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Hej bästa medlem i Nämdö Hembygdsförening!  

Sista Nämdö Nu - för i år,  med ett saftigt grönt omslag som minner om  
sommaren 2014 - och med ett innehåll på tema förändring!  

Inte minst gäller det Nämdö Nu som förlorar sin eminenta redaktör Camilla Strandman när hon och 

Albert nu till årsskiftet flyttar till kustbygd norröver. Mer om det i tidningen. 

   Vi har nu kommit till nr 33 sen starten februari 2004, då det allra första numret gavs ut.  Redaktionen, 

med Camilla i spetsen, har tillsammans med gästskrivande och fotograferande medlemmar återigen gjort 

ett kanonjobb. Olle Strandman sätter snabbt och effektivt ihop tidningen digitalt - till skillnad från det 

första ”analoga” numret som sattes samman med klipp-och-klistra-metoden, inget fel med det men 

kanske inte lika snyggt.  

   Alla nummer finns i pappersform på Nämdö bibliotek. Många av de senaste numren hittar man även i 

digital form på nätet om du googlar (ja, det är numera ett vedertaget verb).  

Mejladress 
Som ett komplement till Nämdö Nu använder vi oss även av utskick via e-post lite då och då. Är du inte 

med på föreningens mejllista? Anmäl då din mejladress till nilla.soderqvist@telia.com.  

Kom också ihåg att meddela byte av mejladress.  

Medlemsavgiften 2015 
Medlemsavgiften är oförändrad, 150 kronor per år och medlem, och vi hoppas att ni alla, nu närmare 400 

medlemmar, väljer att fortsättningsvis stödja föreningens verksamhet, som snarare tenderar att öka i 

omfattning än tvärtom, med ert medlemsskap.  

   I likhet med tidigare år kommer inte några inbetalningsavier att skickas ut men detta brev kan kanske 

fungera som en bra påminnelse att lägga i räkningshögen?  

   Betala till något av föreningens girokonton, se nedan, gärna någon gång innan årskiftet så vi i god tid till 

årsmötet lördag den 7 februari 2015 har din inbetalning. För våra nytillkomna medlemmar under 

senhösten 2014 ingår även medlemsskap för 2015.  

Meddelande från kassör Anders Gillinger  
Du har kanske redan betalt för 2015? Är du osäker, kolla gärna med Anders.  

   Det inträffar även ibland att pengar kommer in på kontot utan att det går att härleda vilken/vilka som är 

avsändare, så snälla, kom ihåg att skriva namn, adress samt vad inbetalningen avser, till exempel 

”Årsavgift 2015”!  

Med vänliga höst/vinterhälsningar från  
Styrelsen  
Nämdö Hembygdsförening  

genom  
Nilla Söderqvist, sekreterare  
070-797 17 36, nilla.soderqvist@telia.com  

Anders Gillinger, kassör  
070-759 08 22, anders@gillinger.se   
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