
Väddö Hembygds och Fornminnesförening

 
Väddö Hembygds och Fornminnesförening
Org.nr 814400-2881   
Bankgiro 5536-6900   

 
Medlemsbrev november 2022 

 
Arbetet med att rusta smedjan fortsätter
 

Jörgen Andersson, Fogdö Mur&Puts har tillsammans med sin 
medhälpare Leif Gustavsson slutfört renoveringen av smedjans eldstad 
och skorsten.  
 
Eldstadens gråstensmurar lagades och tätades och kåpan över ässjan 
fick ny puts.  
Sen plockades skorstenen ned och de tegelstenar som var hela 
knackades rena för att återanvändas. Tretton stenar behövde bytas ut 
mot bättre begagnat tegel som tillhandahöll
murbruksfabrik. Enligt uppgift skulle teglet komma från Norrtälje 
stadshotells nedläggning 2006.
 
 

Nu fortsätter arbetet med att byta ut de dåliga 
stockarna. De nya stockarna kommer från Kistas 
skog och arbetet utförs av Ola Lundqvist, bygg
och kultur. 
Stockarna låg lite dåligt till men med hjälp av 
Lasse Anjous kran flyttades de till en mer 
arbetsvänlig plats. Tack för hjälpen!
Följ arbetet på föreningens hemsida
www.vaddohembygdsforening.se
fortlöpande läggs ut under arbetets gång. 
 
Ny ”kobro” 
Lillebeth Holmdahl, Maya Lööf och Gunnar Wass har byggt en bro över diket efter väderkvarnen så 
att arrendatorernas ungdjur kan passera. Telefonstolpar har Fredrik Reinsson bidragit med oc
plank har Martin Holmdahl och Anton Gustavsson skänkt, vilket föreningen tackar för.
 
Dikning 
Ett planeringsmöte har hållits för ett dikningsarbete som är planerat att utföras. Vi återkommer med 
mer information när arbetet ska påbörjas.

Sorkar 
Skrämmor är inköpta och placerade
hoppas vi att dom flyttar! 
 

I novembermörkret tänder vi gärna ljus, denna helg tänker vi extra på nära 
och kära.  

Styrelsen 
VHFF 
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