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Verksamheten 2013
Årsmötet

Lördagen 11 maj träffades 38 medlemmar på 
årsmötet i skolan. Eva Medin Johansson valdes 
till ny ordförande och Sture Pettersson som ny sty-
relseledamot. Efter sedvanliga mötespunkter bjöds 
vi på fika med hembakat bröd. Margareta Axels-
son och Sune Jussil avtackades (se bild sid 9). De fick 
blommor för mycket fina arbetsinsatser i föreningens 
verksamhet. 

Som underhållning efter 
mötet gästade Gunnar Frisell 
från Östhammar skolan. Han 
berättade om skärgårdstrafik-
en från Stockholm och norrut 
upp i vår skärgård. Gunnar 
visade sina egna fantastiska 
målningar på nästan alla båtar 
som körde med gods och pas-
sagerare under 1855 – 1945. 

År 1855 har Östhammar låtit bygga kaj i staden  
och ångbåten Roslagen som drevs som hjulångare 
började trafiken från Stockholm. Wingåker körde 
som första ångdrivna fartyget med propellerdrift 
1859. Första skeppet med namnet Östhammar an-
gjorde traktens bryggor 1884. Fartyget gick på grund  
och sjönk till hälften men rustades upp och såldes 
i Stockholm. Östhamnmar och Öregrund uppförde 
socitetshus med badanstalter och persontrafiken 
ökade markant. Östhammar bildade eget rederi och 
köpte ett skepp från Finland som döptes till Östham-
mar II. Fartyget Östhammar I trafikerade linjen fram Första vinsten på mötets lotteri var en tavla på s/s Svenske

till slutet av 1920-talet. Waxholms Ångfartygs AB 
övertog all trafik och körde till Östhammar fram till 
1945 och till Öregrund 1949.

Årsmötets lotterivinst gick gick till Gun Aase. 
Det var en tavla målad av Gunnar Frisell med fartyget    
s/s Svenske. Fartyget tillhörde det lokala Rederi-
bolaget Söderö på 1930-talet och för befälet stod 
sjökapten Gunnar Sporrong från Tvärnö. Han flyt-
tade senare till Raggarö. 

Gunnar  vistades mycket 
på Tvärnö som barn

Ordförande har ordet
Efter en kort, mild och snöfattig vinter fick vi snö så vi 

teg i mitten av mars. Ena dagen -6 grader och snöstorm, 
svåra bilolyckor, lindrigare avåkningar och stora kost-
nader för snöröjning. Och nästa dag + 12 grader, ljumma 
vårvindar, gröna gräsmattor och frilagda trädgårdsland 
som ger panik hos amatörträdgårdsmästaren på Mel-
langården.

Isen låg i Tvärnösundet bara några få veckor och 
några nät hann vi aldrig hugga ut i år.

I stället sjösatte vi den första båten den första veckan 
i mars. Båt nummer två skulle vårrustas och hann aldrig 
i sjön innan bakslaget kom i mitten av mars.

Ett år har förflutit med allt vad det innebär av förän-
dringar i livet, två av öns bofasta har flyttat in till bekväm-
are boende i Östhammar och två äldre medlemmar i hem-
bygdsföreningen har avlidit.

Styrelsen har träffats regelbundet sedan årsmötet i 
maj 2013 och alla hjälps åt med de arbetsuppgifter som 
vi har blivit anförtrodda av våra medlemmar. 

Som ny ordförande i föreningen är jag mycket glad 
och tacksam över all den kunskap och erfarenhet som 
alla i styrelsen delar med sig av. Bland annat så går vi i-
genom stadgarna som har varit oförändrade sedan fören-
ingen bildades. I övrigt så arbetar vi med att erbjuda er 
medlemmar trevliga aktiviteter och möjligheter att träffas 
under det kommande året.

När denna årsskrift når er så är vi inne i mitten av 
april och jag tycker att ni ska skänka en extra varm tanke 
till Lena Edin som lägger ner så mycket arbete med 
årsskriften varje år.

Vi ses!

Eva Medin Johansson
ordförande Tvärnö Hembygdsförening 



Janne möter upp oss på Laduskär

Lördagen 8 juni mötte vi upp Jan Olov Björk-
lund på Laduskär. Solen sken och förutsättningarna 
var fina för att se Mnemosynefjärilen som bara flyger 
1 – 2 veckor i början av juni. Den är den mest hotade 
fjärilarten i Sverige. Vi var nio stycken som vandrade 
runt i gräset med Janne men inga fjärilar ville visa 
sig. 

Janne har under flera år inventerat insekter i 
norra Roslagen och fick nog besviket konstatera att 
fjärilarna av någon anledning inte riktigt trivts på 
platsen och dött ut. 

Vi var några stycken som följde med Janne till 
Boda på Söderön istället. Där mötte vi upp många 
intresserade från Uppsala. De kom från Botaniska 
föreningen och Entomologiska föreningen i Upp-
sala. Även Guy Waldner med fru Solveig som äger 
Bodagård vandrade runt med oss. 

Vi gick omkring i backarna med förstoringsglas, 
kikare, artböcker, kameror  och håvar. Många ovan-
liga rariteter visade sig som experterna nästan trott 
varit utrotade helt i trakterna som t.ex. lavar och väx-
ter. Det var mycket intressant.

Vi behövde inte gå länge förrän de stora vita 
fjärilarna fladdrade runt oss. Många! I närstudie fick 
vi lära oss skilja på hon- och han-mnemosyne, se 
parning  mm. 

Vi satte oss ner tillsammans bland mängder av 
Jungfrulin, Kattfötter, Tjärblomster mm och fikade 
ur vår matsäck. Trots vi fick lämna Tvärnö blev ut-
flykten så lyckad.

Tack Marie och Mikael Eriksson från Norrgården 
för att vi fick trampa runt i vackra försommarback-
arna på Laduskär.

Fjärilsexkursion

Ann Marie Pettersson och Lena Borgklint avslutar vandringen 
med eget fika

Parning pågår för Mnemosynefjärilen

Foto: Lena Edin



Midsommarfirande
På midsommardagen firade vi ca 130 st i skol-

backen. Solen sken och alla hjälptes åt att klä stången  
och efter den blivit upprest fortsatte vi med dans, 
dragspelsmusik och lekar. 

Alla hade med sig blommor och blader och hjälptes åt att klä 
stång och kransar

Många små björnar sov runt midsommarstång och notställ

Med barnens lotteri blev det lång kö till prisbordet

Så göra vi när vi hänga våra kläder....

Fiskdammen är spännande....

Mimmi och Titti Källström höll i lekar och dan-
ser och Christer Lehti spelade dragspel.

Första vinsten på årets lotteri gick till bröder-
na Bodén från Raggarö. Mellangården, Västerbyn 
och Guds Ängar hade skänkt lokala produkter från 
Tvärnö och Söderön.

Innan alla skildes åt fikade vi ur egna korgar. 
Hembygdsföreningen tackar alla som bidrog till ett 
trevligt midsommarfirande som alltid är lika upp-
skattat.

BYGG  AB  SVEN  MAGNUSSON

TVÄRNÖ  SÅG
Tel såg:   710 20 
Tel mobil:  070 514 47 37 
Tel bostad:   122 84

Foto: Torbjörn Ahlsén



Sommarens utflykt

11 juli gick utflyktsresan till Örskär. Vi åkte 
egna bilar till Örskärssund på norra änden av Gräsö. 
Vi var ca 30 st som sen fick åka båtar över till ön. 
Solen sken och utsikten var hänförande.

Hembygdsföreningen bjöd på lunch som Van-
drarhemmets kök ordnade. Vi vandrade runt på klipp- 
or, bland stenar och förstås upp i fyren.

Per Mattsson som varit den sista bland fyrens 
alla fyrvaktmästare genom åren, guidade oss runt. 
Per som är en mycket inspirerande berättare och 
dessutom med mycket gräsödialekt uppskattades 
mycket av oss deltagare. Han berättade mustiga hi-
storier men också om det hårda liv som öns befolk-
ning och fyrpersonal utsatts för genom historien. 

Örskär är den sista utposten i norra Roslgen, ca 
400 hektar stor och till mer än hälften är ön naturre-
servat som förvaltas av Skärgårds-stiftelsen. Fågel-
intresserade vistas mycket på ön eftersom många ar-
ter har sina flyttstreck häröver. Det finns många olika 
orkidéer och unik flora på Örskär och ön är känd för 
sina gölgrodor.

Den första fyren på Örskär byggdes 1687 som 
bara var en fyrbåk och fyrplatsen är den äldsta i Sve-
rige efter Landsort. Det nuvarande fyrtornet som 
är 33 m högt, stod klart 1740 som Carl Hårleman Vy uppifrån fyren mot Öregrundshållet    Foto: Thomas Larsson

ritat och har en lysvidd på 16,5 nm. 1769 install-
erades världens första blänkapparat med urverk och 
roterande linser. På 1950-talet blev fyren elektriskt 
driven. Fyren är automatiserad sedan 1978 och ägs 
och underhålls av Sjöfartsverket. Fyren har en “spi-
ralgång” vilket gör att den är lätt att gå upp i. Det är 
endast de två sista våningarna som man går i trappor

Vid fyrplatsen finns ett vandrarhem i de gamla 
fyrvaktarbostäderna. Ön kan nås med passbåt från 
Gräsö.

Per som har mycket kännedom om skärgården och erfaren-
heter från ön berättar här om sjöbodarna i Örskärs hamn 



Berättarkväll

Den 14 september ordnade Tvärnö Hembygds-
förening en berättarkväll i skolan.

Det blev totalt 36 stycken anmälda som bjöds på 
soppa, bröd och kaffe vid ankomst.

Fred Söderberg f.d. lärare i svenska i Östham-
mar var kvällens inbjudna berättare.

Han är född och uppvuxen på Gräsö och berätt-
ade roliga historier. Vi fick också höra om hur det var 
att leva och arbeta på 1930-talet i skärgården.

Flera av oss som var med under kvällen ville 
bidra med en liten berättelse om “hur det kunde vara 
förr” som Signhild Backström, Gunnar Frisell, Rune 
Backström och Lotti Oscarsson.

Höstmarknad 

Söderö Slöjd arrangerade höstmarknad 21 sep-
tember i skolan med försäljning av lokala trädgårds-
produkter, hembakat, lax, hantverk, lotter och fika 
mm. 

Vår hembygdsförening bidrog med loppisbord 
med böcker och prylar. Det kom många besökare så 
föreningen kunde samla in en del pengar.

Roligt med det stora intresset. Detta kanske är 
något vi kan återkomma med framöver.

Friluftsgudstjänst
Söndagen 18 augusti kom det 20 personer som i 

det fina vädret satt ute i skolbacken för att lyssna på 
prästen Wirpi Pakkanen Wiberg. Med den fina ut-
sikten ner mot sjön lyssnade vi även på Ralf Wiberg 
som spelade på flöjt. 

Föreningen bjöd som vanligt på generöst fika-
bord efter gudstjänsten. Vi tackar Lena Borgklint och 
Harald Andersson som ordnat och bakat.

Alla är välkomna att 
annonsera i årsskriften

kontakta styrelsen

Foto: Harald  Andersson



Föreningens planering för 2014

Tvärnö Hembygdsförenings 
ekonomi

Årsmöte
Lördagen 3 maj kl 14.00 i Tvärnö skola med års-
mötesförhandlingar. Till fikat lyssnar vi till Lars Mo-
lin-sällskapet. Det blir ett ca 30 min långt föredrag 
om Molin och föreningen.

Midsommarfirande
Midsommardagen 21 juni kl 13.00 samlas vi med 
blommor och grönt för att tillsammans klä midsom-
marstången i backen nedanför skolan. Det blir musik, 
dans och lekar runt den klädda stången. Överrask-
ningar för barnen och lotterier ordnas. Medtag egen 
fikakorg.

Sommarutflykt
Vi kommer i år att tillsammans med egna båtar åka 
runt Tvärnö 20 juli. Det kommer att finnas möjlighet 
att samåka för dem som önskar det. Samlingsplats 
Kalkbryggan.

Vi stannar till på Torsholmen för att äta lunch hos 
Mona och Sven Magnusson. De kommer att berätta 
om ön, deras liv och historia sen de kom till Torshol-
men. 

Närmare upplysningar kommer att finnas på webb-
platsen och affischeras i god tid.

Friluftsgudstjänst
äger rum i augusti vid Tvärnö skola om vädret 
tillåter. Någon av traktens präster håller i annat fall 
gudstjänsten inomhus och som alltid avslutas träffen 
med generöst fikabord. Affisch sätts upp i god tid vid 
skolan, annons kommer i Annonsnytt och så kan vi 
kolla vidare på webbplatsen.

Svamputflykt
Efter väderlek och tillgång på svamp på Tvärnö kom-
mer vi tillsammans med Hasse Lagenius gå ut med 
våra korgar någon stans på ön. Det beräknas hända i 
augusti eller september och kommer att affischeras 
om i god tid eller titta in på webbplatsen för att få 
närmare uppgifter om datum, plats och tidpunkt. 

Höstmarknad
I samarbete med Söderöslöjd kommer det att försälj-
as hantverk, produkter från trädgård, växthus och 
skog i skolan den 20 september. Hembygdsförening- 
en har loppisbord och fikaförsäljning mm. Vill du 
vara med och försälja något - hör av dig till styr-
elsen.
Se närmare uppgifter om tid osv på webb-platsen  
eller på affischer som sätts upp i god tid på förening-

Bokslut 2013-01-01 – 2013-12-31

Behållning 2013-01-01
 Kassa 217
 Plusgirot   18 674
  18 891
Intäkter
 Medlemsavgifter 11 070
 Bidrag 1 350
 Annonser 925
 Lotterier 3 680
 Servering 490
 Övrig försäljning 1 756
 Uthyrning (vassvicke) 100
  19 371
Utgifter
 Föreningsavgifter  2 520
 Arrangemang  16 114
 Lokalhyra  700
 Kontorsmateriel  844
 Tryckkostnader, verks.berättelse  3 445
 Postbefordran  412
 Bankkostnader  452
 Datakommunikation, mm  2 000 
       extra utg. för informatör och kassör
 Lämnade bidrag och gåvor    1 027
   27 514

Resultat  - 8 143

Behållning 2013-12-31
 Kassa   1 780
 Plusgiro   17 722
 Leverantörsskuld  8 754
  10 748
Kungsängen 2014 01 20 
Torbjörn Ahlsén 
kassör

ens anslagstavlor.

Berättarkväll
I början av oktober kommer några från trakten att 
berätta om hur det kunde “vara förr” runt om i vår 
bygd. Närmare upplysningar kommer ut i god tid. 
Föreningen bjuder på soppa och bröd.

Filmkväll
I slutet av oktober kommer vi att se någon av Lars 
Molins filmer i skolsalen. Det kommer att försäljas 
popkorn, godis och läsk. Närmare uppgifter om dag 
och tid kommer i god tid.

OBS Ny tid !



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

Jag har examen: Fartygsbefäl klass 8

Flytvästar samt fiskeutrustning finns att låna för dem som inte har

Lunch eller fika kan ordnas efter önskemål

Katarina Johansson
0173 710 77, 073 038 85 14
tvarnofiske@gmail.com

Dagordning vid årsstämman 3 maj 2014

1 Mötets öppnande 
2 Val av ordförande för stämman 
3 Val av sekreterare för stämman 
4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare att  
 jämte ordförande justera stämmans protokoll 
5 Godkännande av dagordning 
6 Godkännande av kallelse till stämman 
7 Verksamhetsberättelse och resultat år 2013 
8 Revisionsberättelse 
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
10 Redovisning av verksamhetsplan 2014 
11 Bestämmande av ersättning till styrelse  
 ledamöter 
12 Val. Valberedningens förslag 
13 Beslut om belopp för nästkommande års års- 
 avgifter 
14 Framställningar och förslag som inkommit till  
 styrelsen senast 10 dagar före årsstämman 
15 Övriga frågor 
16 Mötets avslutning

       

Glöm inte Hembygdsföreningens årsstämma 
i Tvärnö skola lörd 3 maj kl 14.00                   

Till fikat efter mötesförhandlingarna  
lyssnar vi på ett föredrag 
om Lars Molin-sällskapet

Gillar du lamm ?
Vi säljer färskt lammkött, 

lammkorv, lamm- och fårskinn

Lammen går hela betessäsongen på 
naturbete 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

Lammkorv finns till salu hela året

Skinnen beredes under vintern i Tranås 
och finns till försäljning efter nyår

Vi säljer både ekologiskt beredda skinn 
samt tradionellt beredda skinn 
vilka kan tvättas i tvättmaskin

Gör din beställning i god tid! 
Efterfrågan är större än tillgången

Mellangården
Anders Johansson & Eva Medin Johansson 

0173 711 18, 070 398 03 87 
eva.medin@one.se 

www.oregrund.nu/tvarno 
www.mellangardentvarnobloggar.blogspot.com

OBS ny tid !

www.hembygd.se/tvarno
Öregrunds Golfkrog

Lunch
a la carte
Catering

tel: 0173 324 50

Välkomna !



För tillfället är föreningen Söderöns framtid vi-
lande. Om det dyker upp något projekt för öns ut-
veckling som det behöver sökas pengar till kan för-
eningen åter jobba med den byråkratiska delen för ett 
EU-bidrags sökande tex.

Lasse Lindell som arbetat hårt för föreningen 
SUG i flera år har tackat för sig. Tills vidare står 
Claes Nord som ordförande. Det finns stort behov 
av personella resurser (Föreningens arbete) bla för 
kontakten med kommunen men det behövs flera 
medlemmar som kan hjälpas åt. Därför ska verksam-
heten ses över och återkommer när något händer.

Rapport från föreningarna                         
             Söderöns  
     Utvecklingsgrupp 
  och Söderöns framtid

Ta en fin promenad på de  
uppskyltade stigarna  

Bergavägen och Myrastigen 
mellan skolan och Norrgården

Eller gå en promenad genom  
Naturreservatet till Lill-Näsudden  
där det finns en ordnad grillplats.  

Den stigen är nu förlängd med  
300 m till en fin vik med utsikt mot 

Skyan , Galtfjärden och Herräng

Eller följ promenadslingan från 
Mellangården genom historien 

till gravrösen och skeppssättning

Myrastigen och Bergavägen
Våren 2013 rustade och gallrade föreningen upp 

Myrastigen och Bergavägen. Eva MJ, Katarina, Ewa 
och Tomas L och Lars satte upp nedfallna skyltar, 
rensade bort kvistar och gallrade sly.

Foto: Katarina Johansson

Sune Jussil avtackades på årsmötet efter nio års styrelsear-
bete och Margareta Axelsson fick också blommor för 13 års 
styrelsearbete. 
                                                                 Foto: Torbjörn Ahlsén

Du hittar mycket information om Tvärnö  
på webbplatsen www.hembygd.se/tvarno



Hembygdsföreningen återkommer nästa år med en berättelse om någon av gårdarna på Tvärnö i vår serie om 

Tvärnögårdar

Charta öfver Westertvernö. Åkergården och Wretar samt 
Odale Ängar och skog uti Sockholms Län Frösåkers Härad 
och Hargs socken, afmätt åhr 1772
Storskifteskarta som finns hos Anders Eriksson och Ann Marie 
Pettersson i Västerbyn

Vi tittar på gamla kartor från Västerbyn......

Skiftesförändringar i Sverige
Under medeltiden och på vissa ställen, ända 

tillbaka i järnåldern indelades vårt land i tegar som 
bönderna var för sig brukade men byn styrde ändå 
över marken. Med arvsskiften och med rättvis för-
delning av alla slags marktyper blev ägorna  till allt 
smalare remsor och mindre lotter som var svåra att 
bruka. 

Storskifte
Storskiftet var den första moderna reformen där 

varje bondes ägor bröts ut från bykollektivet för att 
samla och bilda större ägor. Bonden skulle få bättre 
kontroll över den egna jorden. Storskiftet pågick 
från 1749 till 1827 och från staten var tanken att 
nyodlingarna skulle öka. Skiftningen gick trögt i 
början för i många byar var man oense om utdelning-
en så från 1757 bestämdes att det räckte med att en 
av bönderna i byn önskade förrätta storskifte för att 
skiftningen skulle sätta fart.  

Storskiftet berörde framför allt åker och äng. 
Skogen blev vanligtvis oskiftad och tillhörde 
fortfarande byns samfällda ägor. Den användes som 
skogsbete för byns kreatur. Men ekonomiskt var den 
också värdefull för ved och till byggnadsmaterial 
och skiftades därför alltmer eftersom bönderna lätt 
blev osams om värdena. Byarna behöll sitt medeltida 
utseende för att det inte fanns någon utflyttningsplikt. 

Laga skiftet
Laga skiftet, 1827-, kom att påverka i stort sett 

hela Sveriges landsbygd. Efter att lantmätaren var 
klar med uppmätningen föreslog han hur den nya 
ordningen skulle kunna se ut. När byns bönder var 
enade om struktureringen av marken och gårdarna, 
hjälptes man åt med förflyttning av de gårdar som 
blivit belagda med utflyttningsskyldighet. Det är nu 
som de flesta stenmurar byggs som vi fortfarande 
kan se i landskapet efter hur lantmätaren ritat in de 
nya gränserna efter linjal på kartorna.

Man strävade efter att behålla gårdarna i byn men 
att samla ägorna i större sammanhängande  områden  
vägde tyngre. Det var gårdarna som var i sämst 
skick som först ålades flyttning. Det går än idag att 
känna igen laga skiftets utflyttade gårdar i dagens 
landskap. Gårdarnas nya lägen var ofta i utkanten 

Samma karta från Västerbyn som visar att det fortfarande var 
många små tegar runt byn men att skogen började uppdelas

Kartorna
I och med att lanmäteriet grundades 1628 blev 

av byns gamla åkrar mot skogsbryn eller på en höjd 
med trädgård runt. Allt togs med i flytten så husen 
plockades ner timmervarv för varv och fönster, spik 
och panel osv lastades på kärror och återanvändes på 
det nya stället. Med tanke på att brandfaran i byarna 
var stor, var det också en större säkerhet att sprida ut 
gårdarna. 



det vartefter ordning på det svenska kartritandet. 
Dagens lantmäteriförordningen är från 1765.

Riktigt gamla kartor är inte bara dekorativa och 
riktiga konstverk med många detaljer utan också 
förvånansvärt exakta.

De storskaliga gamla kartorna över byar, gårdar 
och ägor är ofta i skala 1:4 000. De är uppmätta med 
hjälp av kedjor eller rep – en metod som tillämpades 
ända in på 1900-talet. 

Kartritningen i äldre tider var ett säsongsarbete 
som pågick från första maj till sista oktober. Arbets-
tiden var 12 timmar, från 6 på morgonen till 18. 
Det gällde att utnyttja ljuset. Under vinterhalvåret 
renritades sommarens fältmaterial. Lantmäteriet 
utförde dessutom sjömätningar, som då bara kunde 
utföras när isarna bar. 

Varje kartblad ritades i tre exemplar. Först ri-
tades en originalkarta efter lantmätarens mått och 
protokoll. Den arkiverades hos Landshövdingen. 
Sen gjorde man två kopior genom att trycka nålar 
igenom originalkartan. Alla brytpunkter markerades 
med hål på de två tomma blad som låg under och blev 
grunden till att rita upp kopior efter. En av kopiorna 
förvarades i byn och den andra på Lantmäteriet.

Under 1700-talet var det färgerna rosa, gult, ljusare 
grönt, ljust grått och ljust brunt som dominerade. 
1600-talets kartor var mera färgstarka medan tidiga 
1800-talets kartor var mer försiktiga i färgerna. Äldre 
tiders kartritare var inte bara konstnärer utan också 
matematiker.

Storskiftet på Västra Tvärnö
År 1772 storskiftades det på Tvärnö. Fortfarande 

låg ägorna spridda bland grannarnas åkrar. Övrig 
mark och skogen delades också upp men på flera 
rättvisa områden. 

Laga skiftet på Västra Tvärnö
På denna Laga skiftes karta syns tydligt den nya 

uppdelningen i större hopslagna ägor. Ca 1 700 st 
numrerade markstycken skiftas till fyra sammahäng-
ande. Även skogen skiftades. På Västra Tvärnö ut-
fördes Laga skiftningen 1878.

Öarna fick också ett värde i och med egna lag-
stadgade fiskerätter runt omkring. Norra halvan av 
Långskär kom att tillhöra gård Aa, och den södra Ab. 
Småöarna hör till Bb.

2010 visade och berättade Marja Eriksson från 
Upplandsmuseet en del om gammalt bevarat kart-
material för styrelsen som var intessant. Föreningen 
återkommer framöver med ett program för medlem-
marna.                                             Foto och text: Lena E

Storskiftet                    Lagask.  Nuvarande ägare
A = A Andersson   Aa Anders Eriksson, A-M Pettersson                                        
B = A Mattsson    Ab Kerstin o Tommy Haglund  (gården)           
  A Eriksson, A-M Petterssom (mark)                   
C = E Erson Ba Anders Eriksson, A-M Pettersson
 tvångsutflyttades till Kvarngärdet                                            
D = P Johansson Bb Håkan Hellqvist (gården)
  Margareta Axelsson (marken)

Här ser vi väder-
kvarnen som en gång 
stod på nuvarande 
Landheims tomt

Bodahagen är upp-
delad på C, d, b, a

A

D

B
C

Karta öfver alla egor till Wester Tvärnö i Hargs socken, 
Frösåkers härad och Stockholms län. Upprättad år 1878
Kopia av Laga skifteskarta hos Ingegerd Hökeberg och  
Sture Pettersson på Bodahagen

D, nu Ba blir 
tvångs-utflyttad  
till Kvarngärde

Aa

Ab

Bb

Storskifteskarta 1772
som finns på Bodahagen



Ja mer visste vi inte när vi bar iväg mot Upp-
salahållet. Vi blev 9 stycken i samåkande bilar. Vi 
kollade runt utmed vägen med nya ögon för att kan-
ske upptäcka något som skulle ge oss svaret på vart 
vi var på väg. 

Före Hökhuvud svängde vi av till vänster och 
körde vidare på smala krokiga vägar. Tusan? Här i 
skogen finns väl inget ställe vi kan äta mat? Men - 
det gjorde det! Vi stannade i Väddika vid ett stort hus 
i lite Västernstil med stor altan. 

Vi blev varmt mottagna av Irene Fahlborg och 
Jonte Kylin och med en sprakande brasa i en av två 
gamla pannmurar i förstugan. Innanför dörren står ett 
uppstoppat djur - men vilket djur? En RÅBÄVARE! 
Den har skogsharekropp med huvud av räv men mel-
lan öronen fanns ett rådjurshorn.  Bakkroppen och 
tänderna har tillhört en bäver

Vi blev visade runt i den gamla byggnaden som en 
gång tillhört Gimo-bruk och varit bak- och bykstuga 
på 1800-talet. En trappa ner i källarvalven hade det 
en gång varit förråd för bla kålrötter och potatis. Nu 

var valven smakfullt inrädda med bastu och relaxav-
delning. Gården köptes av Jontes far 1966 som då 
redan varit avstyckad från bruket i många år. Det har 
tidigare även funnits en statarlänga med fem lägen-
heter, stall för arbetshästar och en såg runt gården.

I storstugan där det fanns plats för många mat-
gäster med stor bar, fanns det hur mycket som helst 
att titta på längs väggarna. Det var bla jakttroféer av 
många olika slag som uppstoppade fina huvuden, 
många horn och små och stora fåglar. I taket hänger 
en magnifik örn i flykt, utsågad i trä med motorsåg av 
Hans Gustavsson som bor i Långalma.  

Efter att vi ätit en god middag tillsammans som 
Väddikagården ordnat möblerade Jonte om en del av 
borden. Han drar ner en väggstor duk från tak till 
golv och tar fram ett gevär!!! Snart visar sig en fin 
naturbild (från trakten) över hela duken. 

Vi ska skjuta mot en skyttesimulator!!!

Vi sköt hej vilt på sjöfågel, storvilt och gärna på 
vildsvin med lite blandat resultat kanske men vi hade 
kul. Vi fick lite insikt i hur det kan vara, att vara jä-
gare och då inte alltid med ett byte med sig hem.

Tack ordförande för att du ordnade middagen 
och så vi fick upptäcka och kanske föra vidare att 
fantastiska Väddika Jakt & Gästgård finns, tack! 
Gården går att hyra för möten, mindre konferenser 
eller fester.

  
....från vår ordförande angående styrelsemiddagen 
vi brukar göra tillsammans som kompensation för 
förra årets styrelsearbete...

“På fredag kväll går ju styrelsemiddagen av sta-
peln. Nio av tio inbjudna har svarat ja. Allra senast 
tisdag ska jag ringa till ”stället” och meddela hur 
många vi blir.

Aktiviteten och middagen blir inomhus, alla kan 
delta, det är inget läskigt, ni behöver inte ha några 
särskilda kläder.  Det serveras bordsvatten/lättöl till 
maten, den som vill dricka vin eller starkare öl får ta 
med eget.

Jag tycker att det är jättekul att vi blir så många!

Vi måste åka kl 17.15 från Tvärnö. Vi kommer att 
åka 288:an mot Uppsala...”

Det kom ett mejl....

Jonte coachar Katarina som slår oss alla på vårt övnings-
skjutande. Hon är redan jägare men ändå.....

Irene, Sture och Ewa står vid baren och hejar på när vi andra 
skjuter

www.jokabakeri.se



Den19 januari i år träffades 11 av kommunens 13 in-
bjudna hembygdsföreningar i Söderögården. Vår förening 
representerades av Lotti Oscarsson och Eva Medin Johans-
son. Träffen äger rum varje år och den här gången var det 
Söderöns Hembygdsförening som stod för värdskapet. 

Hans Tibell som är ordförande i Söderöns hembygds-
förening inledde med att berätta hur det ser ut i just deras 
förening vad gäller medlemsstrukturer, aktiviteter, evene-
mang mm. Ganska omgående uppstod en intressant diskus-
sion mellan deltagarna om hur olika förutsättningar fören-
ingarna har att arbeta under. En del föreningar äger både 
fastigheter och föremål och berättade hur mycket engage-
mang och ekonomiska resurser det kräver. Slutsatsen av dis-
kussionen blev ändå att det är lika viktigt att väl behandla 
och vårda gamla byggnader, skänkta föremål och sparade 
dokument. 

Deltagarna på träffen delade med sig av sina erfaren-
heter som man har fått i föreningsarbetet under åren och vi 
fick även tillfälle att bekanta oss med varandra.

Jag blev kontaktad av Torbjörn Forsman som gav mig 
två gamla fotografier från Tvärnö som han hade. En 100-årig 
bild på storryssjor på tork vid Söderögården och en bild på 
ett par som bott vid Ekensberg.

Träffen avslutades med en värmande och god hemlagad 
soppa och så kaffe med dopp förstås.

                                                     Eva Medin Johansson 

Karl Anton Norberg med fru Brita Karin från Ekensberg på 
Västertvärnö på 1880-talet. 
Studiecirkeln Tvärnö Förr och Nu 1989 och 1990 har skrivit 
om skepparen C A Norberg 

Bild tagen1913 från Söderögården på Tvärnö. Storryssjor på 
tork

Träff för hembygdsföreningar i Söderögården

Östra Tvärnö 
Samfällighetsförening

Vid trolling och nätfiske på 
föreningens vatten krävs fiskekort

Fiskekortsföreskrifter 
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



Medlemsförteckning

Aase Gunvor  Artillerigatan 97 115 30 Stockholm   Lövnäs 990
Ahlsén Inga-Maja  Hamnesplanaden 4 D 753 19 Uppsala   Tvärnösundet 636 ingamaja.ahlsen@comhem.se
Ahlsén Torbjörn o Gerthy Penselvägen 10  196 38 Kungsängen   Tvärnösundet 636 torbjorn.ahlsen@telia.com
Altenburger Kurt o Agneta  Östra Tvärnö 979  742 91 Östhammar    Ö Tvärnö 979
Andersson Birgitta o Folke  Ellagårdsvägen 182  187 45 Täby    Nyborg 394
Andersson Börje o Johan  Byggmästargatan 13 A  754 35 Uppsala    Sundskär
Andersson Erik o Ingrid  Raggarön 107  74291 Östhammar   Raggarö  
Andersson Gunilla o Nils  Svartkärrsvägen 4 3 tr  133 32 Saltsjöbaden    Västerbyn 532 andersson.gunilla@telia.com
Andersson Ragni   Diamantgatan 10  554 47 Jönköping    Västerbyn 532 ragni.andersson@telia.com
Andersson Monica   Stendösvägen 2   186 31 Vallentuna    Ö Tvärnö 967
Andersson Borgklint Harald o Lena  Vitkålsgatan 54   754 49 Uppsala    Västerbyn 524 harald-andersson@live.se
Arnebjer Gun o Rolf   Allmogevägen 8  177 57 Järfälla    Orrsundet 410 rolf.arnebjer@telia.com
Asplund Tommy o Susanna Guresta 132  741 91 Knivsta   Västerbyn 528 tommy.asplund@sas.se
Axelsson Margareta   Centralvägen 35  183 57 Täby    Södergården 650 f.m.axelsson@telia.com
Axelsson Lewis Eva o Jonathan  Tvärnö Södergården 650  742 91 Östhammar    Södergården 650
Backman Lars o Marianne Middagsvägen 20 146 32 Tullinge   Orrsundet 418 lars.backman@bredband.net
Backström Per   Sunnerstavägen 5  756 51 Uppsala    V-sö, Norrhägnaden per.a.backstrom@telia.com
Backström Rune o Signild  Gammelhusgatan 25  742 33 Östhammar    V-sö, Norrhägnaden r_backstrom@telia.com
Berglund Anna o Erik  Orionvägen 31   175 60 Järfälla    Höganäs Sandvik annavvs@hotmail.com
Bolin Kenneth o Elaine  Norr Mälarstrand 90 112 35 Stockholm
Boman Modin Gert o Inger Östra Tvärnö 974  742 91 Östhammar    Östra Tvärnö 974 johanneslund@one.se
Bohman Mikael  Vartoftagatan 17 E 118 30 Stockholm    mikael@mikaelbohman.com 
Boman Lilian o Lars   Dammengläntan 17  425 39 Hissings Kärra    Lövnäs 990 - 992
Brinkmar Ulrika   Lokstallsgatan 6  113 21 Stockholm    Östra Tvärnö 971 ulrika-b@live.se
Brunnström Johnsson Eva o Robert  Tvärnö Västerbyn 531 742 91 Östhammar    Västerbyn 531
Ceyhan Inger Beatrice Eskadervägen 32 183 54 Täby    
Edin Britt-Marie o Mats  Trollgatan 2   742 33 Östhammar    Sundskär 101 karlmatsedin@hotmail.com
Edin Lena   Slagugglan 15   742 36 Östhammar    Sundskär 101 lena.edin@gmail.com 
Eriksson Thorsten o Ingegerd  Moxboda 162   742 95 Hargshamn
Eriksson Mikael o Marie  Norrgården 758   742 91 Östhammar    Norrgården 758 m_lutt@hotmail.com
Ferm Inger o Jan   Kungsängsgatan 57 E  753 17 Uppsala    Bromsäng 289
Fernström Barbro o Per  Bergslagsvägen 142  168 55 Bromma    Tvärnösundet 632 pfe@telia.com
Flink Björn o Ulrika   Vanadisplan 2   113 31 Stockholm    Kvarngärdet 312 ulrika.kullang.flink@comhem.se
Forsberg Birgit o Folke  Simundö 212   742 94 Östhammar    Västerbyn 502, 503
Frisell Gunnar  Gammelhusgatan 8 742 33 Östhammar   
Gille Ulla o Torben   Sydvästra Gränsgatan 21  742 32 Östhammar
Granberg Stig  Älta Mossväg 42 138 37 Älta   Bromsäng 247
Gunnarsson Inga-Lena  Gitarrvägen 21   756 54 Uppsala    ingalena3@hotmail.com
Gustafsson Agneta o Arne  Born 8   755 92 Uppsala    Östra Tvärnö 966 born8@live.se
Haglund Kerstin o Tommy  Bergagatan 10   752 38 Uppsala    Västerbyn 512 kerstinbergold@hotmail.com
Hagman, Scharpff  Viktoria o Peter Törnstigen 10  141 42 Huddinge  Sundskär 103 vhagman@hotmail.com 
Hellgren Per o Inger  Tegelviksgatan 69 116 47 Stockholm    ingerhellgren@hotmail.com
Hellqvist Hutters Håkan o Margit  Blåbärsvägen 17  633 53 Eskilstuna    Västerbyn 511
Hjortzén Ulla o Kjell   Tullgarnsgatan 21  753 17 Uppsala    Tvärnö 969
Hultgren Jan   Geijersgatan 11 B  752 26 Uppsala    Tvärnösundet 652
Högberg Alexandra  Gullmarsvägen 39 120 39 Årsta   Västerbyn 525 dan.hgren@gmail.com
Hökeberg Göran   Vindragarvägen 10  117 50 Stockholm    Västerbyn 521, 522
Hökeberg Pettersson Ingegerd o Sture  Fältvägen 11 A   756 46 Uppsala    Västerbyn 521, 522
Hökeberg, Hellqvist Malin o Rikard      Bodahagen  
Hökeberg Tobias o Aino Skeppargatan 52 114 58 Stockholm   Västerbyn 521  tobias.hokeberg@gmail.com  
Jacobsson Helgesdotter Curt o Lenah  Östra Tvärnö 978 742 91 Östhammar    Östra Tvärnö 978
Jardhagen Solveig o Göte  Tvärnö Orrsundet 403  742 91 Östhammar    Orrsundet 403 solveigh.jardhagen@banhof.se
Jenner Gustafsson Åsa o Jan  Hörnstensvägen 4 B  756 45 Uppsala    Tvärnösundet 638
Johannison Marianne o Roland Råbergsvägen 29 195 70 Rosersberg   Gruvskäret marianne.roland@live.se 
Johansson Ellinor   Gräna 38  755 91 Uppsala   Mellangården 755 elli_106@hotmail.com
Johansson Inger   Engelbrektsgatan 11  742 31 Östhammar    Ö Tvärnö 753
Johansson Ingrid o Gösta  Botvidsgatan 14 A  753 27 Uppsala    Kvarngärdet 305
Johansson Katarina   Tvärnö Mellangården 755  742 91 Östhammar    Mellangården 755
Johansson Magnus   Alunbruket, Jägmästarbostället 101      274 57 Brösarp    peksnurr@hotmail.com
Johansson Stig   Fältspatvägen 46  806 31 Gävle    Mellangården 756
Jonsson Eva o Göran   Nicandergatan 3 E  645 30 Strängnäs    Kvarngärdet 311         goran@specialresebyran-goran-jonsson.se
Jussil Anita o Sune   Tvärnö Karlholm 290  742 91 Östhammar    Karlholm 290, 292 sune.jussil@telia.com
Jägre Örjan o Francoise Klostergatan 21 B 751 21 Uppsala    jagre@telia.com
Karlsson Britta o Ingvar  Spårfinnargränd 27  124 64 Bandhagen    Tvärnö 973
Källström Mimmi  Björkbacksvägen 25 168 69 Bromma   Östra Tvärnö 977 mimmi_16@hotmail.com 
Källström Titti o Åke   Björkbacksvägen 25  168 69 Bromma    Östra Tvärnö 977 tika-26@hotmail.com
Landheim Kaiser Lole o Gösta  DeGeersgatan 16  115 29 Stockholm    Västerbyn 520 gosta.kaiser@nextport.se
Larsson Ewa o Thomas  Fyrislundsgatan 44  754 46 Uppsala    Sundskär 106 ewalarsson2000@hotmail.com
Lindberg Ann Karl   Nordströmsväg 24  168 51 Bromma    Tvärnösundet 639 lindberg.ann@gmail.com
Lindberg Hannelore   Vretalundsvägen 36  743 40 Storvreta    Västerbyn 510
Lyon Hakon o Britt  Tavastehusgatan 1 752 63 Uppsala   Tvärnösundet 637 
Löfström Per o Anna-Britt  Tvärnö Ekensberg 320  742 91 Östhammar    Ekensberg 320 per.lofstrom@ebox.tninet.se
Magnusson Sven o Mona  Prästgatan 5   742 31 Östhammar    Torsholmen
Malmborg von Kerstin  Flintlåsvägen 2 4 tr  192 59 Sollentuna    Västerbyn 519
Malmborg von Lotta   Sånglärkevägen 2  186 47 Vallentuna    Västerbyn 519

Tvärnöadress



Mattsson Andersson Lars o Harriet  Tvärnö Nyrudan 404  742 91 Östhammar    Nyrudan 404
Medin Johansson Eva o Anders  Mellangården 755  742 91 Östhammar    Mellangården 755 eva.medin@one.se
Mehlstrand Ulla o Urban  Valthornsvägen 20  756 50 Uppsala    Sundskär 103 urban.mehlstrand@comhem.se
Morell Lena o Tor   Sporrbacksvägen 18  748 32 Österbybruk    Lövnäs 990
Nilsson Gunnar   Väsby Storgård 8  186 91 Vallentuna    V-ö Sundmanshagen
Nobel Agnes   Sockerbruksgränd 18  118 42 Stockholm    Västerbyn 513
Nobel Svanberg Jakob o Lena Bollnäsbacken 30 162 62 Vällingby   Västerbyn 513  nobel.svanberg@comhem.se 
Nyström Ingegerd o Per  Ringgatan 2 E   752 17 Uppsala    Orrsundet 402
Olsson Hans   Danderydsvägen 69 A  182 62 Djursholm    Tvärnösundet 637 hasseolsson@hotmail.com
Oscarsson Görel   Luthagsesplanaden 23 A  752 25 Uppsala    Tvärnösundet 654 gorel.oscarsson@comhem.se
Oscarsson Ulla  Mariedalsvägen 9 832 51 Frösön   Landöra ulla.oscarsson@telia.com
Oscarsson Löwgren Peter o Helene  Gustaf Kjellbergs väg 28  756 43 Uppsala    Tvärnösundet 654 peter@peteroscarsson.se
Parck Annika   Bellmansgatan 54  754 26 Uppsala   Tuskö 141 annika.parck@gmail.com
Pettersson Anne o Hans  Jungfrudansen 38  171 56 Solna    Värlingsö 1421
Pettersson Eriksson A-M o Anders  Tvärnö Västerbyn 514  742 91 Östhammar    Västerbyn 514
Pettersson Danielsson Alf o Susanne  Ripgatan 5   742 36 Östhammar    Västerbyn 517
Pettersson Gunnel o Leif  Kvarnviksvägen 16  572 92 Oskarshamn    Ö Tvärnö 1474 gun.pett@gmail.com
Ragnarsson Kent o Annette  Foghammarsvägen 23  747 30 Alunda    Tvärnösundet 635
Redeby Sutton Inger   Treesdale Close TQ33QB Paignton Devon England    inger@redeby-sutton.fsnet.co.uk
Ruhne Philgren Berit o Björn  Snesslinge Peterslund 175  742 93 Östhammar    berit.ruhne@gmail.com
Rydh Gertrud o Jan   Nackagatan 27   116 47 Stockholm    Orrsundet 406
Rönnqvist Ulla   Nockeby backe 8C  168 40 Bromma    Södergården 650
Sahlström Leena o Fritjof  Degerövägen 63  F 00870 Helsingfors Finland   Västerbyn 530
Sandblom Ann-Katrin o Nils  Tomtavägen 13 D  762 31 Rimbo    Tvärnö 641
Sigurdson Rosenborg Margareta o Lars Orionvägen 57   175 60 Järfälla    Sandvik 103
Sjöberg Ann o Per   Fridhemsgatan 20  112 40 Stockholm    Östra Tvärnö 977 annoper@gmail.com
Sjöberg Linda o Jennifer  Björkbacksvägen 19  168 69 Bromma    Östra Tvärnö 977 
Skogqvist Ingrid   Södra Centralgatan 13 B  80250 Gävle
Stenlund Sofie o Fredrik  Höganäsvägen 29  196 34 Kungsängen    Tvärnösundet 636 sofie.stenlund@mnd.su.se
Staudinger Carina o Lars  Bågspännarvägen 14  175 68 Järfälla    Orrsundet 416 lars@rstahl.se
Ström Greta   Marka 263   742 92 Östhammar
Ström Kerstin   Egilsgatan 4 A   753 34 Uppsala
Ström Ulla   Vasagatan 7   742 32 Östhammar
Svanberg Lillemor Dick  Tuskö 127   742 91 Östhammar    Tuskö 127
Svanefeldt Grevald Lars o Anne  Beckombergavägen 320 168 54 Bromma  Västerbyn 518
Swedenborg Kirsten o Erik  Nornornasväg 7  131 46 Nacka    Värlingsöby swedenborg@vapenringen.se
Svederoth Monica   Lindvallsplan 8 6 tr  117 36 Stockholm    Hästhagen 407 svederoth@yahoo.se
Svederoth Sonja   Mattias Karlssons gård 10 742 34 Östhammar    Hästhagen 407
Söderberg Jeanette o Herbert  Tvärnö Orrsundet 405  742 91 Östhammar    Orrsundet 405 herbert.soderberg@hotmail.com
Telbrant Eva   Vallstanäsvägen 86  195 71 Rosersberg    Gruvskäret evatelbrant@live.se
Tibell Eva o Magnus   Tvärnö Orrsundet 401  742 91 Östhammar    Orrsundet401 eva.tibell@bahnhof.se
Tillander Lindberg Anneli o Björn Raggarö 505  742 91 Östhammar
Tissier Birgitta o Bertil  Dannemoravägen 9  748 30 Österbybruk    Bromsäng 284
Walberg Barbro   Klippvägen 12   187 50 Täby    Bromsäng 288
Wallgren Oscarsson Lars o Lotti  Tvärnösundet 646  742 91 Östhammar    Tvärnösundet 646 lotti_oscarsson@hotmail.com
Wengler Svensson Ove o Sylvia  Brunnsgatan 76 v5  802 51 Gävle    Roslagsro 286 sylvie.svensson@live.se
Wikman Gunnel o Bo  Kungsängsgatan 57 F  753 17 Uppsala    Västerbyn 523
Åström Anita   Guldskärsgatan 5 A 7 42 31 Östhammar    Solsidan 645

Märk gärna upp postlådorna med rätt belägenhetsadress, tack - så föreningen delar ut årsskriften rätt

Tvärnölägret 2014
Datum: 14 - 18 juni
Ålder:  13 - 17 år
Pris:  3 000 kr 
Plats:  Mellangården på Tvärnö

Fiskeläger i skärgårdsmiljö
          Vi fiskar gädda och abborre med olika fisketekniker

            Boende i flerbäddsrum i två stora hus på Mellangården
Maten lagar vi tillsammans  

För att få delta måste du vara medlem i Sportfiskarna
                       Lägret är ett samarbete mellan Tvärnö Fiskeguide, Mellangården och Sportfiskarna

                 Mer info och anmälan: Katarina Johansson  
              tvarnofiske@gmail.com, 073 0388 514

Mellangården



Styrelsen fram till årsmötet 3 maj 2014

Ordf Eva Medin Johansson 0173 711 18 
Mellangården 755  070 398 03 87 
742 91 Östhammar 
eva.medin@one.se

Kassör Torbjörn Ahlsén  08 581 728 08 
Tvärnösundet   070 245 27 42 
742 91 Östhammar 
torbjorn.ahlsen@telia.com

Sekr Lotti Oscarsson  070 560 17 23 
Tvärnösundet 646   
742 36 Östhammar 
lotti_oscarsson@hotmail.com

Övriga i styrelsen:  Övriga funktioner:

Ledam Lena Edin  Rev Gösta Kaiser 
 Harald Andersson  Åke Källström

Suppl Katarina Johansson Rev Gunnar Nilsson 
 Ewa Larsson suppl Herbert Söderberg 
 Sture Pettersson

Familjedagar på 

Mellangården
måndagar - fredag 1 - 25 juli

13.00 - 16.00

Kom och träffa gårdens djur:
Kor och kalvar i hagen, mata får och lamm, hälsa 
på höns, kycklingar och ankor, krama gulliga ka-
niner och katter, kolla utegrisarna böka, klappa 
lilla minishettisen Mysan och pensionerade is-
landshästen Giosta mm mm
 
Särskilda temadagar
1/7 Får; klippning, vallning, arbeta i ull; karda, 
spinna tova. Försäljning av fårskinn från gården
8/7 Upplandsstiftelsen; vi bygger fågelholkar, 
hanterar en kikare, tittar och lyssnar på fåglar 
runt gården
15/7 Kosafari; vi åker traktor och vagn genom 
hagen och berättar om kornas liv och leverne
22/7 Lantbruksmaskiner; barnen får åka traktor 
med bonden, gräva med riktig gräv-skopa, köra 
fyrhjuling mm

Nytt för i år; fikaförsäljning på gården, men det 
går lika bra att slå sig ner med sin egen fikakorg

Inträde, 50 kr/person, 70 kr/person på temadagar  
Kontant betalning, Swisch via mobilen eller bankkort

Detaljerat program på www.oregrund.nu/tvarno
se även www.upplandsstiftelsen.se

www.roslagen.se

Medlemsavgifter 
för familj 100 kr 

enskild (över 18 år) 60 kr
--------------------------------------------

Inbet på Pg 462 39 77 - 8

Glöm inte betala årsavgiften !
Betalar du över internet - kom ihåg 

att lämna fullständigt namn 
och hela adressen + din e-postadress

Alla är välkomna att skänka prylar 
till föreningens lotterier och till loppis- 
bordet på Höstmarknaden i september

gåvorna tas emot av
Lotti Oscarsson, Tvärnösundet 646


