Från Andjesborgstegen till Åkermyran

Gamla namn på Hindersön
Andjesborgtegen
Ängen där mobilmasten står.
Anderslund
Före detta soldattorp, ligger längst in i Norrisund. Köptes av Hilding Eriksson på
1920-talet.
Asplundsgårdan
Odling inne i skogen väster om Lillfjärden.
Avagärdan
På ömse sidor om Skatavägen norr om Ronningen.
Bastuviken
”Båstavöjka" Båsta är beteckningen på en enkel fiskestuga.
Bockholmsviken
Uppgrundad vik nordväst om Bockholmen
Bockholmspotten
Liten tjärn ute på Bockholmen.
Brandholmsgrinden
Möjligen grinden som fans där hagen mellan odlingen och skogen korsade vägen vid
Anderslund.
Bretholmsgärdan
Gammal odling närmast väster om Erik Öhmans såg.
Byggmästarudden
Ställe vid Hannosviken där man byggde träskutor.
Donabacken
Det fanns ett " ihåligt ställe" där det "donade" när man stampade på marken.
Fenomenet försvann efter bygget av vägen. Enligt av bland andra Alf Sundling.
Fannäsholmen
Stor höglänt udde på nordöstra delen av Björkön. Namnet kan ha
kommit av "den forna boplatsen" enligt Else Britt Lindblom.
Flokgrundet
Flåokgronne, numera kallat Kalkhällan.
Fläskhällan
Rund, brant hälla på nordöstra delen av Holmberget. Namnet enligt Helmer
Nordström.

Gemgrundet
Djeimgronne, stor udde pa nordligaste delen av Bjökön.Namnet anspelar
nog på den "öppning", sund,som tidigare skill grundet från Björkön enligt
Else Britt Lindblom.
Gemgrundpotten
Liten tjärn på nordöstra delen av Gemgrundet.
Grännasören
Ören vid Grännäset (enligt Else Britt Lindblom)
Hamngärdan
Den odlade marken mellan Lundgrens och Anderssons.
Hannusgärdan
Vid Skatavägen nära Hannusviken
Hannusmyran
Numera vanligtvis kallad Odlingen, på södra sidan av Skatavägen vid den
lilla backen ovanför Hannusviken.
Hedbacken
Hejdbäkken, höjdsträckningen väster om Ronningen.
Hjertgrundet
Nästan landfast grund utanför Lövnäset på Sörifjärdens nordöstra sida.
"Holmkåken"
Soldattorp som låg nedanför skolan.
"Isi Hiert"
Före detta soldattorp, ligger vid vägens slut på norra sidan av Sörifjärden.
Jånsdjöla
Helt igenvuxen odling norr om Hamngärdan.
Kalkhällan
Kalkstenshalla i dagen på norra stranden av Björkögärdsviken.
Användes som riktmärke när man la ut nät.
Leirtage
Lertäkt mellan Stubbgärdan och Nordströms.
Lillvarpet
Innersta delen av Ostisundet. Man fiskade tidigare med not där.

Lundgrensgärdan
Igenvuxen odling uppe på Björkön.
Långviken
Numera uppgrundad vik innanför Långudden på södra delen av Gräsön. Lieslåttern
där liksom vid södra delen av Lillfjärden (Kroken) ansågs så värdefull att området var
uppdelat i flera små "lotter" tillhörande olika fastigheter på ön.
Måla
Höjd, berg mellan Ronningen och byn. Ordet betecknar klapperstensfält.
Nackel- eller Nöckelören
Udden mittemot sjöbodarna i Västisund. Nöckla betyder "titta fram då och då” ovan
vattenytan.
Nedre Avagärdan
Norr om Skatavägen bortom vagskalet till Ronningen.
Norrisundsgärdan
Förmodligen odlingen längst ut mot Lappösundet på norra sidan
av Norrisundet.
Oxgrundet
Lilla holmen med kruthuset." Lugna" oxar drog krutet till och från kruthuset därav
namnet
Pelavikgärdan
Troligen odlingen i anslutning till Anderslund
Porrisundet
Smalaste sundet mellan Lappön och Hindersön. Här lär lappar som vistades på
Lappön ha ropat
pouris "goddag" till dem som bodde på Hindersön.
Roddn
Igenvuxen odling norr om Norrisundsgärdan.
Skjutbanan
Där Hultmans stuga nu ligger fanns skjutbana med skyttepaviljong som senare blev
bostad för en Noren med familj. Sen dom flyttat bodde där barn, med vuxen, för att
gå i skola på Hindersön. Under ett skollov, när huset stod tomt, brann det ned på
1930-talet.
Skogerviken
Viken i sydvästliga delen av Gemgrundet.
Skogsänget
Skågandje, tidigare ängsslåtter nu odlad mark i anslutning till "Backmans".
Skrakahällan
De två stora hällarna ovanför Stålarms sjöbod.
Sladagrundet
Numera en udde i inre delen av Sörifjärden.

Smulterudden
Så kallas även den nordliga udden i Fannäsviken.
Soldattorp
Ligger snett över ängarna från före detta missionshuset. Husgrund och lite öppen
mark finns kvar.
En tid bodde skolelever, Lindgren från Estersön, Degerön där. Enligt Mari Ann
Isacsson.
Stubbgärdan
På andra sidan" graven" från Janssons sett, där transformatorn står.
Svinskatagärdan eller Svinskatamyren
Myr nordväst om Lillfjärden,tidigare lieslåtter där.
Såqen "baki Holmen"
Sågverk som drevs av lokomobil, ångmaskin på hjul, med uppfordringsverk för
timret. Den ägdes på något sätt gemensamt av några hindersöbor och maskinist var
Robert Sundström. Intill på strandsluttningen finns lämningar efter enkla kalkugnar
där man brände kalk till murbruk. Kalkstenen som brändes bröts lite varstans på ön.
Sandlaudden
”Sändlaoddn”. Udden nedanför skolan. Ordet "la"betyder låg sandstrand.
Tjärdalslämning
På åsen nordost om Ostigården där man tidigare flera år hade
majbrasan.
Vedudden
Vedaoddn, udde på Gåsören in mot Sörifjaäden, där man lastade vedskutor
för transport in till Luleå.
Västagärdan
Ytterligare längre norrut.
Åkermyran
Omedelbart norr om mobil-masten.

