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Verksamheten 2010 


Årsmötet 


Foto: Lena Edill 

Årsmötet hölls den 15 maj i skollokalen med 
sedvanliga förhandlingar och val. Gösta Kaiser 
var mötesordförande. 

Ordföranden Sune Jussil välkomnade Katarina 
Johansson och Marie Eriksson som nya styrel
semedlemmar. Eva Tibel! avtackades med färska 
kryddor att plantera inför sommaren. Ann Sjöberg 
avtackades också vannt för sin verksamhet i för
eningen men som tyvär inte var närvarande. 

Som underhållning efter årsmötet hade fören
ingen besök av Sten Kvarfordh som berättade 
om ett Hjälparbete i Mutomo i Kenya, Afrika. 

Flera rotaryklubbar samverkar för att stödja be
folkningen i Mutomo som ligger i ett mycket torrt 
område i sydöstra Kenya genom hjälp till själv
hjälp. Målet är att åstadkomma en hållbar utveck
ling med starkt förbättrade levnadsvillkor för be
folkningen. 

Bristen på färskvatten är det dominerande pro
blemet i Mutomo därför har fokus främst varit på 
byggande av vattentankar till familjer och skolor. 
De har även anlagt en stor damm som ger vatten 
till ca 3 000 människor. 

Hjälparbetet har också gett omfattande stöd för 
reparationer och nybyggen av skolor. AnaJfabetis

men är utbredd och barnen kan inte gå i skolan av 
flera skäl. 

Syftet är att pedagoskiskt lära befolkningen att 
ta ansvar för sin egen framtid och att de inte ska 
vara beroende av gåvor. Dessutom får de hjälp till 
utveckling av affårslivet och tiII ett mera hållbart 
jordbruk. 

Hjälp har även givits till studiestöd, fadderverk
samhet, inköp av höns-, getter och oxar osv. 

Vi enskilda kan hjälpa ytterligare genom att 
skicka bidrag på Rotarys 90-konto. Ett bidrag på 
20 kr innebär en höna, 200 kr en get, 800 kr en ko 
och l 000 kr en tjur. 

Hembygdsföreningen har lämnat ett bidrag på 
l 000 kr och hoppas att det ger ett bra stöd. 

Se gärna vidare på WWIV.mutol1lo.se. 

Bidrag kan lämnas på 90-kontot: 
Pg 900140-5 
Bg 900-1405 

Ange "Mutomo 901" 
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iaal'llung nrb l'n 
Blir stugan för trång när du får gäster? 

Vi hyr lit två he/renoverade, ,'ö/utrustade 
gårdshus med plats/ör många nema och 
barn 

Ska Ni fira någon födelsedag eller göra 
något med jobbet? 

Vi erbjuder även mat till de som önskar l
" 

Välkommen att höra av 
Er för ytterligare info, 
offert eUer bokning 

Anders Johansson & Eva Medin Johansson 
017371118,0703980387 

e],{I.l71edin@one.se 
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Gökottan 


Gunnar visar oss rörsångaren SOIl1 l'i Il'ssnar till 

30 maj träffades vi kl sex på morgonen hos Eva 
och Anders på Mellangården. Gunnar Emanuels
son följde oss genom naturreservatet med öronen 
öppna för allt som kvittrade. Det var tyvärr inte så 
många småfåglar som var vakna men några olika 
arter bekantade vi oss med. 

Två gökhannar hade tidigare på morgonen tyd
ligt berättat att de flög över till Sundskär för att få 
vara ifred. Det är bara hannarna som vi hör med 
sitt välkända tvåtaniga parningsläte. 

Inte heller så många medlemmar hade vaknat 
till men vi som var med uppskattade aktiviteten. 

Viflkar ti/lswn/J1ans vid grillplatsen på Näsudden innan vi 
dinder tillbaka till ME'llal7gardE'n Foto: LE'na Edin 

Midsonlmarfirandet 
Ca 200 stycken blev vi som firade midsommar Föreningen hade ordnat med lotterier och fisk

dagen i skolbacken. Många hjälptes åt att samla damm för barnen. 
blommor och klä midsommarstången. Stort tack till alla som ställde upp för att få en 

Dragspelare Christer Lehti stod för musiken trevlig midsommar vid Tvärnö skola. 
medan Mil1llni Källström ledde dansen. 

Full akfivitet runt den nyklädda midsommarstången med dans och lekar i hacken nedanför skolan 
Foto: Torbjöl'l1 Ahlsen 



Tvärnödagen 

Hembygdsföreningen serverade kaffe och saft 

med hembakad rulltårta . Vi var placerade vid kvar
nen på Norrgården och vi hade riktigt många som 
besökte oss i den gassiga solvännen. 

Barnen gill ade att dc kunde köpa lördagsgodis. 
Vi hade även lotterier och försäljning av förening
ens skrifter. 

Stort tack till Marie och Mikael på Norrgården 
för att vi fick ha vårt lill a stånd vid kvarnen och 
även ett stOlt tack till Eva Tibell för de häri iga 
rulltårtorn a. 

Sandra och Kataril1a leder häs/ama på barnridnil1gen 
F%: Eva MeJin Johonssoll 

Mellangården samarrangerade fami lj edage n 
med Upplandsstiftelsen. Det blev en lyckad dag 
i so l och värme med många besökare . 

Det erbjöds guidade turer, tipsnll1da. förs äljning 
av lokala produkter, fårklippning, fårvallning, tov
ning, hovslageri , ponnyridning, häst och vagn. och 
visning av kvarnen , iinbastun och smedj an vid 
NOlTgården mm mm. 

GJ{ARD~~OA). . 
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Bygg & Spicia'srtickerler 


Utför sn ick~rier 


efter kunds öri$kemål 

.Dör:rar Fönster'_ Trappor 

'!gren kör gäster i mgl1 med pw 
F%: Em A1E'din JO/JOnsson 

Östra Tvärnö 

Samfäll ighetsfören i ng 


Vid trolling och nätfiske på 
föreningens vatten krävs fiskekort 

Nya fiskeföreskrifter 
gäller från 1 maj 2010 

Minsta maskstorlek i näten, 50 mm 

Max 3 gäddor/dag och person får 
tas upp till matfisk 

Gädda som är under 40 cm och 
över 75 cm ska släppas tillbaka 

Fiskekort försäljes av: 

Anders Johansson, Mellangården 
Gert Bohman, Johanneslund 



Båtutflykten Gudstjänsten 

Efter flera års önskemål gick sommarens utflykt 

till Scouternas ö Vässarö i vår yttre skärgård 15 
juli. Men tyvän var uppslutningen inte alls stor. 
Det blev bara två båtar som körde dit i det fina 
vädret. 

Stort tack till Gösta Kaiser som spontant guida
de runt. Han har själv varit scout och arbetat som 
ledare vid flera tillfållen på Vässarö. 

22 augusti ordnade föreningen med frilufts
gudstjänst i vackert soligt väder, dock något blå
sigt. 19 st besökte skolan för att lyssna på prästen 
Wille Löwegren och Håkan Sundin som musice
rade på flöjt. 

Efter gudstjänsten flyttade vi in i skolsalen för 
att gotta oss med kaffe och dopp som alltid blir 
lika uppskattat. 

Huvudön Vässarö är 1,5 km bred och 2,5 km 
lång. Totalt omfattar Vässarö nännare 100 mindre 
öar, kobbar och skär. 

Sjökaptenen Ragnar Westin testamenterade öar
na till Stockholms Scoutkårer 1942 . Boningshusen 
från slutet av l800-talet är ömt bevarade och an
vänds i verksamheten. På grunden efter den gamla 
ladugården är Vässarös eget kapell uppsatt . 

Vässarö kan härbärgera upp till 2 000 personer 
samtidigt. Många tusen unga scouter har möjlighet 
att uppleva ön varje säsong i olika lägeraktivite
ter. Besökarna bor vanligtvis i egna tält eller vind
skydd. Det finns även några hyrshlgor. En nybyggd 
matsal finns med kök som rymmer ca 100 personer 
och som även används som samlingslokal. 

Alla funktionärer på Vässarö jobbar ideellt och 
ser till att föra scoutings goda traditioner vidare. 
Öns motto är att på Vässarö är ingenting omöjligt. 

Köl/a: Vössaröns hell7sida/Lena Edi/J 

Del gamla bOl1ings- och IIIhusei på gården 

Alla är välRomna att 
annonsera i årssRriften 

~onta~ta styrelsen! 

Hasses Antik, Tuskötäppan 

Säljer, köper och värderar 
samt utför bouppteck
ningar 

Av Uppsvenska Handels
kammaren för Uppsala 
län, förordnad värderings
man 

Till Hasses Antik hittar Du genom att åka 

till Långalma och där ta höger mot Raggarö 


Följ skyltar (Antik) 


Även LOPPIS! 


Hans Sundin 0173 702 85 



Tvärnö 
Hembygdsförenings .. ~:Q .... ' ,- ~- . ..• < " . 

. .. . . . ., ekononli 
20100101 - 20101231 

Behållning 10 OJ 01 
Kassa 2 781.50 
Plusgiro 18 586.93 

Intäkter 
M edlemsavgi fter 9660.00 
Bidrag I 250.00 
Annonser 695 .00 
Lotterier 3 065.00 
Servering 4 124.00 
Arrangemang I 000.00 

Kostnader 
Lotterier 810.00 
Servering 875.50 
Arrangemang 2 190.00 
F ören ingsavgi fter 2290.00 
Trycksaker, 

kontorsmat 2 750.00 
Arvoden 5400.00 
POltO 816.00 
Hyror 600.00 

Resultat 

Behållning 101231 
Kassa 4235.00 
Plusgiro 21 195 .93 

Täby 2011 01 30 
Folke Andersson 
kassör 

19794.00 

15731.50 
4062.50 

Gillar du lamm? 
Vi säljer färskt lammkött 

lamm- och fårskinn 

Lammen går hela betessäsongen på 
naturbeten och från maj 2009 är både 
växtodling och djurhållning anslutna 


till KRAV 


Slakten sker i Upplandsbondens regi 

och köttet levereras styckat och klart i 


kartong i november 


Skinnen beredes under vintern i Tranås och 

finns till försäljning från april 


Vi säljer både ekologiskt beredda skinn samt 

traditionellt beredda skinn vilka kan tvättas i 


tvättmaskin 


Gör din beställning i god tid! 

Efterfrågan är större än tillgångeni 


€~ 

Du får mer 

~ l'11 Ull gUr.b l'11 
Anders Johansson & E\'a l\ 1 ~din Jollanssoll 

0 1737 111 8. 0703980387 
evu. medin(~one.sc 

Ww\\·.oregrund .nultvaJl10 
W \I·\V. me Ilangardent\ ·ul11obloggar. blogspot.com 
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Styrelsen för Tvärnö Hembygdsförening träf
fades en fin kväll i Öregrund för att äta en god 
middag tillsammans som tack för det gångna årets 
föreningsarbete. 

Margareta, Sune, Katarina, Lena och Folke. Ma
rie och Torbjöm kunde tyvärr inte vara med oss 
och Harald höll i kameran . 

http:blogspot.com
http:evu.medin(~one.sc
http:15731.50
http:19794.00


Styrelsens planering 
inför 2011 

Årsmöte 
lördagen 14 maj, kl 13.00 i Tvämö skolan med årsmö
teshandlingar. Lotterier ordnas. Som underhå Ilning efter 
mötet lyssnar vi på Stig Unge, känd från bIa radio. Han 
berättar sägner och legender från trakten. Stig skulle be
söka oss förra våren men fick tyvärr förhinder. Så vi gör 
ett nytt försök och hoppas på en fin stund med spänning. 

Kaffe med dopp serveras. 

Gökotta 
lördagen 4 juni, kl 06.00 på Sundskär. Vi hoppas bli 
många iler i år som följer med ut j junimorgonen för att 
förhoppningsvis lyssna till- och se många fåglar. 
Vi hjälps åt med flera båtar från KalkpJatsen för att ta 
oss ut till Sundskär och där guidar Claes Bjällerud oss 
runt bland fåglarana på ön. 
Mera uppgifter kommer att affischeras om 1 

god tid. Det går även att kolla på vår hemsida. 

Vi tar egen fikakorg med oss. 

Midsommarfirandet 
äger rum midsommarDAGEN vid skolan kl 
13.00. Midsommarstången kläs och Chrier 
Lehi spelar dragspel till dansen och lekarna. 
Lotterier och överraskning för barnen ordnas . 

Mcdtag egcn fikakorg! 

Tvärnödagen 
lördagen 2 juli, kl 10.00 - 15.00. Mellangården ar

rangerar den i samverkan med Upplandsstiftelsen med 

guidade turer osv. 

Flera aktiviteter ordnas som fårklippning , fårvallning 

med hundar, hovslageri, ponnyridning, häst och vagn 

och det serveras fika mm mm. 


I Hembygdsföreningens regi visar Eva Tibell upp sina 
alster i filc-pinnspcts, en gammal sömnadstcknik på 

nät som få kan idag. ~~ UPPLANDS 
~.i STIFTELSEN 

Annonseras i Annonsbladet. .m"i"uo"",,,u, 

Friluftsgudstjänst 
i augusti vid Tvärnöskola om vädret tillåter. Någon av 
traktens präster håller i annat fall gudstjänsten inomhus 
och som aUtid avslutas träffen med generöst fJkabord. 
Affisch sätts upp i god tid vid skolan och annons kom

mer i Annonsbladet. 

Geologins dag 
lördagen 20 augusti får vi besök Arne Sundberg från 
SGU (Sveriges Geologiska Undersökning). 

Dagen inleds med att vi samlas vid Tvärnö skola kl 
11.00. Med bilar försflyttar vi oss till den gamla jäm
malmsgruvan nära udden Gruvskäret på nordvästra 

Tvärnö där vi deltar i en liten geologisk exkursion. 

Efter utflykten, som tar ca 2 tim, serveras lunch och 
kaffe i Tvämö skola varefter Arne Sundberg håller ett 
föredrag om gruvorna och malmbrottet på Tvärnö samt 
om gruvorna på VärJingsö, Söderön och Raggarö. Han 
gör även en sammanfattning av gruvverksamheten i 
Norduppland. Föredraget med bildspel tar knappt en 
timme. 

Det kom ett brev..... 

Gunnel Pettersson i Oskarshamn önskar hjälp med 
identifiering av personerna på bröJlopsbilden. Bilden 
är tagen i Långaima, oklali vilket år. 

Om du vet något om personerna på bilden eller 
önskar se mer om uppgifterna av bilden hittar du på 
Hembygdsföreningens hemsida eller kontakta Gunnel 
direkt, tel 0491 622 20. 

Gunnel har fått bilden av sin mor Britta Karlsson 
född Bohman på östra Tvärnö. Gunnels mormor Rut 
Hallberg är en av tämorna på vänster sida om brud
gummen på bilden och intill henne sitter också Ruts 
syster lrena . 

Till vänster om flickoma sitter Gunnels mormors 
moster Lotta. Längst till vänster står Lars Ersson S0111 

bodde på lotsholmen (Gunnels mormors morfar). Gun
nej tror också att brudgummen är moster Lottas son . 

Mormors föräldrar Karl Hallberg och Margareta 
Larsdotter dog unga, så moster lotta, Lars Ersson och 
hans fru Margareta Matsdotter tog hand om mornlOr 
Rut, Irena och lillebror Karl Laurentius . 

.~ 

.., .gåvorn~hts emot av 
. Marg~fetaAxelsso,npå Södergården 
..;~"er Marie Erikssoli på Norrg~rden . 



Tvärnögårdar 


Vad vet vi om 
Tvärnös gårdar..... 

År 2005 planerade styrelsen att i föreningsut
skicket berätta om de över 20 gårdar som finns 
på Tvärnö, Sundskär och Värlingsö. Byggnadsår, 
marksk iften, historia, generationers ägande osv. 

Ni som bor på öarna runt- eller på Tvärnö hör 
av Er till styrelsen. Skriv gärna lite om gårdens ur
sprung, lättsamma berättelser eller händelser och 
låna oss foton, kartor som kan vara intressant för 
oss medlemmar att läsa om. 

Vi skrev först om Tvämö skola i 2006-års ut
skick, året efter om Gruvskäret och Karlholm. Efter 
det skrev vi om Sandvik, Stensberg och om Norr
hägnaden på Värlingsö. Förra året hade vi Hästha
gen med i årsskriften och i år berättar Anita Åström 

om Sundmanshagen på Värlingsö. 

Sundmanshagen 
på nordöstra Värlingsö 

De flesta SOI11 forskar i gamla arkiv k071llner 
inte längre än till j 500-talet men på Riksarki\'et i 
Stockholm nämns Värlingsö redan från mitten av 
j 300-talet. Det harframkommit att denförste bO/1
den på ön vor Magnus of Värlingsö eller Tf'irlinge 
som den kallode5' år J364. 

Var kom då namnet Sundmanshagen ifrån? 

Det har funnits en Johan Sundman som bodde 
på Värlingsö i slutet av 1700-talet troligen i ett litet 
torp strax öster om nuvarande Sundmanshagen. 

Under första delen av 1800 bodde Per Larsson 
vid Sundmansbostället eller "hagen vid saltsjön" 
som det då kallades. 

På våren J83) kom Matts Öhman till Värlingsö 
som nybyggare från Herräng där han varit gruv
dräng. Matts köpte mark av Karl Andersson på 
Norrgården i Värlingsöbyn med 50-års besitt
ningsrätt från 14 mars J831 fram til I ) 88) för Två
hundrade Femtio Riksgälds sedlar. Både säljare 
och köpare skrev under med sitt bomärke. 

Matts miste sin hustru 1861 och gifte om sig med 

.. .. ---~-~--~-~_."""'------'-"'-

den då 36-åriga Bri

ta Carin Andersdot

ter. Matts var då 61 

år gammal. Några 

gemensamma barn 

fick de inte. Men 

Brita Carin hade en 

son med s ig i boet. 

Carl Lindstedt (min 

morfar) som då 

var 13 år gammal. 

Matts dog 1870. 

vid 70 års ålder. 


1872 gi fte Bri ta '--~------=----=------' 

Carin om sig med 
Erik Gustaf Jansson-
Jem som varit dräng på Norrgården på Tvämö. 

Carl Lindstedts håg stod mer till sjön än till jord
bruket så han gav sig av på långseglingar. 

Under sina världsomseglingar gjorde Carl emel
lanåt strandhugg i hemmet på Värlingsö. Han träf
fade då en skön mö från Södergården på Tvärnö . 
Ar 1879 samma år som han fick sitt styrmansbrev, 
gifte han sig med Brita Charlotta Söderström på 
Södergården. Charlottas far var änkeman och han 
så lde gården till sin dotter och måg. Carl fortsatte 
sina långseglingar och Charlotta skötte gården till
sammans med sin far. 

Charlotta och Carl fick tre barn, sönerna Algot, 
Carl och Elis. Charlotta dog i bamsäng endast 32 år "-! 

gammal. Carl stannade hemma några år och skötte 
gården tillsammans med sin åldrige svärfar. Men 
sjön sög och styrmansyrket gav bättre inkomst så 
Carl fortsatte på sjön. 

) 889 såldes Södergården och bamen fick ut sitt 
modersarv. Svärfadern stannade kvar på gården 
där han hade fördelsbrev. Carl flyttade hem till 
sin mor och Gustaf på Sundmanshagen med de tre 
små pojkarna som då var 10, 6 och 3 år gamla. Tre 
år senare gifte han om sig med Maria Holmgren 
(min mormor) från Björkbol. Den 26-åriga Maria 
var 18 år yngre än Carl. Hon blev en kär och avhål
len mor för de tre pojkarna. Barnaskaran utökades 
med ytterligare sex barn. Alma (min mamma) född 

Carl Lil1d'iledl 



1893, HalTY 1897, Astrid 1889, Helge 1901 och 
Nils 1907. En son som föddes 1895 dog två måna
der gammal. 

"1aria med dotte,. A/ma 

Gustaf Jansson-Jem och Brita Carin började bli 
gamla. 1893 överlät de skötseln av Sundmansha
gen till sonen Carl. Själva fick de undantag i egen 
stuga på gården . Gustaf avled 1901 vid 70 års ål
der och Brita Carin 1910, 85 år gammal. 

1908 friköpte Carl Lindstedt ägoalTendet till 
Sundmanshagen "på everderlig ti d" för I 500 
kronor från dåvarande ägaren Frans Oskar Söder
ström. 

Carl upphörde med långseglingarna men kunde 
inte helt lämna sjömanslivet . På äldre da' r gick 
han med ångfartygen Östhammar I-och II mellan 
Stockholm - Östhammar - Gäfvle. 

Carl brukade gården med hjälp av sönema Hel
ge och Nils som sedan övertog den 1928. Carl dog 
samma år i en ålder av 80 år. Maria bodde kvar på 
gården hos sina söner till sin död 1933,67 år gam
mal. Hon hann få sin första folkpension. Den var 
inte stor på den tiden, 16 kr/mån. 

I slutet av 1800 kunde man fOlifarande ro ge
nom " Sundhålet" . Stenbron mellan Värlingsö och 
Sundskär byggdes omkring 1915 av Carl Lind
stedt. Oskar Edin på Sundskär och Oskar Mattsson 
från NOlThägnaden på Värlingsö. Det las plankor 
över en öppen ränna mitt i bron. De gick att ta bort 
så man kunde ro genom sundet. 

Helge och Nils fOlisatte med jordbruket och ar
renderade dessutom sommarbete på grannöarna 
Länsöholmen och på Tosholmen . De kunde på 
så sätt ha flera kor. Från slutet av 1930-talet och 
till 1953 hämtades mjölken vid bryggan på Sund
manshagen av Sven Söderström men han slutade 
med båttransporterna till Östhammar och de fick 
sen själva köra mjölken till Tvämö där mjölkbilen 
hämtade mjölkflaskoma. Det kunde vara arbets
samt, särskilt om det var dåligt väder eller dåliga 
Isar. 

Helge och Nils ägnade mycken tid åt fiske och 
ibland tillsammans med Edins på Sundskär. Fisk
försäljningen bidrog bra till försörjningen. I början 
var strömmingsfisket viktigt. Skötama la' s ut på 
kvällen och togs upp på fömatten . Strömmingen 
skulle vara i HelTäng vid fyratiden på morgonen 
och sen vidare med bil till Hallstavik där den lasta
des om till tåget mot Stockholm för att vara fram
me i hallama före klockan åtta . Sedan hem igen för 
att sköta om djuren. Båtarna gjorde bara 5-6 knop 
så bara resan tog en stund. Atta timmars arbetstid 
var ännu inte uppfunnen. 

Början av 1960-talet gav ett gott gösfiske en 
god inkomst medan strömmingsfisket gav min

dre. Det hade 
införts kvote
ring dvs man 
fick bara sälja 
en viss mängd 
strömming som 
myndigheterna 
bestämde pris
et på vid valje 
leveransti 11 få Ile 
medan över
skottetbetalades 
med några ören 
och användes 
till minkmat. 

Någon gång på 30-talet skaffades en gammal 
personbil som stod parkerad i Hargshamn och an
vändes vid fiskförsäljning . Det blev många resor 
som Helge och Oskar Edin gjorde, ibland ända till 
Stockby och Snesslinge. Det var nog lite av nöjes-

Helge Linds/ed! 



resor för att det blev mycket kaffe och prat i stu
gorna. 

Nils Linasledt 

Bröderna beställde en större båt med tändku
lemotor från båtbyggeriet i Östhammar. Den an
vändes för frakter och skärgårdsturer. Den hade 
styrhytt och bra lastutrymme. Så småningom skaf
fades modernare jorbruksutrustning. Helge hade 
läst jordbrukskunskap vid Folkhögskola och för
sökte tillämpa det han lält. 

Stommen till mangårdsbyggnaden på Sund
manshagen hade en gång fraktats från Raggarö 
där den varit gruvarbetarbostad. Det var vanligt 
att man flyttade bostäder på det sättet. I det gamla 
bostadshuset fanns på bottenvåningen kök med 
stor mur och bakugn samt en kammare. Det fanns 
också en glasveranda påbyggd efter dåtida mode. 
På övervångingen fanns tre sovrum och en hall. 
Huvudbyggnaden städades fin på våren. Man flyt
tade ut till undantagsstugan över sommaren, något 
som var vanligt häromkring. 

Mangårdsbyggnaden byggdes senare om för att 
få den mera modem och lättskött. Den gamla stom
men finns alltjämt kvar men huset har på senare år 
moderniserats både inne- och utomhus. 

System Astrid stannade kvar på gården och 
hjälpte bröderna med hushållsarbetet. Helge och 

Nils fick kallas "Lindstedts pojkarna" eller "vär
lingsöpojkarna" heja sitt liv. Först 1959 fick man 
elektricitet till ön . 

Efter Astrids död fick bröderna hjälp av sin äld
re syster Alma. Helge avled 1973 och Nils 1984. 
Helge blev 72 år gammal, Nils 76 och Astrid 55 år 
gammal. 

1970 avstyckades sex tomter från gårdens mark 
som bebyggdes med fritidshus. Bröderna hade sett 
fram emot att få grannar då de numera var ensam
ma som fastboende på ön. Nils var den sista bo
satta på Värlingsö. 

Vad hände med de andra barnen Lindstedt? 

Alma gifte sig och flyttade till Hallstavik. Hen
nes make Karl (min pappa) dog i unga år. Hon flyt
tade först till Herräng och senare till Östhammar. 
Alma avled 1966,72 år gammal. 

Harry gick först i faderns fotspår och var ute på 
långseglingar innan han emigrerade till Amerika. 
Han bosatte sig i New York där han fortsatte sina 
studier till ingenjör. Han gifte sig på äldre da ' r. 
Han)' avled 1982, 88 år gammal. 

Algot, Karl och Elis utvandrade till Amerika 
i unga år. Algot och Elis blev fannare i Canada. 
Karl bosatte sig i Chicago . 

Jag bar vistats så mycket på Sundmanshagen 
ända sedan jag var barn och har så många under
bara minnen från gården. Jag fick sedan övelta den 
efter Helge och Nils död. 

Gården ägs av Gunnar Nilsson sedan 1984. Jag 
vet att han och hans familj uppskattar Sundmans
hagen lika mycket som jag gjOlt. 

Jag har nu en stuga på Tvärnö avstyckad från 
Södergården som morfar Carl Lindstedt en gång 
ägde med utsikt mot Värlingsö och gamla gården 
Sundmanshagen . 

Anita Aström 

Jag är med Nils/ör all vill ja saxarna 



Rapport från Söderöns Utvecklingsgrupp (SUG) 

och Söderöns Franltid 


Sö«-rÖfl:S 
Utv~lrt~Orupp 

Föreningen Söderöns Utvecklingsgrupp 
- det gå ngna året och blickar framåt 

Under 20 j Ohar Söderöns Utvecklingsgrupp och 
även föreningen Söderöns Framtid arbetat med 
utvecklingsfrågor för Söderön, Tvämö och Rag
garö. 

Östhalllll1ars kommun har antagit ett skär
gårdsprogram, samt arbetat med en Vision 2020 
och här har utvecklingsgruppen tagit upp bIa hur 
skärgårdsprogrammet ska kunna förverkligas. Ett 
Ideforum anordnades i mars där ett 20-tal deltog i 
diskussionerna. 

Vi har arbetat med en k3111äggning av intresset 
från ungdomar att bosätta sig inom vårt olm·åde.. 
med bostäder för +55-åringar, områden lämpliga 
för naturstigar, mobiltelefontäclmingen inom om
rådet, lämpliga platser för allmälllla bryggor och 
sj ösättn ingsramper. 

Vid Söderödagen i juli infol1nerade vi om de 
frågor gruppen och föreningen arbetat med. 

T bÖljan på september anordnade vi en valde
batt. 

Utvecklingsgruppen har infol1nerat om Lead 
erprojektet och möjligheten att genom detta söka 
pengar för projektet och microproj ektet. 

Under 2011 kommer utvecklingsgruppen att ar
beta en hel del med utvecklingsfrågor för företa
gen inom området samt infrastrukture ll a frågor. 

SödeJ'öns [J'umti.d 
mö.ili.gh~ro nj(1!' klut 

Föreningen Söderöns Framtid 
- det gångna året och blickar framåt 

Under det gångna åre t har föreningen Söderöns 
Framtid arbetat med Microprojektet. 

"Söderöns Framtid" där medel för projektet be
vi ljats genom Leader. Inriktningen har varit att fl er 
ska bo härute, få fram tomtmark, lyfta fram företa
gare, förbättra marknadsföringen . 

För 2011 har föreningen beviljats projektmedel 
för en fortsättning och fördjupning av detta pro
jekt. 

Det vi strävar efter är att åstadkomma något 
som liknar en fördjupad översiktsplan för Söderön 
- Tvämö - Raggarö. Vi kommer att se till att dels 
infol111era de boende härute om arbetet under pro
jektets gång , dels bjuda in till diskussioner om den 
framtida utvecklingen. 

Föreningen Söderöns Framtid är öppen för alla 
med koppling till Söderön, Tvärnö och Raggarö. 

Lasse Lindell 

Oret/orande 

Glöm inte ... 

Hembygdsföreningens 
årsstämma 

i Tvärnö skola 

lörd 14 maj kl 13.00. 


Efter mötesförhandlingarna 

lyssnar vi till Stig Unge 


som trollbinder oss med sägner 

och legender från orten 


Fika l 

En tolgo.'Cl1Iall1mo hur tagit SUG:s postlåda vid Tvärnö skola 
i besillllillg jor sin lIya jämil/. Bilden är tagen stmx ejia 
Hel71hygd,föreningens årsmöte i ska/Ull 15 maj. 



.. 
Nya bestämmelser för gäddfiske iOstersjön 

Fiskeriverket har besllltat att införa nya bestäm
melser för gäddfiske i Östersjön. Från och med 
den J april 2010 och tills vidare, är detförbjudet 
alt behålla mer än tre gäddor perf/skare och dygn 
och dessa gäddor får vara mellan 40 och 75 cm. 
Bottenviken och il7landsvattl1en är dock undan
tagna. 

Reglerna gäller alla fiske
metoder där handredskap an
vänds , bland annat spöfiske , 
trollingfi ske, dragrodd, utt
ring, dörjning och angeldon
fiske . 

Endast gäddor mellan 40 
~ 

och 75 cm får behållas , de andra ska genast släp
pas ut i vattnet igen. 

Bakgrunden till beslutet är att bestånden av 
gädda är svaga i egentliga Östersjön på grund av 
rcproduktionsstölll ingar. Gäddan är en toppredator 
som har stor inverkan på det övriga fiskcsamhället 
och därnled hela ekosystemet. l denna situation är 
det viktigt att hålla ned fisket på en art som gene
rcllt sett är känslig för högt fisketryck. 

Stora gäddor är extra viktiga för bestånd ens 
återväxt och det är anledningen till att dessa ska 
återutsättas . De stora gäddorna lägger större rom
korn och larverna som kläcks ur sådan rom har 

större chans att överleva. De kan snabbare passera 
de kritiska livsstadierna säger Fiskeri verket. 

Gäddan fångas inom både yrkes- och fritidsfis
ket men de absolut största fångstema tas av fritids
fisket. 

En nätfiskare kanju inte, som en handredskaps
fiskare, avbryta sitt fiske när han e ller hon fått det 
tillåtna antalet. Därför fungerar det sänlfe mcd en 
begränsning av fiskar men Fiskeriverket håller på 
med en grundlig översyn av regicma för fiske med 
andra redskap på ostkusten. 

Fiskeriverket kommer att ta fram fler åtgärder 
för både gädda och andra arter. Detta är bara ett 
första steg i arbetet med att stärka bestånden på 
ostkusten. 

Du ökar fiskens chans att överleva om du: 

- minimerar tiden i luften. Bäst är det om du 
krokar av fisken i vattnet utan att ta upp den 

- håller i fisken så lite som möj ligt. Skador 
på fjäll och hud gör fisken känslig för parasiter 
och infektioner 

- är försiktig när du tar ut kroken. Använd 
gärna en tång och fiska helst med krokar utan 
hulling 

Tvärnö på internet 
Mer om Tvärnö och hembygdsföreningen 

hittar du på webbplatsen. En något krånglig 
adress, men spara den gärna som en favorit 
i din webbläsare så blir det enkelt i fortsätt
nmgen . 

Vi vill gärna att du bidrar med foton samt 
förslag till kompletteringar och förbättringar 
av webbplatsens innehåll. 

Skicka ett mej l till 
'webbadministratör 

Torbjörn Ah/sen 

torbjorn. ah/sen@telia.com 
0702452742, 08 581 72808 

Jan Mattson 
Kvarnbo Ralbo 212 


81592 Tierp 


Tel 0293 600 34 

Mob 070 605 14 05 


Utför olika slag av dekorativt smide 
samt nyttosmide, beställningssmide, 

kyrksmide och gravkors 

Försäljningsställen: 

Knutmassomuseet, Gimo 0173 408 99 

Skogsvio lens Blommor 018 10 33 80 


www.dekorsmide.se 

http:www.dekorsmide.se
mailto:ah/sen@telia.com


T"rärnö 
viskeguide 

Utbildad SPORTFISKEGUIDE erbjuder guidade fisketurer efter ström
ming på försommaren , gädda och abborre pa vår, sommar och höst. 
Även ismete efter gädda på vintern. Vi fiskar 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. 

~ 
Katarina Johansson 
o ln 710 77 .073 038 85 J4 
abborren/J eq, hOlIJ1Uil.com 

Ta en tur ... ! 

Bergavägen och Myravägen 

Ta en fin prom~J1aa på deuppskyltade stigarna 
mellan skolan och Norrgården 

LHI..Näsudden 

. Gå gärna slingan från Mellangården genom 
NaturreseI;vatet ut till Näsudden 

Det finns en grillplats ofdnad vid sjön 

Skyltad parkeringsplats "Naturreservat" 
finns öster om Mellangården 

Välkommen också till en promenad 
genom Tvärnö historia 

,Östra Tvämö by har varit bebodd sedan 

vikingatiden. Det visar bl a gravrösen 


och en skeppssättning 


'Det finns också lämningar efter en gård före 

Laga: Skiftesförflyttningen (1844) 


mellan Mellangården och Norrgården. 

En promenadslinga är skyltad vid vägen 


.n~anför Mellangården 


Hembygdsföreningens 

alla ahtiviteter hommer att 


affischeras på alla 

anslagstavlor i god tid 


Titta gärna också på 

fårska uppdateringar på vår hemsida: 


\1 ·\vw.hemblgdse/uppland//\'UI'I1o 

,:... . 

, ~ByGGABSVEN >MAGNUSSON i:i,~~ 
;:. ;:.. ,.-~ , - ~: 

.. .>}'~~ sii'g: ."~.JID 20 
,,;LT~I~obil: ' 070 51:4 4737<.c.~. 

Tefbostad: ";~~; 12284f~~~. ~ 
;';,. 

http:hOlIJ1Uil.com


Medlemsförteckning 


Aase Gunvor 
Aekefelt Catarina o Jan 
Ahlsen Inga-Maja 
Ahlsen Torbjöm o Gerthy 
Ajnefelt Katarina 
Altenburger Kurt o Agneta 
Andersson Birgitta o Folke 
Andersson BÖlje o Johan 
Andersson Gunilla 
Andersson Ragni 
Andersson Monica 
Andersson-Borgklint Harald o Lena 
Amebjer Gun o Rolf 
Axelsson Margareta 
Axelsson Lewis Eva o Jonathan 
Baekslrölll Per 
Backström Rune o SigniId 
Berglund Anna o Erik 
Boman Modin Gert o Inger 
Boman Lilian o Lars 
Brinklllar Ulrika 
BrulUlström Johnsson Eva o Robert 
de Besehe Anette 
Edberg Helene o Hans 
Edin Britt-Marie o Mats 
Edin Lena 
Eriksson Thorsten o Ingegerd 
Eriksson Mikael o Marie 
Eriksson Sivert o Olga 
Ferm Inger o Jan 
Fernström Barbro o Per 
Flink Bert 
Flink Björn o Ulrika 
Flodin Mats o Marianne 
Forsberg Birgit o Folke 
Gille Ulla o Torben 
Gustafsson Agneta o Ame 
Haglund Kerstin o Tommy 
Hallden Annika 
Hassel Bo o Barbro 
Hj0l1zen Ulla o Kjell 
Hultgren Jan 
Hökeberg Göran 
Hökcbcrg Pettersson Ingegerd o Sture 
Jakobsson Helgesdotter Curt o Lena 
Jardhagen Solveig o Göte 
Jcnncr Gustafsson Åsa o .Ian 
Johansson Ellinor 
Johansson Inger 
Johansson Ingrid o Gösta 
Johansson Katarina 
Johansson Magnus 
Johansson Stig 
Jonsson Eva o GörclI1 
Jussil Anita o Sune 
Karlsson Britta o Ingvar 
Kleis Marianne 
KäJ]slröm Titti o Åke 
Landheim Kaiser Lolc o Gösta 
Larsson Ewa o Thomas 

Artillerigatan 97 

Castorvägen 41 

Halllllesplanaden 4 D 

Pensel vägen 10 

Hagavägen 142 tr 

Östra TvälllÖ 979 

Ellagärdsvägen 182 

Gröna gatan 31 E 

SvartkälTSvägen 4 4 tr 

Diamantgatan 10 

Stcnclösvägcll 2 

Vitkålsgatan 54 

Morkullevägen 14 

Centralvägcn 35 

Södergärden 650 

Sunnerstavägen 5 

Gammelhusgatan 25 

Oriol1\ägen 31 

Östra Tvämö 979 

Dammengläntan 17 

Lokstallsgatan 6 

Västerbyn 531 

Sand\'ik 

Tulegatan 16 

Trollgatan 2 

Slagugglan 15 

Moxboda 162 

Norrgärden 758 

Bergsgatan 3 

Kungsängsgatan 57 E 

Bergslagsvägen 142 

Villagatan 32 

Vanadisplan 

Pärlvägen 2 

Simundö 212 

Sydvästra Gränsgatan 2] 

Bom 8 

Bergagatan 10 

Hanstäppevägen 13 

Rästensgatan 12 

Tullgarnsgatan 21 

Geijersgatan Il B 

Vindragarvägen 10 

Fältvägen l I A 

Östra Tvärnö 978 

OlTSundet 403 

Hölllstensvägen 4B 

Galllmelbygatan 22 

Engelbrektsgatan l l 

Botvidsgatan 14 A 

Mellangärden 755 

Postbox 331 

Fältspatvägen 46 

Nicandergatan 3 E 

Karlholm 290 

Spärfinnargriind 27 

Ångströmsgatan l 

Björkbacksvägen 25 

DeGeersgatan 16 

Ärnevägen 97 


115 30 Stockholm 

17568 Järfälla 

753 19 Uppsala 

196 38 Kungsängen 

16969 Solna 

74291 Östhalllmar 

18745 Täby 

75436 Uppsala 

133 32 Saltsjöbaden 

55447 Jönköping 

186 31 Vallentuna 

75449 Uppsala 

17564 Järfalla 

18357 Täby 

74291 Östhammar 

75651 Uppsala 

742 33 Östhammar 

17560 Järfalla 

74291 Östhammar 

425 39 Hissings Kärra 

l l 3 2 l Stockholm 

74291 Östhammar 

742 91 Östhammar 

l l 3 53 Stockholm 

742 33 Öslhammar 

742 36 Östhammar 

74295 Hargshamn 

74291 Östhammar 

742 3 lÖsthammar 

753 17 Uppsala 

168 55 Bromma 

742 33 Östhammar 

l 13 91 Stokholl11 

591 72 Motala 

742 94 Östhammar 

742 32 Östhammar 

75592 Uppsala 

75238 Uppsala 

73435 Hallstahammar 

72462 Västerås 

753 17 Uppsala 

75226 Uppsala 

l 17 50 Stockholm 

75646 Uppsala 

74291 Östhammar 

74291 Östhammar 

75645 Uppsala 

74234 Östhammar 

74231 Östhammar 

75327 Uppsala 

74291 Östhammar 

23053 Alnarp 

80631 Gävle 

645 30 Strängnäs 

74291 Östhammar 

124 64 Bandhagen 

112 69 Stockholm 

168 69 Bromma 

l 15 29 Stockholm 

755 97 Uppsala 


TwilO/löadress 


Lövnäs 990 

On·sundet 4 l 7 

Tvämösundet 636 

Tvämösundet 636 


Östra Tvämö 979 

Nyborg 394 

Sundskär 

Västerbyn 532 

Västerbyn 532 


Västerbyn 524 

Orrsundet 410 

Södergården 650 

Södergården 650 

v-ö Norrhägnaden 1415 


v-ö Norrhägnaden 1415 


Höganäs Sandvik 

Östra Tvämö 979 

Lövnäs 1470 

Östra Tvälllö 971 

Västerbyn 531 

Sandvik 

Sandvik 

Sundskär 101 

Sundskär 101 


Norrgården 758 


Bromsäng 289 

Tvärnösundet 632 


Östra Tvämö 972 


Östra Tvämö 966 

Liljebackcn 1412 

Tvälllö 1474 


Tvärnö 1472 

Landöra 1452 

Bodahagen 1422 

Bodahagen 1422 

Östra Tvälllö 978 

Orrsundet 403 

Tvärnösundct 638 


Tvärnö 1453 

Kvarngärdet 305 

Mellangården 755 

Mellangärden 755 

Mellangården 756 

Kvarngärdet 1395 

Karlholm 290 

Tvärnö 1474 

Tvärnösundet 639 

Östra Tvärnö 977 

Hagaberg 520 

Sundskär 106 




Lindberg Ann 
Lindberg Hannelore 
Lyon Britt O Hakon 
Löfström Per o Anna- Britt 
Magnusson Sven o Iv10na 
Malmoborg von Kerstin 
Malmborg von Lotta 
Mattsson Andersso n Lars o HalTiet 
Medin Johansson E\"a o Anders 
Mehlstrand Ulla o Lrban 
Morell Lena o Tor 
Nilsson Gunnar 
Nilsson Inger 
Nobel :\gnes 
Nobe l Ja kob 
NysTröm I ngegerd o Per 
Ohl sen Mflria o Christer 
Olsson Birgitta o Hans 
Oscarsson Görcl 
Oscflrsson Löwgren Peter o Helene 
Parck Annika 
Pcming Christine o Ulf 
Pettersson Anne o Hems 
Pettersson Eriksson Anne-Marie o And ers 
Pettersso n Danielsson A If o Susanne 
Red eby Sutton Inger 
Ruhne Philgren Berit o Björn 
Rydh Gertrud o Jan 
Rönnqvist Ulla 
Sahlström Leena o Fritjof 
Sandblom Ann-K8trin o Nils 
Sigurdson Rosenborg Margareta o Lars 
Sjöberg Ann o Per 
Sjöberg Linda 
Skogqvist Ingrid 
Stenlund Sofie o Fredrik 
Staudinger Carina o Lars 
Ström Greta 
Ström Kerstin 
Ström Ulla 
Sundin Kerstin o Hans 
Svanberg Li Ilemor 
Swedenborg Kirsten o Erik 
Svederoth Monica 
Svederoth Sonj a 
Söderberg Jcflnette o Herbert 
Telbrant Eva 
Tibell Eva o Magnus 
Tissier Birgitta o Bertil 
Trosell Monica o Jan 
Uh"fors Björn 
W81berg Barbro 
Wallgren Hille o Bengt 
Wallgren Oscarsson Lars o Lotti 
Wcng1cr Svensso n Ove o Syl vie 
Wikman Gunnel o Bo 
Vin1ing Jon as 
Wätte Barbro o Staffan 
Åström Anita 

Kfl rl Nordströmsviig 24 
Vretfllundsvägen 36 
Flogstavägen 5 D 
Ekensberg 320 
Prästgatan 5 
Flintläsvägen 2 4 tr 
Sänglärkevägcn 2 
Nynidan 404 
Mellangärden 755 
V8lthornsvägen 20 
Spon"backsvägen 18 
Väsby Storgärd 8 
Skarabackcn 3 
Sockerbruksgatan 18 
Bollnäsbacken 30 
Sandmoviigen 4 
Gås Alldersväg 15 
Danderydsvägen 69A 
Luth8gsesplanadcll 2JA 
GustafKjellbergs \'äg 28 
Bellmansgatan 54 
Sandvik 
Jungfrudansen 38 
Västerbyn 5 14 
Ripgatall 5 
Treesdale Close 
Snesslinge Peterslu nd 175 
Västmannagatan 69 
Skattegardsvägen 53 
DegerÖ\ägen 63 F 
Tomtavägen 13 D 
Orinomiigen 57 
Fridhem sgatan 20 
Björkbacksviigcn 19 
Södra Ccntralg8tan 13 B 
Tväl11ösundet 636 
Bägspännarvtigcn 14 
Marka 263 
Egilsgatell1 4 A 
Vasagatan 7 
T1lSkötäppan 112 
Tuskö 127 
Nornol11asväg 7 
Lindvall sp lan 8 6tr 
Nelsonstigen 4 
Orrsundct 405 
Vallstanäsvägen 86 
Orrsundet 40 I 
Danncmoravägen 9 
Stravägen 5 
Spiltvägen 12 
K lipp\"ägen 12 
Hannebergsgaran 22 
Brandstycket 646 
Brunnsgatan 76 v5 
Kungsängsgatan 57 F 
Västmannagatan 100 
Jun gfrugatan 30 4 tr 
Gllldskärsgatan 5 A 

168 51 Bromma 
74340 Storvretfl 
752 73 Uppsala 
742 9 J Östhammar 
742 3 J Östhammar 
192 59 Sollentuna 
18647 Vallentun8 
742 91 Östhflmmar 
74291 Östha1l1mar 
75650 uppsa la 
748 32 Österbybruk 
18691 Vallentuna 
12J 48 Johnl1ncshov 
11842 Stockholm 
16262 Vällingby 
756 47 Uppsa la 
743 64 Björklinge 
18262 Djursholm 
75225 Uppsala 
75643 Uppsala 
75426 Uppsala 
742 91 Östhammar 
17l 56 Solna 
742 91 Östhammar 
7423 6 Östhammar 
TQ33QB Paignton Devon England 

TvärnöSllndct 639 

Tvämösundet 640 
Ekcllsbcrg 320 
Torsholmen 
Västerbyn 519 
Västcrbyn 519 
Nyrudan 404 
Mellangärden 755 
Sundskiir 103 
Lövnäs 1470 
V-ö Sundmanshagen 
Tvärnösundct 651 
Tvärnö 1314 
Tvämö 1314 
On"sundet 402 
Värlingsö 
Tvärnösundet 637 
Landöra J 454 
Landöra 1454 

Sand vik 
Värlingsö 1421 
Västerbyn 514 
Ekbacken 1417 

74293 Östbammar 
113 26 Stockholm 
162 62 Väll ingby 
00870 Helsingfors Finland 
762 31 Rimbo 
J 7560 JärHilla 
11240 StockJlOlm 
16869 Brol11ma 
82050 Gävle 
742 9 IÖsthammar 
17568 Järfcilla 
742 92 Östhammar 
753 34 Uppsala 
74232 Östhammar 
74291 Östhammar 
742 91 Östhammar 
131 46 Nacka 
11736 Stockholm 
13436 Gu stavsberg 
742 9 J Östhammar 
195 70 Rosersberg 
74291 Östhammar 
74830 Östcrbybruk 
17544 Järfålla 
857 52 Sundsvall 
187 50 Täby 
171 68 Solna 
742 91 Östhammar 
802 5J Gävle 
753 17 Uppsa la 
113 43 SrockJlOlm 
11444 Stockho lm 
74231 Östhammar 

Stellsbcrg 406 
Södergården 650 
Tvämö 1430 
Tvärnö 1441 

Östra Tvämö 977 
Östra Tvärnö 977 
Södergärden 650 
Tvärnösundet 636 
Orrsundct 416 

Tuskötäppan 112 
Tuskö 127 
Värlingsöby 
Hästhagen 1407 
Häs thagen 1407 
Onsundet 405 
Gruvskäret 
Orrsundet 40 I 

On'sundct 4 18 
EkdaJcn 1463 
Bromsäng 288 
Brands tycket 646 
Bmndstycket 646 
Roslagsro 286 
Bodahagen 1423 

Sjöhaga 291 
Solsidan 1445 

Vi vill gärna bli fler nledlemmar 
hör UJ! Er till styrelsen! 



År2011 årsskrift 
JÖSJlUJll Jllerkostnad 

-- 30 kr -

r-----------------------~ 

Glöm inte betala årsavgiften! 

Betalar Ni över internet - kom ilUlg att lämna 
fullständigt namll och hela adressen 

~-----------------------~ 

~~~::~,: ~ iViedlem~~~gi~t~~l 
;-:.. 

.Tvärnö Hembygdsförening ät' enligt R<is'önUppgiftsla
~ gen (pul) skyldig att infQnnera sina medlemfilar om vilka 
.. uppgifter som finns om dem i medlemsregistret .. 

Registret innehåUer.uppgif ter,omnamn, tel ril~ .adress, 
posti1U.!lll11~nL postådf;ess, 'suilli)~j:!1:a:di;~ss samt eil 'kolumn 
där j ~gkan fy:n~ iM'tigt te;ZQ~i1~ui$ki6k skall skick~s :till 
annan adl:ess åh som finns i reg i stret.~;:-: ,~ . ~ .:~- "O 

.:'. Åvsikten med medlel11sregistretär ' för~;ljngsadmini s':o-~ 
fr.at ion i form av avpli~kning av medlerimlsa.ygifter, etl
.ketter till utskick samt b!!öga regi stret i vår års~kTift , 

Ansvarig för registret äl:'fö'rcningcns kassör ' .... 
Folke Andersson, tel O~ 758 80 48, 0173 7H1' m 
e-post: fol"e.t((bJ@teli~:~m" J . .. 

M~ddeJi~1:ig 6~::-DulN' i h~r in~i~ridning~r mot ~tt före
kOI~ma i ,:r~g'i ~tre~) 'önskar ändi'ä :e:ne~ W~!S'a:~ ll1 någof' 

~~ ';" ::'M 

Mvh Folke A nde?ss.oii 

Tvärnökarta 

Hemb}gd4öreningenjorsäljer el1 karta över Tvärnö, 

Kartornajll1l1s i två 
olika utföranden. 
Den ena l11 C1d endast 
Tvärnö och en med 
även RaggOl'ö på. 

Karton kostar 300 kr 
och ligger på rulle. 

Det går otf köpa kartan 

vid Hembygdsjoreningens aktivitetClr 


Medlemsavgifter 

100 .kr familj 

60 kr ~nskild 


________.;.____._,_j"i~._________ , _______ ~: 

Tvörnö 
he bygds
fören-ng 

Ord/Sune Jussil 0173 710 48 
Tvämö Karlholm 290 070 568 57 36 
7429 J Östhammar 

Kassör Folke Andersson OJ 73 71002 
Tvämö Nyborg 394 070625 1686 
74291 Östhammar 08758 8048 
folke, taby@telia ,com 

Sela- Margareta Axelsson 0173 710 31 
Tvämö Södergården 650 08 768 82 65 
74291 Östhammar 

Övriga i styrt'lsen: 

Leda m Lena Edin Rev Anita Åström 
Folke Anders~on Suppl Gunnar NlI sson 
Torbjörn Ah Isen 

Suppl Hanl id A nders~on Va lber Eva Brunnström 
Katarina Johansson Eva Medin 
Mari e Ericsso n Johansson 

Eva Tibell 
Re\ Gösta Kaiser 

Åke Käll ström 

En fin bild .1'0171 inte fi ck plats i Anitas beriiltelse 0111 S1Ind
111 Gl7shagel/. 

Med LindslE'dt 's bil har Fahial7 Edin, Helge Lil7dstedl, 

Nils Lindstedt och Karl KarlSSO I7 ( 4nifas pappa) körf fil! 
Forsmarks bmk 

mailto:fol"e.t((bJ@teli~:~m

