
Det	  händer	  på	  Ingmarsö	  
Stort	  och	  smått	  från	  öns	  föreningar,	  oktober	  2015	  

Att	  Ingmarsö	  är	  en	  livaktig	  ö	  framgår	  tydligt	  för	  den	  som	  
tar	  del	  av	  föreningarnas	  program	  och	  insatser.	  	  

Här	  nedan	  kan	  du	  läsa	  en	  del	  av	  vad	  som	  hänt	  och	  
vad	  som	  är	  på	  gång.	  En	  del	  är	  småsaker	  som	  det	  ändå	  
finns	  en	  poäng	  att	  berätta	  om,	  annat	  kan	  ha	  större	  bety-‐
delse	  för	  flertalet	  med	  anknytning	  till	  ön.	  

Föreningarnas	  texter	  sammanställs	  och	  redigeras	  	  	  
av	  byalaget.	  

I	  den	  här	  upplagan	  av	  Ingmarsöföreningarnas	  infor-‐
mationsbrev	  kan	  du	  exempelvis	  ta	  del	  av	  uppgifter	  som	  
berör	  många	  av	  er	  som	  kör	  fyrhjuling	  –	  men	  som	  i	  lika	  
hög	  grad	  är	  bra	  att	  känna	  till	  för	  andra	  som	  möter	  såda-‐
na	  fordon	  på	  vägarna.	  	  

Du	  kan	  också	  läsa	  om	  det	  glada	  besked	  som	  Bover-‐
ket	  meddelade	  bygdegårdsföreningen	  härförleden.	  Det	  
är	  ett	  beslut	  som	  Lurkans	  besökare	  säkert	  kommer	  att	  
uppskatta	  i	  framtiden.	  

Här	  kan	  du	  även	  se	  vad	  du	  kan	  göra	  bidra	  till	  att	  lö-‐	  
sa	  ett	  annat	  angeläget	  problem	  	  på	  ön.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Vägföreningen	  

Du	  som	  kör	  fyrhjuling	  –	  visst	  har	  du	  koll	  på	  det	  här!	  
Trots	  ett	  otroligt	  regnande	  hela	  sommaren	  har	  vägarna	  hållit	  väldigt	  bra.	  Det	  var	  först	  nu	  i	  september	  som	  
det	  sprack	  lite.	  Men	  föreningen	  är	  på	  hugget	  och	  återställer	  så	  snart	  det	  går.	  Vi	  har	  ju	  också	  röjt	  allt	  som	  
växte	  ut	  över	  vägarna.	  Mycket	  ris	  blev	  det.	  	  
5	  Tyvärr	  har	  flera	  personer	  visat	  ett	  omdömeslöst	  beteende	  och	  kört	  vårdslöst.	  Några	  smärre	  olyckor	  har	  
skett,	  i	  synnerhet	  i	  kurvan	  mot	  affären.	  Vi	  planerar	  att	  bygga	  om	  kurvan,	  så	  att	  vi	  kan	  få	  ner	  farten	  där.	  
5	  De	  fyrhjulingar	  som	  finns	  på	  Ingmarsö	  är	  huvudsakligen	  så	  kallade	  terränghjulingar.	  En	  sådan	  får	  köra	  
på	  enskild	  väg	  –	  som	  öns	  vägar	  är	  –	  i	  20	  kilometer	  i	  timmen!	  	  

Vi	  tar	  det	  en	  gång	  till:	  	  
Du	  får	  inte	  köra	  fortare	  än	  20.	  	  

Har	  du	  en	  sådan	  fyrhjuling	  ska	  du	  ha	  registrerat	  den	  som	  terränghjuling	  och	  ha	  registreringsskylt	  fram.	  
Du	  ska	  också	  ha	  den	  försäkrad.	  Du	  bör	  använda	  hjälm.	  Körkort	  som	  är	  utfärdat	  före	  år	  2000	  gäller,	  är	  det	  
utfärdat	  det	  året	  eller	  senare	  måste	  du	  ha	  ett	  särskilt	  körkort	  för	  fyrhjuling.	  	  

Hur	  uppfyller	  du	  och	  din	  4-‐hjuling	  de	  här	  reglerna?	  Och	  framför	  allt:	  håller	  du	  20	  på	  vägarna?	  	  
Vi	  möts	  i	  lugn	  fart	  på	  Ingmarsö!	  	  	  
	  

Ingmarsö	  Brottö	  Kultur-	  och	  museiförening	  	  
Krigets	  vintrar	  blev	  sommarsuccé	  
Årets	  sommarsäsong	  har	  främst	  ägnats	  åt	  vintrarna	  på	  40-‐talet.	  Ett	  bild-‐	  och	  ljudspel	  som	  berättar	  om	  det	  
hårda	  livet	  de	  kalla	  krigsvintrarna	  och	  om	  familjen	  Zeisigs	  flykt	  i	  en	  liten	  båt	  från	  Estland	  visades	  på	  
museet	  hela	  sommaren.	  	  

Projektet	  mötte	  ett	  så	  stort	  intresse	  att	  föreningen	  arrangerade	  en	  särskild	  eftermiddag	  om	  krigsvint-‐
rarna	  på	  Lurkan	  sista	  lördagen	  i	  september.	  Bildspelet	  visades	  på	  storbildsskärm,	  och	  Ingmarsöprofiler-‐	  

Höstdagjämring	  vid	  
Mårten	  Svedja.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
5	  På	  Norrgårdsdagen	  samarbetade	  museet	  och	  Norrgårdens	  vänner.	  Bland	  annat	  hade	  den	  avslutade	  
målarkursen	  vernissage	  på	  museilidrets	  vägg.	  Besökare	  fick	  också	  förkovra	  sig	  genom	  att	  ”gissa	  saken”	  –	  
olika	  ting	  från	  museets	  samling	  lades	  ut	  på	  berget	  och	  många	  klurade	  på	  vad	  de	  olika	  föremålen	  en	  gång	  i	  
tiden	  hade	  använts	  till.	  
5	  Inför	  den	  aviserade	  auktionen	  av	  den	  skänkta	  antika	  gungstolen	  bjöd	  museet	  in	  till	  att	  beskåda	  och	  
provsitta	  skönheten.	  Många	  tyckte	  att	  den	  är	  unik	  både	  med	  tanke	  på	  sin	  historia	  och	  sin	  konstruktion	  och	  
borde	  vara	  kvar	  på	  museet.	  Så	  blev	  det.	  Vid	  museets	  öppettider	  har	  nu	  gungstolen	  hela	  sommaren	  stått	  på	  
plats	  utanför	  när	  vädret	  så	  tillåtit.	  Den	  har	  gett	  vila	  åt	  trötta	  ben	  och	  funkat	  lite	  som	  inkastare	  till	  museet.	  
5	  Besöksantalet	  har	  hållit	  sig	  på	  ungefär	  samma	  nivå	  som	  tidigare	  år.	  Cirka	  500	  personer	  kommer	  att	  ha	  
besökt	  museet	  i	  år,	  när	  vi	  stänger	  för	  säsongen	  vid	  Allhelgonahelgen.	  
5	  Museet	  öppnar	  igen	  till	  påsk.	  Nästa	  säsong	  kommer	  att	  handla	  mycket	  om	  jordgubbar!	  

	  
Norrgården	  

Nu	  blir	  det	  andra	  bullar	  på	  det	  gamla	  skärgårdshemmanet	  
Strålande	  väder	  bidrog	  till	  att	  Norrgårdsdagen	  den	  1	  augusti	  blev	  en	  lyckad	  tillställning.	  Här	  hölls	  bland	  
annat	  auktion	  på	  fiskedon	  och	  handvävda	  trasmattor.	  	  
5	  Och	  tack	  vare	  generösa	  besökare	  kunde	  de	  sista	  slantarna	  som	  behövs	  för	  att	  renovera	  den	  gamla	  
bakugnen	  i	  Stjärnhuset	  samlas	  in.	  Nu	  när	  ekonomin	  är	  i	  hamn	  ska	  planerna	  sättas	  i	  verket	  och	  ugnen	  
renoveras.	  När	  det	  jobbet	  är	  klart	  tänker	  Norrgårdens	  Vänner	  ordna	  kurser	  i	  brödbak	  som	  det	  gick	  till	  förr	  
i	  tiden.	  Den	  som	  varit	  med	  och	  sponsrat	  reparationen	  erbjuds	  gratis	  plats	  på	  den	  första	  kursen.	  	  

5	  Norrgårdsdagen	  sammanföll	  också	  med	  målarkursens	  vernissage.	  

Samarbeten	  skapar	  nya	  möjligheter	  för	  Norrgårdens	  b&b	  
Norrgårdens	  bed	  &	  breakfast	  drivs	  sedan	  ett	  och	  ett	  halvt	  år	  tillbaka	  av	  Gunilla	  Rydback.	  	  

–	  Det	  bästa	  är	  att	  jag	  har	  så	  trevliga	  och	  nöjda	  gäster.	  De	  uppskattar	  att	  de	  kommit	  till	  en	  levande	  ö	  där	  
	  det	  finns	  mycket	  att	  göra,	  som	  att	  hyra	  kajak	  och	  rida	  
islandshäst.	  Och	  att	  det	  finns	  en	  bra	  krog	  här.	  	  

Det	  är	  mest	  svenskar	  som	  besökt	  Norrgården,	  bara	  några	  
få	  från	  andra	  länder	  i	  Europa.	  

I	  juli	  var	  det	  full	  beläggning	  i	  de	  båda	  husen,	  trots	  att	  
vädret	  var	  dåligt.	  

–	  En	  förklaring	  är	  att	  många	  av	  dem	  som	  hade	  sin	  båt	  i	  
gästhamnen	  valde	  att	  stanna	  där	  när	  det	  regnade	  bjöd	  ut	  
vänner	  som	  sov	  över	  på	  Norrgården.	  Men	  vi	  hade	  heller	  inte	  
någon	  avbokning	  i	  juli.	  

Gunilla	  har	  satt	  sin	  egen	  prägel	  på	  Norrgårdens	  b&b	  och	  
bland	  annat	  infört	  frukostkorgar	  som	  kommit	  att	  uppskattas.	  
Många	  gäster	  har	  också	  beställt	  hela	  paket	  där	  frukost	  och	  
sänglinne	  ingår,	  vilket	  ger	  dubbla	  intäkten	  för	  henne.	  

Hon	  har	  även	  börjat	  samarbeta	  med	  gästhamnen	  och	  
med	  krogen	  där	  ett	  gemensamt	  konferenspaket	  lett	  till	  fler	  
övernattningar.	  	  

na	  Per-‐Oskar	  Eriksson	  och	  Gunnar	  Ericsson	  
delgav	  publiken	  sina	  minnen.	  	  	  	  

Hatte	  Furuhagen	  presenterade	  boken	  
”Warszawasvenskarna”.	  Den	  handlar	  bland	  
annat	  om	  Asea-‐chefen	  Sven	  Norrman	  från	  
Ingmarsös	  Norrudden	  som	  i	  samband	  med	  sitt	  
arbete	  i	  Polen	  var	  en	  av	  dem	  som	  avslöjade	  
förintelsen.	  	  

Intresset	  var	  stort	  den	  här	  lördagen	  –	  
närmare	  hundra	  personer	  kom	  till	  evene-‐
manget.	  	  	  

	  

Ridning	  och	  övernattning	  har	  visat	  sig	  
vara	  en	  bra	  kombination	  för	  Gunilla.	  



	  	  	  	  
Gunilla	  Rydback	  tycker	  att	  det	  har	  slagit	  rätt	  så	  väl	  med	  sådana	  paket	  men	  behöver	  satsa	  mer	  på	  att	  nå	  

ut	  med	  att	  de	  här	  möjligheterna	  finns.	  Samarbetena	  är	  ett	  led	  i	  hennes	  strävan	  att	  förlänga	  säsongen.	  
Särskilt	  på	  vardagarna	  under	  försommaren	  och	  efter	  semestrarna	  finns	  gott	  om	  lediga	  rum.	  

–	  Det	  är	  viktigt	  att	  besökare	  kommer	  hit	  även	  då.	  Det	  blir	  sårbart	  för	  många	  företagare	  här	  ute	  annars.	  

Folk	  som	  vill	  ut	  i	  skärgården	  hittar	  Norrgårdens	  b&b	  bland	  annat	  genom	  sajten	  Visit	  Roslagen.	  
–	  Men	  i	  år	  har	  jag	  märkt	  att	  många	  söker	  boende	  på	  Blocket.	  Där	  ska	  vi	  finnas	  med	  nästa	  år.	  	  

Berättat	  för	  Hans	  Sandström.	  
	  

Bygdegårdsföreningen	  

Inomhustoalett	  på	  gång	  tack	  vare	  bidrag	  från	  Boverket	  
Nu	  äntligen	  har	  vi	  fått	  bidrag	  från	  Boverket	  så	  nu	  har	  vi	  startat	  arbetet	  med	  att	  få	  inomhustoalett	  på	  
Lurkan	  –	  jipii!!	  Allt	  ska	  vara	  klart	  till	  den	  31/1	  så	  till	  nästa	  filmpremiär	  som	  blir	  i	  januari	  får	  vi	  se	  om	  vi	  
även	  kan	  inviga	  toaletten.	  
5	  Aktiviteterna	  på	  Lurkans	  vind	  har	  börjat	  och	  vävmaskinerna	  går	  för	  fullt	  –	  vill	  du	  testa	  att	  väva	  är	  det	  
bara	  att	  höra	  av	  sig	  så	  fixar	  vi	  ett	  studiebesök.	  Även	  torsdagsaktiviteterna,	  pubkvällar	  med	  mera	  har	  
startat.	  Håll	  utkik	  på	  Ingmarsös	  hemsida	  och	  Lurkans	  facebooksida	  (Ingmarsö	  bygdegård	  Lurkan)	  
5	  Du	  är	  väl	  medlem?	  Om	  inte	  –	  bli	  det!	  Pg	  613331-‐8.	  100	  kronor	  per	  medlem	  	  200	  kronor	  för	  familj	  –	  två	  
vuxna	  och	  X	  antal	  barn	  under	  18	  år.	  

	  
Ingmarsö	  Byalag	  

Öppna	  landskap	  och	  sophantering	  tunga	  frågor	  på	  agendan	  
Arbetsgruppen	  i	  projektet	  Ingmarsö	  Kulturlandskap	  
jobbar	  oförtrutet	  på	  trots	  en	  del	  motgångar.	  Det	  har	  visat	  
sig	  svårare	  att	  få	  till	  finansiering	  av	  en	  ny	  ladugård	  än	  
gruppen	  först	  trodde.	  Ladugården	  får	  skjutas	  på	  framtiden	  
ett	  tag	  och	  under	  tiden	  söker	  man	  andra	  lösningar	  som	  
bidrar	  till	  att	  hålla	  Ingmarsös	  jordbrukslandskap	  öppet.	  

Det	  finns	  möjligheter	  att	  låna	  eller	  köpa	  in	  djur	  under	  
betessäsongen.	  

Arbetsgruppen	  har	  varit	  och	  tittat	  på	  Skärgårdsstiftel-‐
sens	  nya	  ladugård	  på	  Arholma	  och	  även	  besökt	  Ulviks	  
gård	  på	  Möja.	  Det	  är	  därifrån	  fåren	  på	  Blötängen	  vid	  
Stora	  Kastet	  på	  Kålgårdsön	  kommer.	  Verksamheten	  vid	  
Ulviks	  gård	  sker	  med	  bidrag	  från	  Ö-‐fonden,	  och	  syftet	  är	  
att	  hålla	  jordbrukslandskapet	  på	  Möja	  öppet.	  
	  	  Arbetsgruppen	  fortsätter	  att	  undersöka	  vilka	  finan-‐	  	  	  

sieringsmöjligheter	  det	  finns	  och	  välkomnar	  tips!	  
5	  Ingmarsökartan	  som	  en	  grupp	  inom	  byalaget	  arbetade	  fram	  för	  ett	  par	  år	  sedan	  har	  tryckts	  i	  en	  ny	  
upplaga.	  Byalaget	  vill	  framföra	  ett	  stort	  tack	  till	  er	  som	  bidragit	  med	  pengar	  och	  gjort	  tryckningen	  möjlig	  –	  
den	  gick	  på	  över	  20	  000	  kronor.	  Den	  nya	  upplagan	  är	  så	  gott	  som	  oförändrad	  och	  går	  att	  få	  gratis	  i	  affären.	  	  

5	  Det	  finns	  en	  app	  med	  GPS-‐funktion	  för	  Iphone	  som	  du	  kan	  ladda	  ner	  Ingmarsökartan	  i.	  Hur	  det	  går	  till	  
kan	  du	  se	  på	  ingmarso.se/byalaget.	  
	  
Så	  kan	  du	  bidra	  till	  att	  lösa	  ett	  angeläget	  problem	  på	  ön	  
Byalagets	  sop-	  och	  avfallsgrupp	  håller	  regelbunden	  kontakt	  med	  det	  kommunägda	  bolaget	  Roslagsvatten	  
som	  hanterar	  sopor	  i	  skärgården.	  Gruppen	  har	  bland	  annat	  haft	  flera	  möten	  med	  bolaget.	  Byalagets	  och	  
Roslagsvattens	  gemensamma	  mål	  är	  att	  avfallet	  ska	  tas	  om	  hand	  på	  ett	  miljövänligt	  sätt.	  	  

Arbetsgruppen	  vill	  också	  få	  ner	  vikten	  på	  sopsäckarna	  av	  arbetsmiljöskäl.	  Det	  är	  främst	  tidningar	  och	  
hushållsavfall	  som	  gör	  säckarna	  tunga.	  Ingmarsöborna	  kan	  minska	  säckarnas	  vikt	  rejält	  genom	  att	  
kompostera	  hushållsavfall	  i	  egen	  kompost,	  och	  det	  vore	  mycket	  bra	  om	  fler	  gör	  det.	  Det	  blir	  fin	  jord	  också.	  

En	  kvistig	  fråga	  handlar	  om	  i	  vilken	  utsträckning	  vägarna	  på	  ön	  håller	  för	  de	  transportfordon	  som	  Ros-‐

Kärvänliga	  och	  nyfikna	  får	  håller	  markerna	  
öppna	  vid	  Femsund.	  



lagsvatten	  kan	  komma	  att	  behöva	  använda	  framöver.	  

Förutom	  den	  sortering	  av	  glas	  som	  finns	  på	  Ingmarsö	  i	  dag	  vill	  byalaget	  även	  att	  vi	  ska	  kunna	  sortera	  
tidningar	  och	  kartong.	  Arbetsgruppen	  för	  nu	  diskussioner	  med	  Roslagsvatten	  om	  hur	  den	  frågan	  ska	  
kunna	  lösas.	  Plåt	  och	  metall	  får	  vi	  hantera	  som	  vanligt	  via	  grovsoporna.	  

Byalagets	  ambition	  är	  också	  att	  arbeta	  nära	  bolaget	  när	  det	  gäller	  andra	  för	  skärgården	  viktiga	  miljö-‐
frågor.	  

Hjärtstartare	  vid	  affären	  	  
5	  Du	  vet	  väl	  att	  byalaget	  har	  placerat	  en	  hjärtstartare	  i	  en	  isolerad	  låda	  på	  affärens	  fasad	  till	  vänster	  om	  
ytterdörren.	  Om	  någon	  nära	  dig	  drabbas	  av	  hjärtstopp,	  ring	  112	  så	  larmar	  SOS-‐alarm	  i	  sin	  tur	  alla	  sms-
livräddare	  som	  finns	  i	  närheten	  av	  den	  som	  ringer	  –	  och	  hjälpen	  är	  på	  väg.	  	  

Sms-‐livräddare	  är	  ett	  projekt	  i	  Stockholmstrakten	  där	  14	  000	  personer	  utbildade	  i	  hjärtlungräddning	  
är	  anslutna.	  Där	  är	  också	  flertalet	  av	  personerna	  som	  ingår	  i	  Räddningstjänsten	  på	  Ingmarsö	  med.	  
Byalaget	  samarbetar	  med	  chefen	  för	  Ingmarsös	  Räddningstjänst	  som	  har	  ansvar	  för	  att	  defibrillatorn	  
verkligen	  fungerar	  den	  dagen	  den	  behövs.	  	  

Du	  som	  äger	  en	  fastighet	  på	  ön	  eller	  är	  myndig	  och	  mantalsskriven	  här	  är	  en	  av	  runt	  570	  medlemmar	  i	  
byalaget. Ingen årsavgift tas ut, utan arbetet är möjligt tack vare frivilliga bidrag. Styrelsen vill tacka dig som   
skickat pengar. Och du som inte hunnit göra det – än är det inte försent! Sätt gärna in ditt bidrag på Plusgiro 
920997–4! 
 
Ingmarsö	  Missionshus	  

Omväxlande	  sommarprogram	  med	  mycket	  musik	  
Missionshuset	  har	  bjudit	  på	  ett	  tiotal	  program	  under	  säsongen	  med	  som	  mest	  upp	  till	  60	  personer	  i	  
publiken	  som	  medverkat	  till	  en	  trevlig	  stämning.	  Med	  kollekt	  och	  entréavgifter	  har	  de	  bidragit	  till	  att	  
Missionshuset	  kan	  fortsätta	  vara	  en	  samlingsplats	  på	  Ingmarsö.	  

	  5	  Denna	  sommar	  har	  våra	  program	  innehållit	  ovanligt	  mycket	  musik	  –	  folkmusik	  på	  
nyckelharpa	  och	  cittern,	  klassisk	  gitarr,	  flamenco,	  visor,	  tradjazz,	  psalmsång	  och	  kör-‐
sång	  för	  att	  nämna	  några	  inslag.	  	  

Vi	  har	  även	  fått	  höra	  Karin	  Thulin	  berätta	  om	  sitt	  liv	  med	  dans.	  Mustiga	  grekiska	  
myter	  berättades	  med	  inlevelse	  inför	  en	  fängslad	  publik.	  

5	  Till	  nästa	  sommar	  planeras	  också	  ett	  omväxlande	  program.	  Men	  innan	  dess	  är	  du	  	  
välkommen	  till	  julottan	  den	  25	  december	  klockan	  7.30.	  
5	  Missionshuset	  stod	  klart	  1904,	  och	  har	  blivit	  förknippat	  med	  fina	  minnen	  för	  många	  Ingmarsöbor	  under	  
årens	  lopp.	  Dela	  gärna	  med	  dig	  av	  dem	  till	  Johan	  Wennlund	  (johan_wennlund@hotmail.com)	  som	  också	  
kan	  ge	  mer	  information	  om	  Ingmarsö	  Missionshus	  och	  Ingmarsö	  Frikyrkoförsamling.	  	  
5	  Vi	  vill	  också	  framhålla	  att	  missionshuset	  passar	  utmärkt	  för	  dop	  och	  vigsel.	  
 

	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


