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Hembygdsföreningens Hemsida
Riksförbundet planerade starta en ny hemsideslösning för alla hembygdsföreningar från och med april 2018. Flytten är nödvändig eftersom den gamla lösningen inte levt upp till föreningarnas och webbplatsbesökarnas behov.
Men när det nu börjar våras på det nya året har vi ännu inte riktigt fått alla underflikar och länkar att fungera. Hela sidan har tyvärr legat nedsläckt under vissa
perioder. Vi hoppas vi fått hjälp från förbundet med överflyttning av våra gamla
sidor och att allt är åtgärdat nu, vid tidningstrycket för i år.
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Bilden får symbolisera allt arbete som gjorts i skogen pga Alfrida med alla “fältluncher” som ätits.
Kolbullar med skrädmjöl. Värmländskt recept på nästa sidan
Foto: Eva Medin Johansson

Östra Tvärnö
Samfällighetsförening
Vid trolling och nätfiske på
föreningens vatten krävs fiskekort

Fiskekort föräljes av:
Anders Johansson, Mellangården
Gert Bohman, Johanneslund

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

Ordförande har ordet...
... sista ordet
I och med dessa rader så tackar jag för mig som
ordförande. Jag har suttit med i föreningens styrelse
både som ordförande och ledamot av och till under
årens lopp sedan föreningen bildades 1989. Nu senast
har jag varit föreningens ordförande under sex år.
Det är alltid stimulerande att arbeta i Tvärnö hembygdsförening tillsammans med andra människor som
älskar Tvärnö lika mycket som jag, trots att jag inte är
född här eller har anor här eller har någon som helst
anknytning till ön förrän jag första gången kom hit
1977.
Jag har alltid tyckt att vi alla ska hjälpas åt i föreningen och driva arbetet framåt med gemensamma krafter.
Därför hoppas jag nu att en ny ordförande kommer
att inspirera styrelsen till fortsatt arbete för medlemmarnas bästa.
Jag finns till förfogande om jag kan vara styrelsen
behjälplig med något. Det hoppas jag även gäller alla
våra medlemmar.
Då tackar jag för mig och önskar den nya styrelsen
som ska väljas på årsmötet den 4 maj LYCKA TILL!

Vad händer med fiber
på Tvärnö och på öarna i området?
IP-Only går inte längre att få kontakt med. I
nuläget undersöker Utvecklingsgruppen och privata
ett erbjudande från Teracom om en luftburen fiber
som de kallar air2fibre - se https://www.teracom.se/
air2fibre. Då måste det finnas en mast i närheten
som sänder signaler till en mottagare på ens eget
hus. Teracom installerar masten på hustaket med
sladd till ens egen router inomhus så man får sitt
WiFi. Det kostar ca 12 000 kr.
Nu finns ingen mast som sprider Air2Fibre-nätet
åt vårt håll. Då måste vi ordna ett typ, “byalag” som
bekostar och själva sätter upp en egen mast med
strömförsörjning. Läs vidare https://www.teracom.
se/globalassets/kampanj-air2fibre/fragorsvar-air2fibre.pdf. Det pågår utbyggnad i Öregrund och Gräsö
för Air2fibre - läs vidare https://teracom.se/utbud/
kommunikationsoperations-operator/ko/ko/kampanjer/oregrund-graso/.
När ett område startar en bredbandsförening
kan den få stöd och hjälp från tex kommunens bredbandssamordnare/koordinator. Det finns också råd
och hjälp kring hur man startar en ekonomisk förening på tex Bolagsverket hemsida http://bolagsverket.se/fo/foreningsformer/ekonomisk/starta/forening1.1797. En annan aktör är www.bredbandsforum.
se och http://www.bredbandsforum.se/Byanatsforum
som hjälper till med närliggande frågor och sådant
som tips och råd kring avtal, stadgar mm.
Hur långt når en mast sändningsmässigt? Finns
det stöd i vår kommun (ekonomiskt)?

Mellangården
Familjedag 19 april 10.00 - 14.00
Kela med gulliga lamm i hagen,
hälsa på kor och kalvar
i lagårn
Johan Pettersson Entr
från Verkarna kommer
och visar sina stora
traktorer och maskiner
STF informerar om
sin verksamhet
Försäljning av
gårdsprodukter,
nygrillad korv och fika
Personer som varit utomlands de
senaste 48 timmarna får ej besöka gården

Tel: 070 398 03 87

Kôlbullérr

se bild föregående sida

1dl skräämjöl
3dl véttmjöl
Salt
Váttn
Blánn ihópp T énn tjókksmet
Tärná rimménn fläsk
Krössylt
Myy várm i élln å het pánn, smör å fläsk. Stek E
littá stön häll övvérr smet’n
Ät å njut
Mä E glöhet nysmidd hälsning frå Övversåkkná
å Kalle Maskin

Saxat ur Söderhamns Tidning från 1896

Verksamheten 2018
Hur gör man korv ?

17 mars samlades 15 personer i Raggarölokalen. Det var ett samarbete med Raggarö Hembygdsförening.
Först fikade vi och diskuterade igenom arbetet. Sedan gjorde vi olika sorters korv. Ingen var expert utan vi
hjälpte varandra och provade olika recept. Deltagarna
hade med eget kött av alla de slag. Lamm, nöt, gris,
vildsvin och älg.
Alla samlades till lunchen för att avsmaka allas korvar där vi provsmakade våra olika korvar ihop med potatissallad. Korvarna var goda som stekta och några av
deltagarna planerade att röka en del av sina korvar.
Foto: Lotti Oskarsson

Årsmötet

Eva Medin Johansson och Gunvor Qvarnström
skär och mal

12 maj träffades vi, skolsalen blev fulltsatt med
medlemmar. Ordförande Eva Medin Johansson
hälsade alla välkomna och överlämnade klubban till
stämmans ordförande Per Sjöberg. Han gick snabbt
igenom punktera.
Efter valberedningens förslag till ny styrelsemedlem valdes Malin Hökeberg. Lars Backman har tidigare hjälpt oss med ekonomin men valdes också nu
in i styrelsen. Per Fernström valdes till ny revisor.
Vi välkomnar Malin, Lars och Per och avtackar de
avgående Katarina Johansson och Lars Svanfeldt med
med kryddväxter skänkta av Eds Trädgård.
Medlemsavgiften förblir oförändrad, 200 kr familj
och 100 kr för enskild medlem. Ekonomin ansågs mycket bra och revisorerna gick snabbt igenom Resultat och
Balansrapporten.
Vi fikade förstås med hembakat och fina vinster delades ut i lotteriet. Växterna skänkta från Eds trädgård.

Per Fernström (föreningens nya revisor) vann tavelvinsten
som Rune Backström skänkt. Rune har själv målat den. Här
tillsammans med fru Signild

Stefan Runarsson, Jägareförbundet berättade
om våra vildsvin. Att de är svåra att jaga men att statistiken över avskjutningen i Uppsala Län stiger. Effektivaste sättet är att jägare sitter på pass, ofta och länge.
Fällor är bra men de måste kontrolleras 2ggr/dygn och
djuren snabbt avlivas. Kamera vid åtelutfodringsställen
kan numera lätt visa jägare hur och när djuren förflyttar sig samt vilka individer man har i närområdet. En
grisgrupp har ett hemområde på mellan 100-1000 har.
Under tiden mellan 15 april till 15 februari är jakt på
vuxna djur tillåten. På årsungar är det jaktsäsong året
om.
Jägare får ej sälja eller ens ge bort köttet. Det får
endast ske genom en viltvårdsanläggning. Vildsvinskött bör alltid testas för trikiner.
En sugga föder i regel ungar en gång/år, i genomsnitt ca 5 ungar. Djuren är nattaktiva 6-8 timmar/dygn.
De är mindre rörliga när det är vindstilla eller blåser
hårt men det får gärna var fuktigt i luften. Under höst
och vinter trycker de gärna i hål, i täta granplanteringar
eller i vass. Under jan-maj äter de allt och under hösten
äter de spannmål, potatis, rutten frukt och svamp.
Vildsvinen har blivit en landsplåga. Attityden till
grisarna skiljer sig mellan jägare, lantbrukare och sommarstugeägare.

Gunnel Pettersson drog hem växtvinsten

Utbildad SPORTFISKEGUIDE
erbjuder guidade fisketurer
efter strömming på försommaren,
gädda och abborre på vår, sommar och höst
Även ismete efter gädda på vintern
Vi fiskar kring Tvärnö
Jag har examen: Fartygsbefäl klass 8
Flytvästar sam fiskeutrustning
finns att låna
för dem som inte har
Lunch eller fika kan ordnas efter önskemål

Katarina Johansson
073 038 85 14
tvarnofiske@gmail.com

Midsommarfirande

Sommarens utflykt

På midsommardagen kom det många glada firare
i alla åldrar till skolbacken trots osäkert väder.
Vår nya lekledare Malin Hökeberg, som också är
ny medlem i styrelsen satte fart på danserna. Musikerna Hasse Ridderstolpe och Grosse Grotherus underhöll som vanligt fantastiskt. Flera frivilliga strömmade
också till och förstärkte musiken.
Många fina vinster på lotterierna delades ut. Det var
bla fina fårskinn, härliga fruktkorgar som var skänkta
av Konsum Östhammar. Barnen dansade och fiskade
godispåsar vid fiskdammen.

9 augusti hade föreningen bestämt att om vädret
skulle vara för besvärligt för båtutflykt skulle vi ändå
samlas vid båthusen i Västerhamn, Söderboda på Gräsö.
Där går att se träbåtar, sjöbodar, mycket information
finns att läsa om båtar, motorer och fiskelivet genom
historien.
När vi mötte upp blåste det lite för mycet för att
angöra Fluttö i yttre skärgården. Det var grått men vi
bestämde att en tur till Örskär skulle bli ett bra alternativ. När vi närmar oss Örskärssund börjar det mojna
och funderingarna började gro om en längre tur mot
yttre skärgården.

Foto: Lotti Oskarsson

Kaptenen i första båten gav tecken till andra båten, att nu
tillåter vädret att vi fortsätter till Fluttu. Det ångrade vi
inte.

Vi var 20 ombord på två båtar och vi hade eget
fika med oss som vi intog utmed färden mellan böddor
(grynnor) stenar och öar. Horisonten var grå men ljusnade utåt mot den yttre skärgården.

Grosse Grotherus och Hasse Ridderstolpe speldde för oss
även i år.

Båtresan fordrar sin
kapten för emellanåt är det
krokigt och trångt mellan
stenarna. Vi nådde målet
efter ett par timmar, vid ca
12-tiden. Vi började med
lunchen som föreningen
bjöd på. Skärgårdscatering
hade gjort i ordning härlig
pastasallad med dricka till.

Vi trampar runt på härliga klippor med fantastisk utsikt och
vissa av oss badar i uppfriskande havet innan vi vänder
hemåt igen i en lite soligare eftermiddag.

Gräsöborna och båtarnas säkra och duktiga kaptener,
Tommy Mattsson och Bosse Åkerlind
Foto: Lena Edin
Föreningen fick ett tack per mejl från Kirsten och Erik
Swedenborg
“Vi vill tacka styrelsen så hjärtligt för en mycket fin utflyktsdag. Allt klaffade så bra, trevliga människor, trevlig skeppare,
god mat och en stor upplevelse att komma dit ut. Dit hade vi inte
kunnat komma på egen hand”.

Tjärljus,
honungsljus,
lädersmorning,
kådsalva,
tjärsalva, cerat,
tjärtvål,
smycken,
hornslöjd,
textilredskap,
trådslöjd,

skyddsjakt,
fälluthyrning,
skärslipning,
pedagogisk verksamhet
kursverksamhet,
med mera

Följ oss på Facebook och Instagram @gravlingsnaturprodukter, hemsida: www.gravlingsnaturprodukter.se
070-327 54 21
Janne och Martina
GRÄVLINGS NATURPRODUKTER GRÄSÖ HB

Höstmarknad

Höstens aktivitet

15 september ordnade Söderöslöjd för 5:e året i
rad Höstmarknaden på skolgården. Det var fint väder
och många kom för att besöka alla stånd. Inne i skolsalen fanns flera försäljare och fika serverades.
Tvärnö Hembygdsförening hade plockat upp loppisbord. Men våra föreningar önskar att flera och nya
utställare är med oss till nästa år. Alla är välkomna att
höra av sig för att delta tillsammans.
Vi fortsätter sen på kvällen till Söderögården i Långalma för att se teater och Bröderna Brööl spela.

15 sept, Bröderna Brööls orkester och teateramatörgruppen från Heby besökte Söderögården i
Långalma med buller o bång.
Kvällen är ordnad i ett samarrangemang mellan
Söderöns Hembygdsförening, Raggarö Hembygdsförening, Söderöns Bygdegårdsförening och Tvärnö
Hembygdsförening.
100 biljetter såldes och föreningarna bjöd på snittar och om man önskade vin till, i pausen. Det blev en
mycket lyckad kväll på alla sätt.

Viveka Westman, Staffan Näslund och Eva Lindberg bla
förbereder med alla snittar, dricka och vin i köket
Foto: Lena Edin

Ann-Marie Johansson och Gunvor Qvarnström säljer
från Raggaröbordet

Eva Medin Johansson drar ut
“vinvagnen”
klart för servering

Turnekärran står på parkeringen
vid Söderögården och utifrån
hörde vi att musikerna tränade
inför kvällen

Ewa Larsson finns till hjälp vid vår förenings loppisbord
Alla är välkomna att skänka prylar
till föreningens lotterier och till loppisbordet
på Höstmarknaden i september
gåvorna tas emot av Lotti Oscarsson 070 560 17 23

Bröderna Brööl, 3 personer spelar passande SvenIngvarslåtar till skådespelet.
Händelsen var hemmasonen Sven-Ingvar som
skulle ut i livet. Han jobbade som brevbärare på cykel
och ett särskilt brev väckte hans kärlek. Sven-Ingvars
oroliga men förstående föräldrar stöttade även hans
äventyr när han vidgade vyerna på världshaven.
Han återvänder hemåt till sin kära brevväxlare som
väntar på honom förstås. Och allt slutar så bra.
Sven-Ingvar sitter på andra sidan Atlanten
med sina kära brev, resväskan packad och
längtar hem

Gillar du lamm ?
Vi säljer lammkött, lammkorv och skinn
Lammen går på naturbeten
både på Tvärnö och på andra öar i skärgården
Gårdens växtodling och
djurhållning är KRAV-godkända
Lammslakten sker i samarbete med Natur och Kulturkompaniet i Uppland AB, (www.nkkuppland.se),
köttet levereras styckat och klart i kartong i höst
Grillkorv och påläggskorv tillverkas av Almunge Kött
(www.almungekott.se) och finns att köpa under hela
året med reservation för slutförsäljning
Skinnen beredes av Donnia skinn i Tranås
(www.donnia.se) och finns som regel till försäljning
från april månad och så länge lagret räcker

Välkommen med din beställning!

Mellangården
www.roslagen.se
Turistbyrån i Östhammar 		
Turistbyrån i Öregrund
tisd - fred 11-16 året runt		 06 60
öppen 1/6 - 31/8
65
				
se tider på roslagen.se
76 7

0

Anders Johansson & Eva Medin Johansson
070 398 03 87
mellangården755@gmail.com
www.oregrund.nu/tvarno
Du hittar oss också på facebook

Dagordning vid Årsstämman 4 maj 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Mötets öppnande
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
att jämte ordförande justera stämmans
protokoll
Godkännande av dagordning
Godkännande av kallelse till stämman
Verksamhetsberättelse och resultat år 2018
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens 		
ledamöter
Redovisning av verksamhetsplan 2019
Bestämmande av ersättning till styrelse-		
ledamöter
Val. Valberedningens förslag
Beslut om belopp för nästkommande års 		
årsavgifter
Förslag på ändring av föreningens stadgar
Framställningar och förslag som inkommit
till styrelsen senast 10 dagar före
årsstämman
Övriga frågor
Mötets avslutning

Styrelsen fram till
årsmötet 4 maj 2019

Ordf Eva Medin Johansson
Mellangården 755		
742 91 Östhammar

070 398 03 87

Vice Ordf Åsa Jenner
Tvärnösundet 638
742 91 Östhammar

070 246 72 17

Kassör Lars Backman		
Orrsundet 418
742 91 Östhammar

070 878 56 63

Sekr Lotti Oscarsson		
Tvärnösundet 646		
742 91 Östhammar

070 560 17 23

Alla i styrelsen går att nå på mejladressen:
tvarnohembygdsforening@gmail.com
Övriga i styrelsen:		
Övriga funktioner
Ledam
Lena Edin		
Rev
Gösta Kaiser
Anita Jussil		
Per Fernström
Suppl

Staffan Näslund
Åsa Jenner		
Malin Hökeberg

Rev
suppl

Gunnar Nilsson
Herbert Söderberg

Tvärnö Hembygdsförenings
ekonomi
Bokslut 2018-01-01 - 2018-12-31
Behållning 2018-01-01
Kassa
Plusgiro
Intäkter
Annonsförsäljning
Lotteri
Försäljning övrigt
Arrangemang
Kommunala bidrag
Medlemsavgift enskild
Medlemsavgift familj
Öresutjämning

2 908,58
21 792,93
24 701,51

4 400,00
5 520,00
750,00
6 687,00
1 350,00
3 900,00
19 000,00
0,42
41 607,42
		
Utgifter
Arrangemang
-13 459,00
Lotteri
-2 200,00
Styrelsekostnader
-2 800,00
Kaffebröd
-0,00
Inköp av varor och material
-60,00
Lokalhyra
-400,00
Programvaror
-1 395,00
Förbrukningsinventarier
-2 938,00
Resekostnader för styrelsen
-296,00
Kontorsmateral
-2 527,00
Medlemsavgift Hembygdsförbundet
-4 540,00
Trycksaker
-7 227,00
Postbefordran
-855,65
Bankkostnader
-757,50
-20 936,15
Resultat
Behållning 2018-12-31
Kassa
Plusgiro

2 152,27
1 519,00
25 334,78
26 853,78

Vi hjälper dig med ditt hem och din trädgård
Hemstäd, fönsterputs, visningsstäd, homestyling,
flyttstäd, byggstäd, hus- och stugpassning, trädgårdsskötsel
Vi formar arbetet efter ditt önskemål

Sandra 076 77 37 793, Emeli 070 32 01 170
info@soderonsht.com

Föreningens aktiviteter 2019
Antikrunda

30 mars, hade vår förening tillsammans med Raggarö
Hembygdsförening ordnat en ”Antikrunda” i Lokalen på
Raggarö. Vivi Lindberg och xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
berättade om ålder, historia och antikvärde på våra klenoder vi hade med oss. Vi var ca 30 stycken som kom och vi
fikade tillsammans.

Årsmöte

Är det någon som känner
att ni inte vill nämnas i våra texter,
vara med på bild, eller med i tidningens
medlemslista hör av er till styrelsen, tack

Medlemmar som deltar i föreningens aktiviteter
omfattas av försäkring

Lördagen 4 maj kl 13.00 i Tvärnö skola med årsmötesförhandlingar. Lotterier och fika med hembakat.
Stephen Hope från Herrängs biodling står för dagens
föredrag om bin o honung.

Midsommarfirande

Midsommardagen 22 juni kl 13.00 samlas vi med
blommor och grönt för att tillsammans klä midsommarstången i backen nedanför skolan. Ta egen fikakorg
med och förstås extra löv och blommor. Duktiga musiker spelar till danserna. Lotterier med fina priser och
fiskdamm för barnen ordnas.

Sommarutflykt

I juli, båtutflykt (bilar vid dåligt väder) till Östhammar med guidad stadsvandring och gemensam middag
innan vi vänder hemåt. Aktiviteten ser vi närmare uppgifter om på affischer, facebook och på hemsidan.

Höstmarknad

12.00-15.00, 15 september vid Tvärnö skola i samarbete med Söderöslöjd. Söderöslöjd kommer även att
sälja fika. Vår förening medverkar med ett loppisbord
på marknaden. Det kommer att försäljas hantverk,
hembakat och produkter från trädgård och skog.
Du är välkommen om du vill vara med och försälja
något. Eller bidra gärna med Loppisprylar, dock ej
böcker, tack. Hör av er till Lotti 070 56 01 723.
Se närmare på webbplatsen, Facebooksidan eller på affischer som sätts upp i god tid på föreningens anslagsVi uppmanar medlemmarna om förslag på aktiviteter som vi kan göra tillsammans, tack.

Roslagen klingar poetiskt i
mångas öron bland annat
tack vare Evert Taubes visor.
Roslagen har med sin vackra
natur, spännande historia och
intressanta människoöden
inspirerat många författare
genom tiderna.
Östhammars litteraturförening har sammansatt en
litteraturlista med såväl skönlitterära som faktabaserade
verk främst från Östhammars
kommun och norra delen
av Roslagen. Östhammars
litteraturförening vill genom
listan sprida kunskap om
denna litteraturskatt.
Foldern finns att hämta på
bibliotek och turistbyråer i
Östhammars kommun.

Tvärnögårdar
Vad vet vi om Tvärnö´s gårdar...

begagnad hyvel, Bolinder 142, köptes också in. Hyveln
är den som fortafarande är fullt brukbar på Tvärnö.

År 2005 planerade styrelsen att i föreningens årsskrift berätta om de över 20 gårdar som finns på Tvärnö, Sundskär och
Värlingsö. Byggnadsår, markskiften, historia, generationers
ägande osv.
Ni som bor på Tvärnö eller på öarna runt omkring kan höra
av er till styrelsen. Skriv gärna lite om gårdens ursprung, lättsamma berättelser eller händelser och låna oss foton, kartor
som kan vara intressanta för oss medlemmar att läsa om.
Vi skrev först om Tvärnö skola i 2006 års verksamhetsberättelse och året efter om Gruvskäret och Karlholm.
Efter det skrev vi om Sandvik, Stensberg och om Norrhägnaden på Värlingsö. Sen om Hästhagen och Sundmanshagen på Värlingsö och efter det om Norrgården och Torsholmen.
Vi hade uppehåll i två år och skrev om annat men 2016 fick
vi lära känna “Hörner´s” Liljebacken i Västerbyn. 2017 bekantade vi oss med “Maxen´s”, Högalund på Östra Tvärnö och
2018 “Dövkalles stuga”, Ekbacken i Västerbyn. I år läser vi om
Sven Magnussons Såg

Tvärnö 10:6, Tvärnö såg
Föreningen gratulerar Sven Magnusson som 13
januari i år fyllde 80 år. Och nu på sågen som Sven
arbetat upp sen början på 80-talet på Tvärnö där börjar
det bli tyst. En viktig epok för Tvärnö med Svens sågverksamhet började stängas ner under 2018.
1969 startade Sven Magnusson med fru Mona och
barnen Olle och Eva upp sitt nya liv runt gården på
Torsholmen. Familjen flyttade från Värmdö där Sven
är född och uppvuxen. Svens föräldrar arbetade med
bla sågverksamhet, byggnad, murning, trädgård med
försäljning i saluhall i Stockholm bland mycket annat.
Intresset för jakt och fiske hade Sven också med sig
från barndomshemmet.

Helge Lindstedt på Värlingsö har fått en ny ögranne i
30-åriga Svenne

Sven startade upp ett sågverk på Torsholmen 1969.
Först inköptes ett begagnat sågverk och en traktor, Volvo Viktor, som blev fick bli den som drev sågverket. En

Det fanns inga tankar på att starta upp en såg
när familjen Magnusson flyttade ut till Torsholmen men det var sämre tider och dåligt med jobb så
det var en möjlighet att skaffa fram arbetstillfällen.
Sven berättar - ” han hade spåndamm i näsan som liten
och vill leva med spåndamm resten av livet”. Han säger
också, ”virket måste förädlas” och menar att tex en
planka är 40% mera värd som hyvlad.
1973 sågade Sven skog på Lindstedts marker på
Värlingsö och byggde av det 6 sommarstugor till Anita
Åström (Lindstedts systerdotter) på ön.
1974 började Janne från Raggarön att arbeta med
Sven. Med hans hjälp sågade de ner all skog på Magnussons ägor av Torsholmen 1975. 11 hus kunde de sen
bygga av det virket. Därefter inköptes och sågades skogen på resten av ön som tillhör Kyrkan.

1979 köptes en skogstraktor in. Sven börjar 1980
arrendera en mindre del mark av Sven-Olov Söderström från Södergården, där sågen ligger idag och vartefter började bygga upp sågen. Han hugger då skog
hos Baumans på Hästhagen som blir en grundplåt för
den växande verksamheten.
Skog på rot köptes från Olle Eriksson i Yttersby
1983 och fröställd skog av Gunnar Nilsson på Värlingsö 1986. 1988 – 90 köpte och högg Sven stormfälld
skog på Korsnäs mark i Gimo och även i Snesslinge
inköptes skog av Forsman. Under den här tiden gick
affärsverksamheten mycket bra.
1996 – 97 köpte Sven loss marken där han börjat
bygga upp sin sågverksamhet, av Margareta Axelsson. 1 ton dynamit gick åt under vintern för att spränga

berget i backen. Massorna användes för att jämna ut
underlaget till den nya anläggningen. 2 st bergssprängare med dumpers var anställda under hela vintern. När
det blivit en ordentlig grund byggdes hela anläggningen om. Långa begagnade balkar inköptes och kördes
upp från Halland som blev stommen för husen som sen
kläddes in med ny plåt. Till hyvelhuset göts ett rejält
betongfundament. Svens pappa besiktade och berömde
med att ”bättre torkplats för virke finns inte”. Vinden,
solen och i högt läge gör jobbet och inget mögel får då
fäste.

De färdiga takstolarna lyfter Sven med sin kranbil och hyvelhuset börjar ta form. Sonen Olle och Sven vid såghuset

Anläggningen utvecklades vartefter. Spånfläktar
inskaffades. Spånhögarna växte sig stora men ”från
hyveln dammade det mest” minns Sven. Såg-, hyvelspån och flis har bla sålts som strö till djur, till stall, och
även till Östhammars kommun som använt den som
täckning över avloppsslam. Många billaster har körts

fram och åter från Skutskär där Sven fick hjälp med impregneringen av sitt virke som sen användes till altaner,
bryggor och andra utomhusbyggnationer.
Bengt Eriksson högg på Raggarön och timret levererades med färja till Tvärnö där bryggan vid Kalkplatsen byggts för Tvärnöborna och som lastnings- och
lossningsplats för Svens virke 1999.
Jan Eriksson från Raggarön arbetade på sågen
och på byggen i 17 år men startade sen egen byggfirma. Hans Eriksson från Raggarön började som
14-åring 1985 och arbetade kvar på sågen till 1995.
Mårten Sjöblom från Gimo var arbetslös men fick
en bra start på sågen 1992 och arbetade kvar i 25 år.
Torbjörn Johansson från Raggarön arbetade också hos
Sven i ca 8 år.
Under åren har virke levererats runt om på bygden
till allt från finsnickeri till huskonstruktioner och bryggbyggen. Men även till storstäderna, ut i Stockholms
skärgård och Svens hembygd på Värmdö. Många fastboende och sommargäster har själva hämtat kärrlaster
med virke till sina privata byggen och förstås båtlaster
också.
Men Sven och hans arbetskamrater arbetade inte
bara på sågen utan åkte runt på många nybyggnationer där Sven ofta hade gjort konstruktionsritningarna.
Svens sågverksamhet har givit avtryck på många olika
sätt trots att Sven aldrig satt in en annons utan genom
”mun mot munmetoden” som reklam har det alltid
fungerat med hans prima virke och rejäla byggnationer.
Sven har haft mycket nytta av skola, olika utbildningar och kurser han genomgått, i sin verksamhet, tillsammans med sina anställda och kunder. Han har även
”stått” som kvalitetsansvarig på många byggen.

Svenne kan se tillbaka på sitt innehållsrika liv med
väldigt mycket arbete men också med sina största intressen i jakten och fisket. Han säger ”Min hobby har
varit mitt arbete”. Det blev 50 aktiva år i Roslagen där
han trivs som allra bäst och då så mycket som möjligt
på sitt Torsholmen.
Ortsbor som snickrat vittnar förstås om hur praktiskt det varit med Tvärnö Såg. Nära och lätthanterligt
att kunna köpa virke av alla slag. De som har djur är
tacksamma för att det alltid funnits kutterspån att köpa
som strömedel till sina djur på nära håll under alla år.
Mellangården bjuder på en anekdot:
Anders Johansson rustade på gården och behövde
mera virke. Han kör sin fyrhjuling till sågen och när
han kommer hem säger han
“Man kan tamefan köpa allt på sågen!”
“Jaha vad har du köpt då”?
“Strömming!”
Det visade sig att Fälöborna hade fått mycket
strömming och passade på att ta med sig när de åkte
iland och när de passerade Tvärnösågen så kastade de
av en låda med hopp om att Sven skulle kunna sälja till
sina kunder.

Myravägen och Bergavägen

Myran 2

Eva och Anders Johansson har i uppdrag av Upplandsstiftelsen fått i uppgift att röja fram en alternativ
del av Myrastigen för att man ska kunna komma fram
även om det är mycket blött i skogen.
Den nya delen heter nu Myran 2 och är markerad
med nya skyltar.
Hembygdsföreningen
tackar Martin Wallgren som
har gjort nya skyltningen till
Myrastigen 2. Martin har tillbringat många sommardagar
på Tvärnö ända sedan han var
barn.

Ta en promenad genom Naturreservatet
till Lill-Näsudden. Där finns det en
ordnad grillplats med utsikt mot Skyan,
Galtfjärden och Herräng
Eller ta en fin promenad på de uppskyltade stigarna Bergavägen och
Myravägen mellan skolan och Norrgården
Eller följ promenadslingan från Mellangården genom historien till gravrösen
och skeppssättning på Södergården

Kom och prova på golf och padel

tel: 0173 324 50
Välkomna !

Öregrunds
Golfklubb
Myrastigens skyltning följde med i raset
Foto: Eva Medin Johansson

Många trädfällen rasade över våra stigar. Allt tas
om hand vartefter så att de lätt ska gå att promenera
genom området igen. Stammarna får ligger kvar vid
sidan om där naturen får ta hand om dem.
Redan i slutet av januari sågades träd som fallit
över stigarna i Naturreservatet. Upplandsstiftelsen har
ansvaret där. De har också sett till att rotvältorna sågats
av och stjälpts tillbaka ner i marken. Övriga markägare
tar hand om sina träd och kvistar.
Bidra gärna med något intressant på vår Facebooksida.
Skriv direkt på sidan eller be någon i styrelsen
om du vill lägga in en bild tex så hjälper vi till.

Stormen Alfridas skörd vid Lill-Näsudden
Foto: Niclas Johansson

Stadsvandring i Öregrund
Som tack för årets arbete gör styrelsen varje år
någon aktivitet tillsammans. 24 juli möttes vi i Öregrund. Genom Visit Roslagen hade vi anlitat guiden
Bea Ramstedt som hade mycket spännande historia att
berätta om 527 år gamla Öregrund.
Öregrundsstenen vid kyrkan invigde Landshövdingen Hans Alsén i samband med nationaldagsfirandet 1991.

oss huset som Doktor Westerlund bott i (han med den
doftande pelargonblomman som användes på avdelningarna för att få trevligare luft) och vänder oss om
ser vi plötsligt, tyst, hur höga master höjer sig över
taken. Vi är inne i historien.
Briggen som gled in till hamn var den nybyggda
(i Stockholm) 35 m långa Tre Kronor som har Kronprinsessan Viktoria som gudmor. Den kom med musiker som skulle uppträda i stan på kvällen. Masterna var
över vattennivån 30 m höga.
Efter vandringen svalkade vi oss i skuggan med
god mat på fd Strandhotellet.
Foto: Lena Edin

Välkommen till
Vi tryckte oss nära väggarna på skuggsidan i hettan
och fick lära oss om historien. Många gamla kändisar
som Lubbe Nordström, Marika Stjernstedt, Albert Engstöm och Evert Taube hade gästat de gamla vackra husen som vi går förbi på “litterära aftnar”. När vi närmar

Mellangården
Vi erbjuder boende året om
i det gamla helrenoverade sädesmagasinet
Här finns boende för
max sex personer i självhushåll
Vi erbjuder även våra övernattande gäster båtar
för egna fisketurer, bastu och badtunna
För er som cyklar i området erbjuder vi transport
av er och cykeln till Singö eller andra bryggor
Titta in på vår hemsida
eller vår facebooksida och läs mer!
Anders Johansson
Eva Medin Johansson

070 398 03 87
mellangarden755@gmail.com
www.oregrund.nu/tvarno

Tuskötäppan, bron och nya vägen

Spången över Täppan, 30-tal
Med bidrag från
CARL SMITTS FOND.A
byggdes vägen, Tuskö - Tvärnö
åren 1945 - 1946
KAK, Kungliga Automobilklubbens emblem överst
Stenen står vid bron på Tuskösidan

Foto: Lena Edin

Några samlade artiklar och bilder från lokala
tidningar under tiden för planerandet och byggandet
av vägen fram till Tvärnöskolan och brobygget över
Tuskötäppan följer...
De flesta bidragen från Torbjörn Forsmans, tack

Östhammarstidningen 30-tal.

Foto Karl-Erik Karlsson

Saxat ur Östhammarstidningen oktober 1936

Vägbygge från Tvärnö
till fastlandet av största vikt
Deputation från Harg uppvaktar socialministern,
landshövdingen och AK: Egnahemsbyggarna i kritisk
situation.
(först beskrivs i artikeln att deputationen från
Hargs kommun måste framföra till socialministern,
landshövdingen och arbetslöshetskommissionen att
egnahemsbyggare i Hargshamn sitter i en förfärlig
klämma som tivngats skriva på en revers hos hushållningssällskapet, som utgår nu på hösten. Det innebär
att sällskapet har rätt att försälja egnahemmen om inte
amortering inkommit. “Vi får gå från gård och grund,
säger många som inte har medel eller arbete”)
“Deputationen anfördes av arbetslöshetskommitténs ordförande i Harg, hamnarbetare Emanuel Eriksson, samt hrr August Mineur och Oscar Söderquist
och som representant för befolkningen på Tvärnö hr
Henning Söderström. Uppvaktningarna skedde på
grund av skärpning i det redan förut ytterst svåra läget
för kommunen som nu inträtt genom försäljningen av
Gimobolaget. Kommunalnämnden i Harg hade utsett
deputationen och beslutat den särskilda uppvaktningen, därför att kommunen har en speciell vägfråga, vars
lösning kan vara en tillfällig åtgärd mot arbetslösheten
inom kommunen. Jordbruksbefolkningen på Tvärnö,
uppgående till omkring hundra personer, behöver få en
ordentlig väg till fastlandet. Man kan vada eller ro över
vid Tuskö täppa, men det är besvärligt och riskfyllt. När
man skall över med slaktdjur får man ro mindre sådana
och vada över med de större. På höstmorgnarna, man
måste vara framme vid lastbilarnas uppsamlingsställen
kl 6 på morgonen, är det allt annat än nöjsamt att taga
sig över det mer än hundra meter breda sundet, särskiltnär det är storm och oväder. Värst är det givitvis under
den tid höst och vår, då det varken bär eller brister. Då
kan, som en deputationsmedlem uttryckte det, “folk

få ligga och dö utan att någon läkare kan komma till
hjälp”.
Man har hållit på och sysslat med vägplanerna
länge, men åtskilliga ogynnsamma omständigheter ha
ständigt fördröjt projektets realiserande. Nu har man
kostnadsförslag och sådan klart. Vägsträckan blir i allt
4,970 meter lång. Det nämnda sundet skall utfyllas
med en vägbank så när som på ungefär 10 meter, som
blir brobygge. Det är mest bergsprängning och således
mycket lämpligt även som vinterarbete, och vid vägbygget skulle 40 - 50 man kunna få anställning under
åtta månader. Vägen skulle bli fyra meter bred och är
kostnadsberäknad till 83,400 kronor, på vilket man ämnar ansöka om statsbidrag till 85 procent.
Arbetet räcker ju inte ens att tillfälligt mota den
katastrof, som Harg redan är mitt uppe i på grund av
nedläggningen av industrien på orten. Det finns 2,000
standards virke kvar att lasta ut, det är allt för ett 80tal hamn- och brädgårdsarbetare. Men de uppvaktande
framföllo, att vägbyggets snara igångsättande i alla
fall skulle ägna att lätta en del på bekymren för dagen.
Tvärnöborna ha för sin del lovat gratis mark till vägbygget. Hur det blir med markfrågan i Börstil är man
mindre säker på, men dessa markägare ha ju allt intresse av att vägbygget kommer till stånd och vägen i
sin helhet är ju så behövlig, att den efter anläggandet
bör övertagas för allmänt underhåll.
Harg har nu kr. 10:80 i skattmed 5,793:44 skattekronors underlag. En mycket optimistisk beräkning
stannar vid att endast 12 procent av detta skatteunderlag skulle vara borta för nästa år. Men redan den reduceringen är ju äventyrlig, om det nu alls kan stanna vid
en så pass låg procentsiffra.
Allt detta och mera därtill anförde deputationen vid
de olika uppvaktningarna. Socialministern utlovade
snabbast möjliga behandling av vägbyggnadsfrågan
och hänvisade i övrigt till den allomfattande utredningen om Gimobygdens problem, som måste upptagas, så snart som befolkningens syn på läget närmare
klargjorts genom de möten i bygden, som komma att
anordnas. Landshövdingen Edén utlovade också å länsstyrelsens vägnar all den hjälp för Tvärnövägens snara
byggande, som läntes myndigheter kunna bestå.”

Klipp ur
Uppsala Nya Tidning
11 januari 1943

En förbättring av vägförbindelserna i Norra Roslagens skärgård, som hälsas
med stor tillfredsställelse av
invånarna på Tvärnö i Harg,
kommer inom kort till stånd.
Stockholms läns norra, vägdistrikt har nämligen beslutat godkänna vägstyrelsens
förslag om byggande av väg
mellan Tvärnö i Harg och
Tuskö på Söderön i Börstil.
Från Smittska fonden har
ställts i utsikt att vägdistriktet
för utförande av bygget skall
kunna erhålla anslag med 80
procent av den beräknade kostnaden eller högst 100 000 kr.
Resterande 28 000 kr av kostnaden är icke omöjligt att man kan erhålla i statsanslag.
Tvärnö, som omfattar byarna Öster och Väster
tvärnö, omkring 70 personer, är helt omgiven av vatten. Öns befolkning, som har en halv mils sjöresa till
närmaste hamn, nämligen Hargshamn, och en mils
sjöresa till Östhammar, har sedan länge arbetat på
att få myndigheterna intresserade för att ön skulle få
broförbindelse till fastlandet, men på grund av ekonomiska skäl ha öbornas önskemål inte förrän nu kunnat
beaktas. Några km. från Tvärnö ligger också en annan
stor ö, nämligen Raggarön i Börstil. Raggarön är också
tämligen folkrik. Dess befolkning har det ännu längre
till närmaste hamn på fastlandet än tvärnöborna. Det
är nu meningen att färjförbindelse skall inrättas mellan
Raggarön och Tvärnö. Något beslut härom föreligger
ännu inte, men så fort nödiga medel härtill kunnat anskaffas kommer vägdistriktet att igångsätta byggande
av färjfästen och inköpa färja.
Den nu beslutade vägförbindelsen mellan Tvärnö
och fastlande med bro över s.k. Turkö täppa kommer
således att bli av betydelse även för Raggarön och ev.
andra öar i skärgården t.ex. Värlingsö, varifrån även
färjeförbindelse till Tvärnö är planerad. Tuskö täppa,
som är ett sund mellan Östhammarsfjärden och Raggaröfjärden, var tidigare infartsled till Östhammar och
för blott ett 20-tal år sedan användes denna sjöväg av
segelfartyg. Sundet har emellertid uppgrundats undan
för undan. Sjötrafiken på Östhammar går därför nemera
genom Länsösundet.
Från Tvärnö-byarna skall nu helt ny väg byggas
ned till Tuskö täppa. Bro av betong kommer att byggas
över Tuskö täppa på en sträcka av 30 meter. Helt ny
väg kommer också att byggas på fastlandet till Tuskö
by, dit landsväg förut finnes från stora öregrundsvägen.

Sammanlagt kommer den nya vägen att bli ungefär 10
km lång.

Uppsalatidningen 1946

Bilen som kör över nya bron är en Nash 1946
			
Foto: Josef Edlund

Invigningen på vändplanen vid Tvärnö skola

“Invigningsfesten var förlagd till skolan i byn.
Bland de många närvarande betecknades allmänt vägen som en milstolpe i skärgårdens kommunikationsväsende. Samtidigt utgör den en avslutande länk i den
kedja av vägföretag, som under de sista nio åren utförts
från Oxelösund i söder till Öregrund med bidrag av
medel ur Carl Smitts A-fond. Den förmögne och frikostige stockholmsdirektören lämnade för tio år sedan
testamentariskt efter sig två stora donationer, den ena
på 2 milj. kronor till förbättring av vägförbndelserna i
Stockholms skärgård, den andra till fiskets främjande
i Östersjön. Fonderna, som nu är i det allra närmaste
slut, förvaltas av ev KAK utsedd kommité, vars ordförande är general Eric Virgin.
Vägen är av den enkla bygdevägtypen, men den
kommer säkert att visa sig vara tillfyllest för denna
bygd, framhöll vägdirektören Alex Södergren. Han
lämnade intressanta tekniska och ekonomiska uppgifter
om vägbygget.
Som representant för de talrikt församlade öborna
framförde lantbrukaren Sven Söderström deras tack
till fondens kommité och till alla som medverkat att
förverkliga deras längtan efter en väg till fastlandet.
Varpå det hurrades och alla stämde in i Du gamla du
fria.
Greta Ström har berättat: Linnéa (systern f. Edin, Sundskär) “tjena”
(arb) hos Inez och Sven Söderström. Inez var orolig över vad hon skulle
bjuda “fin-herrarna” på efter invigningen. Linnéa tyckte då att de inte
“va någe me he”. Hon satte in två sikar i ugnen.

“Stor dag för ROSLAGEN när vägdröm förverkligades
Skärgårdsbefolkningen på Tvärnö och närliggande öar
upp i Roslgen hade en stor bemärkelsedag på onsdagen.
Då invigdes av landshövding Levinson i närvaro av en
del framstående herrar inom vägväsendet den i många år
efterlängtade väg med bro över Tuskö täppa, som nu ger
öborna en bra landsvägsförbindelse med Östhammar och
Öregrund. Vägen har byggts med de sista pengarna ur Carl
Smitts stora miljonfond
för kommunikationsförbättring åt skärgårdsbefolkningen. En av de
ihärdigaste krafterna
bland ortsbefolkningen
för brons tillkomst är
folkskollärarinan Inez
Söderström, Tvärnö,
som på bilden här ses
med sina skolbarn
tillsammans med
landshövdingen och
(t.h.) ordföranden i
Smittska fondens kommitté, general Eric
Virgin. Skoltöserna
uppvaktade alla de
höga vägherrarna med
liljekonvaljbuketter”.

kort avsnitt ur insändare i Uppsala Nya Tidning 1953

“Långalma fiskevattenägareförening i Börstil hade
årsmöte på onsdagen. Styrels blev: ordf. hem.äg. Erik
Lassegård, sekr. hem. äg. Herbert Eriksson och kassör
kåpman A.G.M. Olsson. Revisorer: fikare Olle Eriksson och hem. äg. Stig Ahlund. Det beslöts att fiskekort
i fortsättningen endast skall få lösas av inom Långalma
bosatta personer. Vidare skall end el av årets behållning
avsättas till en depositionsfond för muddring av Tuppergrens ström”.

Arbetet med Tuskötäppans upprensning
redan i gång.
Östhammars Tidning lörd 26 mars 1960

Rekordsnabbt beslut på fiskevårdsföreningens årsmöte
Arbetet med upprensningen av Tuskötäppan inleddes rean på torsdagsmorgonen. Ö.T. redogjorde noggrant för projektet i torsdagsnummret och refererade
även sammanträdet i Långalma bygdegård på måndagskvällen, där en kommitté tillsattes för att föra planerna
vidare.
Ingen kunde väl då ana och hoppas att muddringen skulle kunna börja redan tre dagar därefter. Vid
Östhammars Fiskevårdsförenings årsmöte på onsdagskvällen fick man dock påringning av hemmansäg Nils
Waldner, Tuskö, vilken meddelade att han hade ordnat en entreprenör som kunde börja redan morgonen
därefter. Därför fordrades dock att föreningen satsade
2,000 kr, vilken summa sedan skulle regleras till det
belopp årsmötet tänkt sig. Beslut om anslag av den erforderliga summan i referatet från fiskevårdsföreningens årsmöte.
På torsdagsmorgonen var också Harry Jansson,
Hökhuvud på plats med en maskin och sedan isen
sprängts upp kunde arbetet börja. Genom att man nu
kan ha grävmaskinen på isen underlättas arbetet avsevärt, och det var s.a.s. i “grevens tid” arbetet kunde
börja.
Naturligtvis är alla intressenter i projektet mycket
glada över det snabba beslutet och ett så snart igångsättande med uppmuddringen. Listor kommer nu att
cikulera i bygderna för att klara den ekonomiska sidan
liksom det, som tidigarenämnts, skall begäras bidrag
av staten. Projektet har kostnadsberäknats till 6,000 7,000 kr”.
“Uppe under taket i sjöboden närmast
bron, hängde en lång träram vilken skulle monteras under bron och fyllas med sprängmedel
i händelse av fientlig landstigning på yttersidan
Tvärnö”
- skriver Nils Virving, Tuskö i Söderöposten
för några år sedan. Träbalken finns tyvärr numera inte kvar.

Landshövdingen i Östhammar:

Vänta ej på statsmakterna
råd i vägfråga till öbor

UNT 22 oktober 1962

“För de 40-tal personer som bor på Raggarön i
Östhmmars skärgård var onsdagen en stor dag. Då
kom nämligen landshövding Erik Westerlind på besök.
I sällskap hade han bl.a. sin maka och en del länsrepresentanter. Landshövdingens avsikt med rundresan
bland öarna i Östhammars stad var att försöka få en
uppfattning om de problem och svårigheter man där
har att brottas med. Att det var åtskilligt öborna hade
att framföra fick man klart för sig redan i Raggarö
samlingslokal, där alla hushållen på ön var representerade”.

Kort utdrag ur artikeln...

Landshövdingen upplyste om att raggaröborna
inte kan vänta på att statsmakterna skall bygga någon
allmän väg ut på Raggarön. Då skulle de få vänta länge.
Det är bättre att bilda vägsamfälligheter och att de bygger enskilda vägar. Statsbidrag med upp till 80% kan
erhållas och därutöver kan de få landstingsbidrag samt
kanske också hjälp från Östhammars stad.
De åkte vidare båt till Fälön. Hela öns befolkning,
14 personer mötte upp. Här livnär de fem hushållen sig
på jordbruk och fiske. Fälöborna lade fram liknande
problem som på Raggarö och även på Alnön, Klykskär
och Ersholmen att önskemålen var vägar,, byggande
av rökeri, sjöbod och elektrisk ström. Hjälp till sommarstugebebyggelse eftersom jordbruket inte längre är
lönsamt.

Medlemsförteckning 2019
Tvärnöadress

Aase Gunvor
Artillerigatan 97
115 30 Stockholm
Lövnäs 990
gunvor.aase@telia.com
Ahlsén Torbjörn o Gerthy
Penselvägen 10
196 38 Kungsängen
Tvärnösundet 636
torbjorn.ahlsen@telia.com
Ahnsjö Bo
Birger Dahlerusv 8
176 69 Järfälla
Värlingsö 114
Andersson Birgitta o Folke
Ellagårdsvägen 182
187 45 Täby
Nyborg 394
folke.taby@telia.com
Andersson Ingrid
Raggarön 107
74291 Östhammar
Raggarö 107
Andersson Ragni
Diamantgatan 10
554 47 Jönköping
Västerbyn 532
ragni.andersson@telia.com
Andersson Borgklint Harald o Lena Fyrislundsgatan 37b
75444 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
axelssoneva@yahoo.co.uk
Backman Lars o Marianne
Orrsundet 418
742 91 Östhammar
Orrsundet 418
lars.backman51@gmail.com
Backström Per
Sunnerstavägen 5
756 51 Uppsala
Västerbyn 415
per.a.backstrom@telia.com
Backström Rune o Signild
Stora Nygatan 13
742 31 Östhammar
Sundmanshagen V-sö r_backstrom@telia.com
Berg Gunilla o Peter
Torparevägen 30
135 58 Tyresö
Sundskär 105
peter.berg@copyoffice.se
Berglund Anna o Erik
Orionvägen 31
175 60 Järfälla
Höganäs Sandvik 103 annavvs@hotmail.com
Berglund Erik
Tvärnö Östra 979
742 91 Östhammar
Tvärnö Östra 979
ejh.berglund@gmail.com
Bergholt Kerstin
Bergagatan 10
752 38 Uppsala
Västerbyn 512
kerstinbergold@hotmail.com
Bodén Håkan
Raggarö
742 91 Östhammar
Raggarö
hakanboden@gmail.com
Bohman Lilian o Lars
Dammengläntan 17
425 39 Hissings Kärra Lövnäs 990
Bolin Kenneth o Elaine
Norr Mälarstrand 90
112 35 Stockholm
Boman Modin Gert o Inger
Östra Tvärnö 974
742 91 Östhammar
Östra Tvärnö 974
johanneslund974@gmail.com
Brinkmar Ulrika
Klövervägen 11
186 94 Vallentuna
Östra Tvärnö 971
ulrika-b@live.se
Edberg Jaensen Helene o Hasse
Sandvik
742 91 Östhammar
Sandvik
hasse.tbirger@gamil.com
Edin Britt-Marie o Mats
Trollgatan 2
742 33 Östhammar
Sundskär 101
medin@telia.com
Edin Lena
Slagugglan 15
742 36 Östhammar
Sundskär 101
lena.edin@gmail.com
Eriksson Thorsten o Ingegerd
Moxboda 162
742 95 Hargshamn		
moxboda@hotmail.com
Eriksson Börje o Lena
Raggarö 615
742 91 Östhammar		
bildotryck@telia.com
Eriksson Gunilla
Rullstensvägen 6
747 41 Gimo
Ö Tvärnö
gunilla.78@gmail.com
Eriksson Mikael o Marie
Norrgården 758
742 91 Östhammar
Norrgården 758
m_lutt@hotmail.com
Eriksson Ylva o Daniel
Kavallerivägen 9
186 50 Vallentuna
Nyborg
ylvaeri@gmail.com
Fahleson Björn
Husabyvägen 29
126 50 Hägersten		
bjorn.fahlesson@gmail.com
Ferm Inger o Jan
Kungsängsgatan 57 E
753 17 Uppsala
Bromsäng 289
inger.ferm47@gmail.com
Fernström Barbro o Per
Bergslagsvägen 142
168 55 Bromma
Tvärnösundet 632
barbro.fernstrom@telia.com
Flink Kulläng Björn o Ulrika
Vanadisplan 2
113 31 Stockholm
Kvarngärdet 312
ulrika.kullang.flink@comhem.se
Forsman Torbjörn
Snesslingeberg 135
742 91 Östhammar		
tbjorn59@hotmail.com
Frisell Gunnar
Gammelhusgatan 8
742 33 Östhammar
Gille Ulla o Torben
Sv Gränsgatan 21
742 32 Östhammar		
gille.torbjorn@telia.com
Gunnarsson Inga-Lena
Gitarrvägen 21
756 40 Uppsala		
ingalena3@hotmail.com
Gustafsson Agneta o Arne
Born 8
755 92 Uppsala
Östra Tvärnö 966
born8@live.se
Gustafsson Brunn Tove o Martin
Näckrosvägen 22
169 37 Solna		
toveee@hotmail.com
Hagman, Scharpff Viktoria o Peter
Törnstigen 10
141 42 Huddinge
Sundskär 103
vhagman@hotmail.com
Hellgren Inger o Per-Åke
Dalbrobranten 35
128 68 Sköndal
Västerbyn 525
ingerhellgren@hotmail.com
Hellgren Högberg Alexandra o Dan Svandammsvägen 6
126 32 Hägersten
Västerbyn 525
danhgren@gmail.com
Hellqvist Hutters Håkan o Margit
Blåbärsvägen 17
633 53 Eskilstuna
Västerbyn 511
hakan.margit@gmail.com
Hjortzén Kjell
Tullgarnsgatan 21
753 17 Uppsala
Tvärnö 969
kjell.hjortzen@gmail.com
Hugon Charlotte
Slottsvägen 90
183 52 Täby		
charlottehugon@yahoo.com
Hultgren Jan
Geijersgatan 11 B
752 26 Uppsala
Tvärnösundet 650
janhultgren@hotmail.com
Hökeberg Göran
Vindragarvägen 10
117 50 Stockholm
Västerbyn 521B
goran.hokeberg@outlok.com
Hökeberg Malin
Gråsparvsvägen 6 B
138 37 Älta		
malin.hokeberg@tellusbarn.se
Hökeberg Margareta
Dalaresan 28
757 55 Uppsala
Västerbyn 521
margareta.hokeberg@slu.se
Hökeberg Ulf
Telegramvägen 43
132 35 Saltsjö-Boo
Västerbyn 521
ulf.hokeberg@ftitovlaw.se
Hökeberg Pettersson Ingegerd o Sture Fältvägen 11 A
756 46 Uppsala
Västerbyn 522
sture.t.pettersson@gmail.com
Jansson Borisch Anders o Carina
Gästrikegatan 14
113 62 Stockholm
Ekensberg 317
jansson.v.anders@telia.com
Jardhagen Solveig
Tvärnö Orrsundet 403 742 91 Östhammar
Orrsundet 403
s.jardhagen@gmail.com
Jenner Gustafsson Åsa o Jan
Åsgränd 3
756 10 Uppsala
Tvärnösundet 638
asa.jenner@hotmail.com
Jacobsson Helgesdotter Curt o Lena Östra Tvärnö 978
742 91 Östhammar
Ö Tvärnö 978
curt@tconsult.se
Johannison Marianne o Roland
Råbergsvägen 29
195 70 Rosersberg
Gruvskäret
marianne.roland@live.se
Johansson Ellinor 			
Mellangården 755
elli_106@hotmail.com
Johansson Inger
Engelbrektsgatan 11
742 31 Östhammar
Ö Tvärnö 753
Johansson Ingrid o Gösta
Botvidsgatan 14A
753 27 Uppsala
Kvarngärdet 305
Johansson Katarina o Nicklas
Mellangården 755
742 91 Östhammar
Mellangården 755
abborren73@hotmail.com
Johansson Magnus
Mellangården 755
742 91 Östhammar
Mellangården 755
peksnurr@hotmail.com
Johansson Sofie o Erik			
Ö Tvärnö 975
erikjo@outlook.com
Johansson Stig
Fältspatvägen 46
806 31 Gävle
Mellangården 756
stig.johansson@bredband.net
Johansson Medin Anders o Eva
Mellangården 755
742 91 Östhammar
Mellangården 755
eva.medin.johansson@gmail.com
Jonsson Karl-Göran o Eva
Nicandergatan 3 E
645 30 Strängnäs
Kvarngärdet 311 goran@specialresebyrangoran-jonsson.se
Jussil Sune o Anita
Karlholm 290
742 91 Östhammar
Karlholm 290
sune.jussil@jussil.se
Jägre Chiko o Linda
Cermonimästarvägen 32 181 40 Lidingö
Bromsäng 285
chiko.jagre@gmail.com
Kraft Robert
Tallbacksvägen 50
756 45 Uppsala
Ekensberg 316
rkraft@live.se

Landheim Kaiser Lole o Gösta
DeGeersgatan 16
115 29 Stockholm
Västerbyn 520
Larsson Ewa o Thomas
Engelbrektsgatan 2 B
742 31 Östhammar
Sundskär 106
Lindberg Ann
Karl Nordströmsväg 24 168 51 Bromma
Tvärnösundet 639
Lindberg Vivi
Villagatan 30
742 33 Östhammar		
Lindvall Anette o Hans
Raggarön 408
742 91 Östhammar
Raggarön 408
Lund Kent Olov
Tvärvägen 2B
819 30 Skärplinge
Löfström Per o Anna-Britt
Tvärnö Ekensberg 320 742 91 Östhammar
Ekensberg 320
Lövkvist Maria
S:t Persgatan 19
753 20 Uppsala		
Magnusson Olle o Petra
Trollgatan 6
742 33 Östhammar
Torsholmen
Magnusson Sven
Prästgatan 5
742 31 Östhammar
Torsholmen
Mattsson Wiktor
St Eriksgatan 54
112 34 Stockholm
Kvarngärde 315
Malmborg von Kerstin
Flintlåsvägen 2 4 tr
192 59 Sollentuna
Västerbyn 519
Mehlstrand Ulla o Urban
Valthornsvägen 20
756 50 Uppsala
Sundskär 103
Morell 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
Nyström Ingegerd o Per
Ringgatan 2 E
752 17 Uppsala
Orrsundet 402
Näslund Staffan
Vasagatan 7
742 32 Östhammar
Tvärnösundet 645
Näslund Larsson Jennie o Roger
Stenhusgatan 1
747 44 Gimo
Östra Tvärnö 967
Olsson Hugon Hans Charlotte
Danderydsvägen 69 A 182 62 Djursholm
Tvärnösundet 637
Oscarsson Görel
Luthagsesplanaden 23 A 752 25 Uppsala
Tvärnösundet 654
Oscarsson Jonas
Östergårdsgatan 1:23
212 22 Malmö
Tvärnösundet 654
Oscarsson Wallgren Lotti o Lars
Tvärnösundet 646
742 91 Östhammar
Tvärnösundet 646
Oscarsson Ulla
Mariedalsvägen 9
832 51 Frösön
Landöra
Oscarsson Löwgren Peter o Helene
Gustaf Kjellbergs väg 28 756 43 Uppsala
Tvärnösundet 654
Parck Annika
Bellmansgatan 54
754 26 Uppsala
Tuskö 141
Pettersson Anne o Hans
Jungfrudansen 38
171 56 Solna
Värlingsö 1421
Pettersson Gunnel o Leif
Kvarnviksvägen 16
572 92 Oskarshamn
Ö Tvärnö 974
Pettersson Danielsson Alf o Susanne Ripgatan 5
742 36 Östhammar
Ekbacken 514
Pettersson Eriksson A-M o Anders
Tvärnö Västerbyn 514 742 91 Östhammar
Västerbyn 514
Ragnarsson Annette o Kent
Foghammarsvägen 23 747 30 Alunda
Tvärnösundet 635
Redeby Sutton Inger
Treesdale Close TQ33QB Paignton Devon England
Rosenborg Sigurdsen Margareta o Lars Orionvägen 57
175 60 Järfälla
Sandvik 103
Rydh Gertrud o Jan
Nackagatan 27 	
116 47 Stockholm
Stensburg 406
Sandberg Tomas o Carina
Valloxvägen 8
741 42 Knivsta
Orrsundet 417
Sandblom Ann-Katrin o Nils
Tomtavägen 13 B
762 31 Rimbo
Tvärnö 641
Sjöberg Ann o Per
Fridhemsgatan 20
112 40 Stockholm
Östra Tvärnö 977
Skogqvist Ingrid
Södra Centralgatan 13 B 80250 Gävle
Staudinger Carina o Lars
Bågspännarvägen 14
175 68 Järfälla
Orrsundet 416
Stenlund Sofie o Fredrik
Höganäsvägen 29
196 34 Kungsängen
Tvärnösundet 636
Ström Karin			
Tvärnösundet 645
Ström Karl			
Tvärnösundet 645
Ström Kerstin
Egilsgatan 4 A
753 34 Uppsala		
Ström Per			
Tvärnösundet 645
Svanfeldt Grevald Lars o Anne
Beckombergavägen 320 168 54 Bromma
Västerbyn 518
Svederoth Monica
Lindvallsplan 8 6 tr
117 36 Stockholm
Hästhagen 407
Swedenborg Kirsten o Erik
Nornornasväg 7
131 46 Nacka
Värlingsöby
Söderberg Herbert
Tvärnö Orrsundet 405 742 91 Östhammar
Orrsundet 405
Telbrant Eva
Vallstanäsvägen 86
195 71 Rosersberg
Gruvskäret
Tibell Eva o Magnus
Tvärnö Orrsundet 401 742 91 Östhammar
Orrsundet 401
Tillander Lindberg Anneli o Björn
Raggarö 505
742 91 Östhammar
Raggarö 505
Tissier Birgitta o Bertil
Dannemoravägen 9
748 30 Österbybruk
Bromsäng 284
Uhnoo Elisabet
Brages väg 5 B
754 40 Uppsala
Ö Tvärnö 979
Uhnoo Ingrid
Götgatan 14 A
753 15 Uppsala
Ö Tvärnö 979
Ulvfors Björn o Helena
Spiltvägen 12
857 52 Sundsvall
Ö Tvärnö 962, 964
Walberg Barbro
Klippvägen 12
187 50 Täby
Bromsäng 288
Wengler Svensson Ove o Sylvia
Brunnsgatan 76 v5
802 51 Gävle
Roslagsro 286
Westman Viveka
Vallhallav 10 lgh 1303 114 22 Stockholm
Boruddu Nolsterby 255
Wikman Gunnel o Bo
Kungsängsgatan 57 F
753 17 Uppsala
Västerbyn 523
Yman Pia
Björnflokevägen 55
162 45 Vällingby
Bromsäng 289
Åström Anita
Guldskärsgatan 5 A
742 31 Östhammar
Öhman Tommy o Birgitta
Svartbäcksgatan 133
753 34 Uppsala		

gosta.kaiser@gmail.com
ewalarsson2000@hotmail.com
lindberg.ann@gmail.com
vivi.lindberg@spray.se
lindvall.anette@gmail.com
per.erik.lofstrom@gmail.co
mari.lovqvist@telia.com
olle.magnusson@hotmail.com
wiktor@jmm.se
kvm@hotmail.com
urban.mehlstrand@comhem.se
nilsson.lewin@swipnet.se
nobel.svanberg@comhem.se
ingegerdny@gmail.com
staffan.naeslund@gmail.com
roger.q.larsson@sandvik.com
hasseolsson@hotmail.com
gorel.oscarsson@comhem.se
oscarssonjonas@gmail.com
lotti_oscarsson@hotmail.com
ulla.oscarsson@telia.com
peter@peteroscarsson.se
annika.parck@gmail.com
annep@ownit.nu
gun.pett@gmail.com
affe.pettersson@telia.com
micke_88_1@hotmail.com
ragnarssonannette@hotmail.com
inger@redeby-sutton.fsnet.co.uk
lmsigurdsson@outlock.com
gertrud@rydh.org
tomas.sandberg@vattenfall.com
akn.sandblom@gmail.com
annoper@gmail.com
lars@rstahl.se
sofie.stenlund@mnd.su.se
karinova86@hotmail.com
victorytilly@hotmail.com
kerstin.s@bredband.net
per_stroem@hotmail.com
lars.svanfeldt@telia.com
svederoth@gmail.com
swedenborg@vapenringen.se
herbert.soderberg@hotmail.com
evatelbrant@live.se
eva.tibell@bahnhof.se
anneliejill@gmail.com
bertil.tissier@telia.com
e.uhnoo@gmail.com
ingrid.uhnoo@telia .com
bjornu@hotmail.com
sylvie.svensson@live.se
westsson@tele2.se
bossegunnel@hotmail.com
yman@ownit.nu
tommyohman@gmail.com

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

ROSLAGS-ÄGG
ekologiska närproducerade ägg

0173 133 69
info@roslagsagg.se

Under 2018 har SUG, Söderöns
Utvecklingsgrupp arbetat aktivt med:
Många skrivelser till Länsstyrelsen-TrafikverketRegeringen om att få sätta upp någon form av varningsskylt i vägkorsningen i Långalma. Hittills har vi
fått nej.
Utförlig skrivelse till Trafikverket om att Söderövägen är livsfarlig att färdas på för både gående, cyklister
och motordrivna fordon. Svaret vi fått är att nej, det blir
ingen uppfräschning, bland annat med motiveringen att
det “inte finns någon samhällsekonomisk nytta” i att
förbättra vägen. Flera utvecklingsgrupper har liknande
problem med vägar och myndigheter och då alla utvecklingsgrupper träffas med kommunen den 10 juni
kommer berörda myndigheter att bjudas in.
SUG förslår att webbkameror för brandbevakning
sätts upp i mobilmasterna. Kontakt kommer att tas med
MSB.
Vi har stött på kommunen ett flertal ggr om att vi
vill vara remissinstans för Skärgårdsplanen. Nu har det
kommit beslut, det blir ingen separat Skärgårdsplan
utan den kommer att ingå i Översiktsplanen.
SUG bjöd in till öppet möte med alla politiska partier inför valet 2018. Tyvärr mycket dålig uppslutning
från boende i området.
SUG arbetar med att få till utsmyckning längs
vägen/i vägkorsningar i hela området.
Eva Medin Johansson, Hembygdsföreningens representant i Söderöns Utvecklingsgrupp

Gösta (Karl-Gustav) och Elsa Eriksson på Bromsäng

Göstas föräldrar Emma och
Karl-Gustav bodde i nuvarande brygghuset. Karl-Gustav
var sjöman men tidigare också
“Båtsman” i Nolsterby

Bromsäng
Karlholm

Hos Gunnar Frisell hänger tavlan (nästa sida)
som hans far Evert Frisell målat över sin fru Märtas
födelsegård.
Gösta föddes på gården 1908. Mamma Emma blev
änka (gravid med Gösta) med barnen små (Märta och
Gunhild) men lät ändå på 20-talet, bygga det redan
nedplockade huset som var flyttat från Björnäs, den nuvarande huvudbyggnaden.
Gösta och Elsa fick tillsammans barnen Rune, Nanny och Margit.
Ingrid Andersson på Raggarö har lånat oss ett
“Brefkort” med anknytning till Tvärnö.
Det är postat till “Stava Karlsson på Lottsholmen”
söder om Elvsnäs. (Ingrids man, Eriks, mormor Gustava och min (Lena Edin) morfarsmor som bodde på
Sundsäng med gångavstånd till Lotsholmen) Det är
skomakare Carl Johansson, bor på Ekbacken på Tvärnö
som skriver. Alltså “Dövkalle” som vi skrev om i förra
årets tidining.
“Tvärnö den 27/5 06, nu får ni komma och hemta
edra skor ått i tid (passande tid) när ni vill hellsningar
till eder alla ifrån mig en glad pingst önskas af er Jag ej
hemma står skoner vid Göran Mattsson” (Västergården)

Marken kallades för Bromsäng när det var bönderna i Tuskö-by´s utägor. När Karl-Gustav Eriksson köpte stället blev
det naturligt att gården fick heta Karlholm (det var låg sjöbotten med tuvig mark) men namnet Bromsäng lever kvar långt
in i nutid

Har tillstånd att bedriva skyddsjakt i
detaljplanerat område och utför
eftersök, fällfångst mm
Trädfällning, tomtröjning, gräsklippning,
snöskottning, bygg- och snickeri, tillsyn
av bostad osv
Nicklas Johansson
Innehar ansvarsförsäkring
Motorsågskörkort A, B, C
Mellangården 755
F-skattsedel
Ö Tvärnö

tvartjanst@gamil.com

076 850 61 84

Namnettikett

År 2019 Årsskrifts lösnummerpris 40 kr

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

te

in
Glöm

Hembygdsföreningens Årsstämma i
Tvärnöskola lörd 4 maj kl 13.00
Till fikat efter mötesförhandlingarna lyssnar vi till Stephen Hope från Herrängs
Biodling om bin och honung

Glöm inte betala årsavgiften !
Betalar du över internet - kom ihåg
att lämna fullständigt namn
och hela adressen + din e-postadress
Allt i markarbeten
Villagrunder
Avlopp
Finplaneringar
Stensättningar
mm mm
Försäljning av matjord och grus
utkört som hela lastbilslass
eller i storsäck

Johan Thyr

076 788 22 66

Vi kan erbjuda sällskap, båtturer samt fiskeguidning
Vi utför allt i skärgårdstjänster, bogsering, assistans,
frakt, bojsättning och bärgning
Även trädfällning, röjning samt stormfälld skog
Servar, konfigurerar marinelektronik

Ulf Engqvist
Raggarö 88
742 91 Östhammar
072 202 07 72
070 669 63 81

Syr upp kapell och
dynor efter beställning

info@grasoravarna.se
www.facebook.com/grasoravarna
www.instagram.com/grasoravarna_ab
ISSN-nr 2002-3308 Ansvarig utgivare: Tvärnö Hembygdsförening gm ordf Eva Medin Johansson
Tierps Tryckeri

