett ev
beslut om slurförvaret i sluter av vare.
Informations- oc h di skuss ionskväll hur tmismen kan utvecklas.
UtveckJing av nätverk mellan företagare. Företagsträffar - tex en
gång på våren oc h en gång pa hösten - samvaro med katTe och
smörgås - Samtal l1m gemensamma spörsmal och samarbete/ nät
verk på Söderön - Uppdu lering 8\' FöretagarTegistret
lJtbil dning/kom pet ensut veckJ ing
Deltagande

I

Albrek1smassan 30-3 1 maj med gemensamt Hill fö r

Natur- och miljöfrågor
Val1enKvaliteten i Osthamnlarstjärden och Grantjärden
FiskefHgor
GlIidningar i var sköna natur

Kulturfrågorna
För klllturtTagorna svarar
eningama
Lasse Lindell

Ord/Orande

bygdeg~rdsföreningen

och hemb vgds fö r

Hasses Antik, Tuskötäppan

Heldagsutflykter med båt
Tvärnö - Rävsten

Säljer, köper
och värderar
samt utför
bouppteckningar

7 juli , 23 juli och 6 augusti
10.00 Avgång från Tvärnö
12.00 Lunch på Rävsten
13 .00 Guidad tur på ön
Vi tittar på öns kultur
historia, flora och fauna
14.30 Fri tid till bad, fiske mm
16.00 Hemresa till Tvärnö

Av Uppsvenska
Handelskammaren
för Uppsala län,
förordnad värderingsm
Till Hasses Antik hittar Du genom att åka
till Långalma och där ta höger mot Raggarö.
Följ skyltar (Antik)
Även LOPPISI
Hans Sundin, tel 0173 702 85

Pris : Vuxna 250 kr, barn 150 kr
I priset ingår båtresa,
lunch och guidad tur

Medtag egen flytväst
och ev matsäck. Sjön suger!
Kiosken på Rävsten
äröppen 13-17.00
Där finns kaffe ,
glass, vykort mm

. ~ UPPLANDS
~ STIFTELSEN
U T R'IAR &fRil UfTSLIV

Glöm inte...

Arsstämman

i Tvärnö skola
lörd 23 maj kl 13.00

Efter mötesförhandlingarna lyssnar vi
till Ake Axell som berättar om ortsnamnen
i skärgården och deras ursprung

Boka plats
påtel017371118
OBSI Maximerat antal platser

jMpllctngurbrn

Fika!

Tvärnö Hembygdsförenings stJ'l'e/se träffades
en fin kväll hemmo hos ordf Eva Brlll1l1ström på
deras oltan i kvällssolen.
Vi njöt av sommaren och blev bjudna pä fan
tastiskjisksoppa som tackför det gånga årets för
eningsarbete.
Tack Eva .'
Eva hdisal' välkommen/iii Har ald och JIargarelo

Anl? o Eva mill i styrelseal'bele/

Lena lär kassören hl/r

171(//1

Slavar lill abborre

Hembygdsföreningen hälsar Mikael och Marie
Ericsson med barnen Mathias 2 år och Simon nå
gon månad välkomna som fast boende på Norrgår-

Östra Tvärnö
Samfällighetsförening
Vid trolling och
nätfisl<e på för
eningens vatten
krävs fi~kekort

den på Tvärnö.
Det blir nu 5:e generationen i släkten som lever
och bor med sin familj på Norrgården.

Medlemsregistret
T\'ämö Hembygdsförening är enligt persol1uppgiftslagen
(pul) skyldig att informera sina medlemmar om vilka upp
gifter som finns om dem i medlemsregistret.
Registret illnehåUer uppgifter om namll, telm, adress,
postm. postadress. sommaradress samt en kolumn där Jag
kan fylla i övrigt t ex om utskicket skall skickas till annan
adress än som finlls registTerad.
Avsikten med medlemsregistret är föreningsadministra
tion i foml av avprickning av medlemsavgifter, etiketter till
utskick samt bifoga registret i var skrift
Ansvarig för registret är föreningens kassör
Folke Andersson, tel 08-758 80 48, 0173 710 02
e-post: folke.taby@telia.com

- ~ -

Meddela mig om Du/Ni har invändningar mot alt före
komma i registret, önskar ändra eller lägga till något.

Fiskekort försäljes av:

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

Mvh Folke Andersson

Hembygd på hemsida
~"""""""""""""""""""""""""'"111111111111111111111111111111111111111111111111111111""'I"~

?rll fl., j:i,r V j:i, l ko yrvnfl., fl., tt
fl.,nnonserfl., i Ar5skriften
rCirenin~ens rne~lernrnfl.,r

r

fl.,nnOn5erfl.,r fir h,fl.,lVfl., riset
k.rmtA-k.tA- 5t1jrel5en !

Tvärnö Hembygdsförening har tillgimg till hemsida ge
nom Sveriges Hembygds förbund.
Adressen är: www.hembygd.se/upplanrl/tvarno
Är du med pa en aktivitet och inte vill vara med pa bilder
som kallSke kommer \isas pa l1emsidan, säg till den ansvarige
för aktiViteten. Vill Du vara mecl. hilll Dig på rätt sida om
kameran.
SVl1punkter och ideer angående hell1sidan mottages tack
samt till undertecknad

Lena Edm

=nlllllllllllllllllllrlrllfllllllllllllllllllllllllllllllrlllll1IIIIIIIIIIIIIllllrlrllllllll'Irlllllllllllllllllllrlrrr

Hemb,gddö.eningens alla ahtivitete.
Iromme. att affische.as på alla andagstavlo. i god tid
Titta gärna oCRså på vår hemsida: www.hembygd.se/uppland/tvarno

Medlemsförteckning
Tl-Jmöadress

Aase Gunvor
Ackefelt Catarina o Jan
Ahlsen Inga-Maja
Ahlsen Torbjörn
Ajnefelt Katarina
Altenburger Kurt o Agneta
Andersson Birgitta o Folke
Andersson Börje o Johan
Andersson Gunilla o Nils
Andersson Monica
Andersson Borgklint Harald o Lena
Arnebjer Gun o Rolf
Axelsson Margareta
Axelsson Lewis Eva o Jonathan
Backström Per
Backström Rune o Signild
Berglund Anna o Erik
Boman Modin Gert o Inger
Boman Lilian o Lars
Brinkmar Ulrika
Brunnström Johnsson Eva o Robert
Edberg Jaensson
Edin Britt-Marie o Mats
Edin Lena
Ericsson Thorsten o Ingegärd
Ferm Inger o Jan
Fernström Barbro o Per
Flink Bert
Flink Björn o Ullrika
Flodin Mats o Marianne
Forsberg Birgit o Folke
Frängsmyr Tore o Gittan
Gille Ulla o Torben
Haglund Kerstin o Tommy
Hassel Bo o Barbro
Hjortzen Ulla o Kjell
Hultgren Jan
Hökeberg Göran
Jacobsson Helgesdotter Curt o Lena
Jardhagen Solveig o Göte
Jenner Gustafsson Åsa o Jan
Johansson Ellinor
Johansson Inger
Johansson Ingrid o Gösta
Johansson Stig
Jonsson Eva o Göran
Jussil Anita o Sune
Karlsson Britta o Ingvar
Kleis Marianne
Källström Titti o Åke
Landheim Kaiser Lole o Gösta
Larsson Ewa o Thomas
Lindberg Hannelore o Bernt
Lyon Britt o Hakon
Magnusson Sven o Mona

Artillerigatan 97
Castorvägen 41
Hamnesplanaden 4 D
Penslevägen 10
Hagavägen 14 2 tr
Östra Tvärnö 979
Ellagårdsvägen 182
Gröna gatan 31 E
Svartkärrsvägen 4 4 tr
Stendösvägen 2
Vitkålsgatan 54
Morkullevägen 14
Centralvägen 35
Tvärnö, Södergarden 650
Sunnerstavägen 5
Gammelhusgatan 25
Orionvägen 3 I
Östra Tvärnö 979
Dammengläntan 17
Lokstallsgatan 6
Väster by 53 I
Tulegatan 16
Trollgatan 2
Slagugglan 15
Moxboda 162
Kungsängsgatan 57 E
Bergslagsvägen 142
Villagatan 32
Vanadisplan
Pärlvägen 2
Simundö
Gråbergsvägen 7 A
Sydvästra Gränsgatan 21
Bergagatan 10
Råstensgatan 12
Ensta Skogsvägen 24
GeUersgatan II B
Vindragavägen 10
Östra Tvärnö 978
Tv ärnö, On'sundet 403
Hörnstensvägen -4 B
Gammelbygatan 22
Engel brektsgatan II
Botvidsgatan 14 A
Fältspatvägen 46
Nicandergatan 3 E
Tvärnö , Karlholm 290
Spårfinnargränd 27
Ångströmsgatan I
Björkbacksvägen 25
Oxel vägen 13
Ärnevägen 97
Box 33
Tavastehusgatan I
Prästgatan 5

115 30 Stockholm
175 68 Järfalla
753 19 Uppsala
196 3 8 Kungsängen
16969 Solna
742 91 Östhammar
18745 Täby
75436 Uppsala
133 32 Saltsjöbaden
18631 Vallentuna
75449 Uppsala
175 64 Järfälla
183 57 Täby
742 91 Östhanuuar
75651 Uppsala
742 33 Östhammar
17560 Järfälla
742 91 Östhammar
42539 Hissings Kärra
11321 Stockholm
742 91 Östhammar
113 53 Stockholm
742 33 Östhammar
742 36 Östhammar
742 95 Hargshamn
753 17 Uppsala
16855 Bromma
742 33 Östhammar
113 91 Stockholm
591 72 Motala
742 94 Östhammar
75240 Uppsala
742 21 Östhammar
75238 Uppsala
724 62 Västerås
755 97 Uppsala
75226 Uppsala
117 50 Stockholm
742 91 Östhammar
742 91 Östhammar
75645 Uppsala
742 34 Östhammar
742 31 Östhammar
753 27 Uppsala
80631 Gävle
645 30 Strängnäs
742 91 Östhammar
124 64 Bandhagen
112 69 Stockholm
168 69 Bromma
181 46 Lidingö
75597 Uppsal a
74322 Storvreta
75263 Uppsala
742 31 Östhammar

Lövnäs 1470
Orrsundet 417
1436
1436
Östra Tvärnö 979
Nyborg 394
Sundskär

Västerbyn 524
On'sundet 1410
Södergården 650
Södergården 650
Norrhägnaden V-ö 14 15
Norrhägnaden V-ö 1415
Östra Tvärnö 979
Lövnäs 1470
ÖTvärnö,971
Västerbyn 531
Sandvik
S undskär 101
Sundskär 101
Norrgården 1458
Tvärnö 289
Tvärnösundet 632

Lövnäset 1472
1413
Liljebacken 1412
1472
Landöra 1452
Bodahagen 1422
Ö Tvärnö 978
Orrsundet 403
1438
1453
Kvarngärdet
Mellangården 756
Kvarngärdet 1395
Bromsäng 290
1474
1439
Östra Tvärnö 977
Hagaberg, 520
Sundskär 106

\ lalmborg \ on Kerstin
Flintlåsvägen 2 4 tr
:- la lmbo rg \ on Lotta
Grimvägen 8
\ lattsson .-\ndersson Lars o HalTiet V Tvämö Nyrudan 404
\ le din Johansson Eva o Anders
Ö Tvärnö Mellangården
\ lehJ strand Ulla o Urban
Valthornsvägen 20
.\ lorell Lena o Tor
Sponbacksvägen 18
:\ ilsson Gunnar
Väsby Storgård 181
:\ i Isson Inger
Skarabacken 3
:\ obel Agnes
Sockerbruksgatan 18
\iobel Jakob
Bollnäsbacken 30
Nyström Ingegerd o Per
Sandmovägen 4
Ohlsen Maria o Christer
Gås Andersväg 15
Olsson Birgitta o Hans
Danderydsvägen 69 A
Oscarsson Görel
Luthagsesplanaden 23 A
Oscarsson Lövvgren Peter o Helene GustafHellbergsväg 28
Bellmansgatan 54
Parc Annika
Perning Christine o Ulf
Tvärnö Sandvik
Pettersson Eriksson A-M o Anders Tvärnö Västerbyn 514
Pettersson Anne o Hans
Jungfrudansen 38
Pettersson Danielsson Alf o Susanne Ripgatan 5
Pettersson Hökeberg Sture o Ingeg Fältvägen Il A
Ruhne Philgren Berit o Björn
Snesslinge Peterslund 175
Rydh Gertrud o Jan
Västmannagatan 69
Rönnqvist Ulla
Skattegårdsvägen 53
Sahlström Leena o Fritjof
Degerövägen 63 E
Sandblom .A.nn-Katrin o Nils
Tomtavägen 13 D
Sigurdsson Rosenborg Margar o LarsOrionvägen 57
Sjöberg Ann o Per
Fridhemsgatan 20
Björkbacksvägen 19
Sjöberg Linda
Skogqvist Ingrid
Södra Centralgatan 13 B
Staudinger Carina o Lars
BågspälU1arvägen 14
Ström Greta
Marka 4305
Sundin Kerstin o Hans
Tuskötäppan 112
Sutton Redeby Inger
Treesdale C10se TQ33QB
Svanberg Lillemor
PI 1375
Swedenborg Kirsten o Erik
Nornornasväg 7
Svederoth Monica
Lindvallsplan 8 6 tr
Svederoth Sonja
Nelsonstigen 2
Söderberg Jeanette o Herbert
Skeppargatan 72
Söderström Henry
Prästgatan 11 A
Tibell Eva o Magnus
Tväl11ö Orrsundet 40 l
Tissier Birgitta o Bertil
Dannemoravägen 9
TroselI Monica o Jan
Abborrvägen 25
Ulvfors Björn
Spiltvägen 12
Ulvfors Eva o Lars
Ringvägen 3 C
Walberg Barbro
KJippvägen 12
Wallgren Hille o Bengt
Hannebergsgatan 22
Wallgren Oscarsson Lars o Lotti
Yttersby PI 1906
Weng1er Svensson Ove o Sylvie
Kaserngatan 55 C
Wikman Gunnel o Bo
Kungsängsgatan 57 F
\\ätte Barbro o Staffan
Jungfrugatan 30 4 tr
\ 'in' ing Jonas
Västmannag 100
Asrrö m A nita
Guldskärsgatan 5 A

192 59 Sollentuna
Tvämö skola 635
18268 Djursholm
Tvämö skola 635
742 91 Östhammar
Nyrudan 404
742 91 Östhammar
Mellangården 755
75650 Uppsala
Sundskär 103
Lövnäs 1470
78432 Österbybruk
18691 Vallentuna
Värlingsö. Sundmanshagen
121 48 Johanneshov
1451
1413
11842 Stockholm
1413
16262 Vällingby
75647 Uppsala
1402
743 64 Björklinge
Värlingsö
1437
182 68 Djursholm
75225 Uppsala
Landöra 1454
75643 Uppsala
Landöra 1454
75426 Uppsala
742 91 Östhammar
Sandvik
742 91 Östhammar
Västerbyn 514
171 56 Solna
Värlingsö. 1421
74236 Östhammar
Ekbacken 1417
75646 Uppsala
Bodahagen 1422
74293 Östhammar
113 26 Stockholm
Stensb 406
162 62 Vällingby
Södergården 650
Helsingfors, Finland
1430
1441
76231 Rimbo
17560 Järtalla
11240 Stockholm
Östra Tvärnö 977
Östra Tvärnö 977
168 69 Bromma
82050 Gävle
175 68 Järfalla
Orrsundet 416
742 92 Östhammar
74291 Östhammar
Tuskötäppan, 112
Paignton Devon. England
74291 Östhammar
Tuskötäppa 1375
131 46 Nacka
Värlingsöby
117 36 Stockholm
Hästhagen 1407
13436 Gustavsberg
Hästhagen 1407
J 14 59 Stockholm
On'sundet 405
742 31 Östhammar
742 91 Östhammar
Orrsundet 40 l
74830 Österbybruk
17547 Järf1illa
Onsundet 418
857 52 Sundsvall
Ekdalen 1463
742 34 Östhammar
Ekdalen 1463
18750 Täby
Bromsäng 288
171 68 Solna
Brandstycket 646
742 91 Östhammar
Brandstycket 646
802 53 Gävle
Roslagsro 286
Bodahagen 1423
753 17 Uppsala
11444 Stockholm
Sjöhaga 291
113 43 Stockholm
742 31 Östhammar
Solsidan 1445

Vi vill gärna bli fler i medlemmar i föreningen.
~ f.

~.~.

hör av Er till styrelsen!
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,.i.r 2009 ~Irsskrift
lösnllmmerkostnud
--30kr-

Ordf Eva Brunnström
Västerbyn 531, Tvärnö
74291 Östhammar

017371034

Kassör Folke Andersson
Nyborg 394, Tvärnö
742 91 Östhammar
folke. taby@telia.carn

017371002
087 58 8048

Sekr Margareta Axelsson
Södergården 650
74291 Östhammar

0173 710 31
08768 8265

Ta en tur... !
Bergavägen och Myravägen
Ta en fin promenad på de llppskyltade sti
garna mellan skolan och Norrgården

Lill-Näsudden

Medlemsavgifter
100 kr, familj
60 kr enskild

Gå gärna den nyanlagda slingan från Mel
langården genom Naturreservatet ut till
NäslIdden.

". ~,,~.~~t .~ ----------------------------. Inbet på Pg 462 39 77-8

Det finns en grillplats ordnad vid sjön
Skyltad parkeringsplats "Naturreservaf'
finns öster om Mellangården

Styrelsen:

Ordf

Eva Brunnström

Led alll 1v1ilrgareta Axelsso n
Folke Andersson
Sune .lussil

Re\

Gösta Kai se r
Åke Källsn·öm

Rev
Anita As tröm
suppl Gunnar Nilsson

Un<l Ed in

Vslb
Ann Sjöberg
Harald Andersson

Kerstin Malmb.
Gun Aase
Eva Meclin
Johansson

www.hembygd.se/uppland/tvarno

Välkommen också till en promenad
genom Tvärnö historia
Östra Tvärnö by har varit bebodd sedan
vikingatiden. Det visar bl a gravrösen och en
skeppssättn ing . .
Det finns också lämningar efter en gård före
Laga Skiftesförflyttningen (1844) mellan Mel
langården och Norrgården. En promenadslinga
är skyltad vid vägen nedanför Mellangården.

