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Medlemsbrev december 2022

Året går mot sitt slut och allt arbete som 
pågått på gården är avslutat.  Här en 
uppdatering sen förra medlemsbrevet.

Smedjan 
På smedjan har Ola Lundqvist bytt ut de dåliga 
stockarna och renoverat övriga som behövde lagas. Till 
våren slutförs renoveringen med att Ola ser över taket och målar smedjan. Gå in på 
hemsidan där finns mera information 
 
Hemsidan 
Föreningens hemsida ligger på en server hos VMI. De flyttar nu sidan till en nyare server som 
kommer att göra sidan lite snabbare. Månadskostnaden kommer VMI att bjuda på som en 
form av sponsring.  Stort tack för detta!

Hjärtstartare 
Hembygdsföreningen har tidigare i år sökt bidrag från Roslagens Sparbank till en 
hjärtstartare. Ansökan beviljades och en hjärtstartaren är inköpt och finns nu i föreningens 
styrelserum fram till sommaren.
 
Testamente 
Vår tidigare medlem Roland Petersson testamenterade sin kvarlåtenskap till IOGT
Väddö, De handikappades Riksförbund i Norrtälje, Svenska sällskapet för medic
och  Väddö Hembygds- och Fornminnesförening. Ett arvskifte som gjorts av 
advokatbyrå är nu utskickat till berörda föreningar för godkännande.

Gamla Grisslehamn 
I närheten av brevlådorna har en stor sälg blåst ner. Torsten Eriksson har sågat upp och tagit 
hand om trädet. Tack till Torsten för detta jobb!
 
Medlemsavgiften 2023 
Medlemsavgiften är 150 kronor för vuxna och 20 kronor för ungdom under 18 år. Avgiften 
betalas in på bankgiro 5536-6900.
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