
Väddö Hembygds och Fornminnesförening

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

   

Medlemsbrev oktober 2022 

Sommaren med många intresserade besökare 
gården återstår innan vintervilan.
 
I slutet av september ordnades en arbetsdag där tegel som föreningen fått till skänks flyttades 
in i Rieladan för vidare förvaring. Bredvid torpet sågades det kullfallna trädet upp och vid 
mangårdsbyggnaden togs sly och träd som riskerade att nå huset bort.
 
I köksträdgården har Lillebeth, Lena, Tea och Mai
gång med att skörda grönsaker 
bra. Linet ska klippas och knyta
kommande år är att bygga kompostfack och arrangera en örtrabatt.

 

 
 
I Gamla Grisslehamn pågår arbetet med att göra stigen upp till Kasen 
mer tillgänglig. 
 Föreningen har fått mycket hjälp av Kenne
med material och arbete vilket vi tackar för.
Vi hoppas att fler nu har möjlighet att komma upp på berget. Kanske 
ta med en fikakorg och njuta av lugnet och utsikten
  
Föreningen har fått en gåva i form av en spinnrock
knäpphärvel som tillhört Doris Hansson. Doris som var medlem i 
föreningen fanns under många år på Kista och demonstrerade hur 
spinnrocken användes. Vi tackar de anhöriga för gåvan.
 
Årets sista arbetsdag är lördagen den 8 oktober
möjligt kan komma och hjälpa till. Vi ska rikta upp den lutande gärdsgården längs 
Kistavägen, ta ner midsommarstången och tältet framför kaffestugan och elda allt ris från 
förra arbetsdagen. Dessutom ska det städas i husen.
Som vanligt bjuder vi på fika när arbetet är klart. 
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intresserade besökare på Kista är till ända men en del arbeten på 
gården återstår innan vintervilan. 

I slutet av september ordnades en arbetsdag där tegel som föreningen fått till skänks flyttades 
för vidare förvaring. Bredvid torpet sågades det kullfallna trädet upp och vid 

byggnaden togs sly och träd som riskerade att nå huset bort. 

Lillebeth, Lena, Tea och Mai följt planen för växelodling
skörda grönsaker där potatis och rödlök till skillnad från andra rotfrukter vuxit 

och knytas i nekar som får hänga på tork i Rieladan. 
kommande år är att bygga kompostfack och arrangera en örtrabatt. 

Arbetet med att rusta smedjan har 
Renovering av smedjan är ett projekt med
stöd från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling som står för 
del av kostnaden. Följ arbetet på 
föreningens hemsida  
www.vaddohembygdsforening.se
fortlöpande läggs ut under arbetets gång.
Arbetet med smedjans eldstad och 
söndervittrade skorsten som påbörjats utförs 
av Fogdö Mur & Puts. 

I Gamla Grisslehamn pågår arbetet med att göra stigen upp till Kasen 

Föreningen har fått mycket hjälp av Kennet Avelin som bistått både 
med material och arbete vilket vi tackar för. 
Vi hoppas att fler nu har möjlighet att komma upp på berget. Kanske 
ta med en fikakorg och njuta av lugnet och utsikten över havet. 

Föreningen har fått en gåva i form av en spinnrock och en 
knäpphärvel som tillhört Doris Hansson. Doris som var medlem i 
föreningen fanns under många år på Kista och demonstrerade hur 
spinnrocken användes. Vi tackar de anhöriga för gåvan. 

Årets sista arbetsdag är lördagen den 8 oktober kl. 10.00.  Vi hoppas att så många som 
möjligt kan komma och hjälpa till. Vi ska rikta upp den lutande gärdsgården längs 
Kistavägen, ta ner midsommarstången och tältet framför kaffestugan och elda allt ris från 

Dessutom ska det städas i husen. 
bjuder vi på fika när arbetet är klart.  

www.vaddohembygdsforening.se  
https://www.facebook.com/kistahembygdsgard  
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är till ända men en del arbeten på 

I slutet av september ordnades en arbetsdag där tegel som föreningen fått till skänks flyttades 
för vidare förvaring. Bredvid torpet sågades det kullfallna trädet upp och vid 

odling och är i full 
där potatis och rödlök till skillnad från andra rotfrukter vuxit 

hänga på tork i Rieladan. Projekt till 

Arbetet med att rusta smedjan har startat. 
Renovering av smedjan är ett projekt med 
stöd från Europeiska jordbruksfonden för 

som står för en stor 
Följ arbetet på 

www.vaddohembygdsforening.se  där bilder 
ut under arbetets gång.  

Arbetet med smedjans eldstad och 
söndervittrade skorsten som påbörjats utförs 

pas att så många som 
möjligt kan komma och hjälpa till. Vi ska rikta upp den lutande gärdsgården längs 
Kistavägen, ta ner midsommarstången och tältet framför kaffestugan och elda allt ris från 


