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Verksamhetsberättelse Nämdö bibliotek 2021 
Uppgiftslämnare och ansvarig för biblioteket: Gunilla Söderqvist / Stina Molander 

 
Under 2021 har biblioteket genomfört följande:  

Bemannade öppettider under vinter/våren:  

Veckodag/dagar: alla måndagar kl 11-13, även när måndagen är en ”röd dag”, se nedan. 

• Öppet måndag 6/1 (Trettondagen) 

• Stockholms sportlovsvecka, v.9, öppet alla vardagar kl 11-13 

• 27 mars sändes ett skolwebbinarium från Nämdö skola/bibliotek i samarbete med FB-

gruppen Rädda Värmdös ö-skolor, SIKO och SRF (Skärgårdarnas Riksförbund).  

• Öppet måndag 5/4 (annandag påsk) samt resten av veckan på påsklovet 

• Extraöppet på biblioteket 13-16/4, underhåll av fibernätet. 

• Bokbåten torsdag 29/4, medskick från Gustavsbergsbibblan, 22 titlar från kulturförlag. 

Öppettider under sommaren:  

Veckodag/dagar: Alla dagar från 5/7 till 8/8. 

Måndagar bemannad kl 11-13 - övriga dagar inkl måndag obemannad kl 13-16 (samma tid som 

Skärgårdsmuseet var öppet och bemannat).  

På grund av pandemin var det bra att sprida ut besökarna alla dagar i veckan. På hemsidan 

varnade vi för högt besökstryck på måndagar (ordinarie bibblaöppet) och onsdagar (öppen 

förskola på skolgården/bibblan).  

Självbetjäning vid bibblaentrén av hembygdsföreningens minigolfbana mellan skolan och 

hembygdsgården. Swishbetalning. 

• Utställningen ”Agenda 2030-målen, Nationalpark Nämdöskärgården, Biosfärområden” 

fortsatte som förra året i skolans entré.  

• ”Demokrati 100 år” på biblioteket, 13 utställningsaffischer (beställda från 

http://firademokratin.riksdagen.se/utstallningar/utstallningar-under-

firandet/affischutstallning-ja-ma-den-leva/ )  

• Teaterskola 5 - 9/7 i Nämdö hembygdsgård med fri tillgång till biblioteket. Pjäsen 

”Glamping & hallonsaft”, spelades upp i Skärgårdsmuseet trädgård fredag 9/7 med 

begränsat antal åhörare. Teateransvarig: Sara Beer, https://scenkollektivsthlm.com/om/  

• Öppen förskola på skolgården och biblioteket alla onsdagar i juli. Ansvarig: Eva Carly  

• Författarbesök, Emil Tingård 14 år, från Falun, 27/7 till Skärgårdsmuseet. Hans första 

ungdomsroman i en trilogi, Skärgårdens gåta, utspelas på Waxholms fästning och 

Siaröfortet. Hela dagen ägnas åt att reka på Nämdö (bland annat biblioteket) för nr 2 i 

trilogin som utspelas på Nämdö och handlar om tiden för Rysshärjningarna. Emil 

besökte Nämdö även sommaren 2020 för att reka och låna böcker om Rysshärjningarna 

på Nämdö bibliotek. Emil skriver numera i Skärgårdsstiftelsens Stångmärket på 

barn/ungdomssidan. 

• Barn- och ungdomsträff på skolgården 4/8 kvällstid, med tillgång till biblioteket, i 

samarbete med Nämdö hembygdsförening: Schack & Chark (schackspel i kombo med 

korvgrillning). Ansvariga: John Carly och Gustav Hjelm 

http://firademokratin.riksdagen.se/utstallningar/utstallningar-under-firandet/affischutstallning-ja-ma-den-leva/
http://firademokratin.riksdagen.se/utstallningar/utstallningar-under-firandet/affischutstallning-ja-ma-den-leva/
https://scenkollektivsthlm.com/om/
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Bemannade öppettider under hösten/vintern: 

Veckodag/dagar: Måndagar kl 11-13 (fungerade bra trots coronarestriktionerna) 

30/9 gästades Nämdö skola och biblioteket av en grupp studenter från Konstfack. 

Studentuppgift: Kollektivboende i glesbygd/natur. Projektnamn "Boende, arbete, lek". 

• Läslovsöppet måndag-torsdag v 44  

Bokbåten:  

• Bokbåten till Sands brygga kl 09.45-10.45 vår och höst: torsdagarna 29/4 och 7/10.  

Påfyllning av böcker, generellt:  

Vid fyra tillfällen varav Bokbåten står för två (lån halvårsvis) och Värmdö kommun för inköp vår 

och höst efter våra önskemål.  

Bibblan får även böcker till skänks. Ett fint exempel på  det är ”Roland Svensson ömänniskan” av 

Ulf Sörenson, skänkt av en bibblabesökare. 

Prenumerationer: 

Tidningen Skärgården, Bamse på kommunens bokanslag.  

Föreningsblad från andra öar samt Nämdö Nu.  

Skärgårdsmuseets medlemstidning Skärgård och Skärgårdens Trafikantförenings medlemsblad 

Skärgårdstrafikanten. Nämdö hembygdsförening betalar medlemskap.  

Åbo Akademis magasin Skärgård (4 nr/år). NGA betalar prenumerationen.  

Bibblagruppen som hjälper till med bemanning, fix mm:  

Stina M, Henrik L, Inger E, Bibi W, Ulf K, Lotten H, Iréne S, Eva och John C, m fl  

 


