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Försommargrönska och full aktivitet

Nästa nummer utkommer i juni 2016 - runt midsommarhelgen

Efter fyra år på södra Nämdö gick 
årets gökotta i områdena vid Öst-
anvik och Långvik, med en av- 
stickare till kyrknäset, söndagen 
den 22 maj. 

En liten tapper skara samlades 
vid Östanviks ladugård kl 7 på 
morgonen. Vädret var perfekt, sol 
och lagom varmt. Fikarast blev 
det i kohagen i Långvik men kor-
na syntes inte till. 

Under de tidigare gökottorna 
har drygt 70 arter setts/hörts sam-

manlagt, inte dåligt vid sådana 
vandringar. 

Kikaren får gärna vara med men  
man har stor behållning även ge-
nom att bara lyssna till de olika få-
gelarterna. Överraskande stor del  
av artbestämningen sker genom 
lyssning. 

Nästa år planeras fågelskåd-
ningen till en lördageftermiddag 
istället. Faktum är att det är full 
fart på fågelsången även dagtid. 

Per LiNdgreN, VåNö ocH NiLLaFoto: Nilla Söderqvist

Årets gökotta

2

En tidig sommarhetta har i skri-
vande stund haft oss i sitt grepp 
några veckor. Är man bonde el-
ler, som jag, verksam i trädgårds-
branschen försöker man förhand-
la med vädergudarna om några 
långa, livgivande, nattliga regn. 
Förhoppningsvis har det kommit 
när du läser detta men ännu så 
länge har våra böner endast resul-
terat i några små, knappt märk-
bara, skvättar här och där.

I vårvintras tog vi ett beslut om 
att ge ut tre tunnare nummer av 
Nämdö Nu. De tre extra numren 
skulle främst fungera som infor-
mation till medlemmarna och bla 
innehålla protokoll från höst- och 
årsmöte. Det här är det första av 
de numren och de andra beräknas 
komma ut någon gång i höst efter 
höstmötet.
Nu blir det inte alltid som man 
tänkt sig och detta nummer blev 
av olika orsaker försenat. Vi får 
jobba lite på att sätta nya rutiner 
så vi inte drabbas av fler fördröj-
ningar i utgivningen. Det är ju 
så att allt arbete med tidningen 

sker ideellt och just våren och 
försommaren har en tendens att 
ockupera de flesta av oss med en 
rejäl arbetsbörda, vilket ju i sig är 
positivt men utrymmet för ideella 
insatser krymper förklarligt nog 
under just denna period.

Du vet väl att du som läsare all-
tid är välkommen med textbidrag 
om sådant som rör Nämdö och li-
vet här i vårt vackra örike, nu och 
förr. Redaktionen förbehåller sig 
dock rätten att avgöra vad som 
passar in i respektive nummer.

Vårens grovsopehämtning går i 
dagarna av stapeln och ett beteen-
de som tyvärr har blivit vanliga-
re de senaste åren visar sig åter, 
”grovsopesmitning” kallar jag det, 
läs mer om det inne tidningen.

På årsmötet fick vi bl a bekan-
ta oss med SIKOS ordförande Ulf 
Westerberg, diskutera eventuel-
la stadgeändringar och höra om 
projektet ö-för-ö, hela protokollet 
finns, som utlovat, med här.
Med det säger jag på återseende i 
vårt härliga sommarnummer.

cariNa öHmaN

Nya bredbandsanslutningar planeras 
inom det befintliga nätet till hösten.  
Nämdö Fiber behöver din anmälan 
snarast, dock senast 30/6. 

Det befintliga nätet omfattar:  
Södra Nämdö från kyrkan, Orrön, 
Ekholmen, Uvö och Mörtö. 

Yngve Hässler  •  070-758 87 89
Nilla Söderqvist  •  070-797 17 36

www.namdofiber.se
nilla.soderqvist@telia.com
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Årsmöte lördag 6/2 kl 14 och Höstmöte 10/9 kl 14
HembygdsgÅrden med tomt:
Drift och underhåll. Ansvariga: Bosse Holmberg, 
Stefan Walden, Petter Öhman 
Belysning och färgsättning. Ansvariga:  
Annika Wallin, Stina Molander, Christina Krook,  
Victor Englund. 
Kontaktperson för Hembygdsgårdens uthyrning: 
Carina Öhman, vaktmästare 
Vårstädning med lunch 14-15 maj.  
Höststädning med lunch 8-9 oktober
Uthyrningsbodar på hembygdsföreningens tomt: 
Göra dem övernattningsbara till sommaren.  
Wifi runt hembygdsgården och Skärgårdsmuseet - i 
samarbete med Nämdö Fiber. Gradera upp film- 
visningstekniken i hembygdsgården, gärna anpas-
sad för metropolitanvisningar.
sand: Drift och skötsel av bryggorna.  
Ansvariga: Per Fjärdhäll och Jesper Skogsrydh
Söka bidrag för replipunkt i Sand för upprustning 
av de fasta bryggorna i Sand som, tillsammans med 
de nya flytpontonerna, fungerar som ”infartsparke-
ring” och besöksbryggor för alla. Särskilt för de på 
öarna i Nämdöskärgården som inte har W-trafik.
bevakning kommunen: Följa upp användning av 
lärarbostaden, som står tom och oanvänd sen flera 
år, på kommunens mark intill Nämdö skola. 
Stigkarta över nämdö - kulturHistoria: Bygdens 
kulturarbete, ihopsamlande av dokumentation, 
guidade vandringar, grindstolpar, projekt för 
framtagande av historisk karta/stigkarta mm. En 
arbetsgrupp jobbar vidare med stigkartan från 
sommarnumret av Nämdö Nu 2014. Bevara gamla 
platsnamn samt färdigställa projektet med kogrin-
darna. Projektgrupp för stigkartan samt kogrindar-
na på Nämdö: Jonas Bengtsson, Barbro Bengtsson, 
Anders och Ewa Dahlgren, Petter Öhman.
nämdö bibliotek i skolan: Drift och skötsel i sam-
arbete med Värmdö kommun. Öppet alla måndagar 
kl 11-13. Ansvarig: Nilla Söderqvist

Nämdö Nu: Ge ut 3-4 nummer. Ansvarig utgivare 
är föreningens ordförande.  
Redaktion: Christina Krook, Nilla Söderqvist,  
Carina Öhman, Inga Winroth
Hemsidorna: Verka för att sidorna uppdateras 
kontinuerligt. Webmaster för föreningens hemsida 
www.nämdöhbf.se är Per Fjärdhäll. Webmaster för 
föreningens bibliotekshemsida www.namdo.dinstu-
dio.se är Nilla Söderqvist.
delta i externa organisationer: SIKO, Värmdö 
kommuns skärgårdsråd, Skärgårdsmuseet, Näm-
dö Fiber, Skärgårdens Trafikantförening, Värd i 
Värmdö och andra liknande organisationer.
kursverksamHet: En datakurs för nybörjare, ev 
med Per Fjärdhäll som handledare.
Pubar för allmänHeten: Bedriva pubaftnar första 
lördagen i månaden. Ansvarig: Stina Molander.  
Pubkurs till hösten? Decemberpuben organiserat 
knytisjulbord lördag 3/12.
gökotta (fågelskådning), förslag söndag 22 maj, 
med medlem Per Lindgren som ciceron.
teaterkurs i Nämdö hembygdsgård 11-14/7 som 
dagläger ålder 9-11 år, ansvarig Sara Beer.
ö-vandring öppen för alla i samarbete med Öst-
anviks gård. En dagsutflykt till Bullerö i sommar, 
datum ej bestämt.
Nämdödagen lördagen den 30 juli. Ansvariga att 
organisera arbetet: Eva & Görsson, Clare & Axel.  
Fritt för alla att delta.
arrangera i mÅn av tid, ork ocH lust:
Speltajm. Testa på bordsspel, dator- och TV-spel
Bygdemöte, uppföljning från 2014
Fjärilsutflykt med Marcus Boldemann
Filmtajm & Bildtajm
visioner

 Ó Fler bofasta, gärna familjer, till Nämdö- 
     skärgården.

 Ó Verka för fler och nya arbetstillfällen.
 Ó Verka för nya hyresbostäder på Nämdö.
 Ó Verka för anläggande av en badplats i Sand 

     i anslutning till flytbryggan.

Verksamhetsplan 2016
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Skärgårdens Rodel och Kälkklubb storsatsar till  

OS år 2022 och 2026
Kommande åksäsong är det dags för några av undomarna 
att prova på de nordamerikanska banorna samt fortsätta ut-
forska de europeiska. I vår klubb finns även alla svenska ju-
nior- och seniorlandslagen i Banrodel. Att prova på och tävla 
i så många olika banor som möjligt är ett måste för att nå 
målet - att få delta i OS. Följ oss gärna på klubbens FB sida, 
där vi löpande informerar om vår satsning. 

Bidrag tages tacksamt emot på  
klubbens BG 132-5596 - ange OS-satsning 

Tack på förhand // Bibi Walden, styrelsen 

NämdödageN 30 juli
Av erfarenhet krävs en hel del förberedelser  

kring sommarens höjdpunkt på Nämdö.

Hembygdsföreningens Nämdödagskommitté 
är i full gång och ser gärna att många bistår  
på olika sätt - mer om det i sommarnumret. 

Kärnan är samma glada gäng som förra året:  
Eva & Görsson • 076-119 91 19 

Clare & Axel • 072-551 66 87 
namdodagen@gmail.com 



Årsmötet hade besök av SIKO:s 
ordförande Ulf Westerberg från 
Möja. Besöket var planerat att 
äga rum innan själva årsmötet 
öppnades. Men p.g.a. problem med  
kylvatten och is tog det längre tid  
än planerat att komma fram med 
egen båt från Möja. Årsmötet 
hann börja och eftersom Ulf inte 
kunde stanna till slutet gjordes 
presentationen av SIKO under 
mötets gång, där det passade in. 

Efter en presentation av sig själv, 
Ulf är ordförande i Möjas fiber- 
förening, tidigare aktiv i Möjas 
företagarförening, ersättare i 
kommunens utbildningsnämnd 
(brinner för skärgårdsskolorna),  
berättade Ulf vad SIKO arbetar 
med.

Mötet undrade vad SIKO egent-
ligen gör, om de har lyckats göra 
någon konkret skillnad. Ulf be-
rättade att SIKO arbetar mot alla  
de myndigheter som arbetar med 
skärgårdsfrågor. Man informerar  
och försöker påverka och driver 
frågor. Nu pågår ett förändrings-

arbete inom SIKO, man vill bli 
bättre på att ligga i framkant och 
driva frågor istället för att “släcka 
bränder”. Diskussioner pågår nu 
om vilka frågor som medlemsför-
eningarna tycker är viktigast att 
arbeta med. Där har Nämdö hem-
bygdsförening möjlighet att tycka 
till. 

SIKO är också remissinstans  
i frågor som rör skärgården, t.ex.  
trafikupphandlingen, fiberutbygg-
nad, strandskydd. 

En idé som SIKO arbetar med 
är att göra skärgården till ett 
LIS-område (landsbygdsutveck-
ling i strandnära områden). Det 
skulle förändra möjligheterna att 
få utveckla bygden, tex bli lättare 
att få bygga inom strandskyddat 
område.

SIKO är medlem i SRF (skärgår-
darnas riksförbund). Där vill SIKO 
öka sin närvaro och få in fler del-
tagare i de olika arbetsgrupperna 
som finns. Idag har SIKO med del-
tagare i 4 grupper av 8 (färjetra-
fiken, skola, bostäder och utryck-

Årsmötesprotokoll med förord

Stina som tog emot besöket berättade att det mer var 
en presentation av Nämdö, vad ön erbjuder. De togs på 
en runda från Nämdö Böte till Östanviks gård, kyrkvi-
ken, hembygdsgården, biblioteket, skärgårdsmuseet, 
kyrkan och Solvik.
7. Revisorernas berättelse 
Folke Procopé läste revisionsberättelsen. Revisorerna 
föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Folke berättade 
även lite kort om revisorernas arbete, förutom att gå 
igenom ekonomin så tittar man också på styrelsepro-
tokollen för att se om styrelsen gjort sitt jobb, tagit de 
beslut som behöver tas.
8. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av 
resultatet 
Balansräkningen (summa tillgångar 924 444 kr varav 
kassa & bank 521 714 kr, skulder 32 300 kr) fastställ-
des. Styrelsen föreslog att årets resultat förs i ny räk-
ning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015 års verk-
samhet.
10. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
Årets vinst 113 796 kr beslöts föras i ny räkning.
11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2016 
Förslag till verksamhetsplan och budget gicks igenom. 
Efter diskussion och kompletteringar fastställdes de 
genomgångna förslagen.

Höstmöte lör. 10/9 kl. 14.00, vårstädning 14-15/5, 

1. Årsmötet öppnas 
Föreningens ordförande Christina Krook öppnar mötet.
2. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslista justerades, information från  
SIKO:s ordförande Ulf Westerberg lades till innan  
punkt 7 och fastställdes sedan.
3. Val av mötesfunktionärer 

a)  Christina Krook valdes till mötesordförande. 
b)  Stina Molander valdes till mötessekreterare.
c)  Gunilla Hansen Bering  och Bosse Holmberg  
valdes till protokolljusterare/rösträknare. 

4. Fastställande av röstlängd 
Deltagarlistan fastställdes som röstlängd, 15 närvaran-
de röstberättigade samt 9 stödjande medlemmar.
5. Mötets behöriga utlysande 
Mötet befanns vara utlyst i behörig ordning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk  
redovisning för 2015 
Verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse gicks 
igenom. Föreningen har en god stabil ekonomi, årets 
resultat blev 157 815kr.  Revisor Folke Procopé förtydli-
gade varför vinsten blev så stor. Bidragen till bryggan är 
redovisade som intäkt vilket gör att föreningen gjort en 
stor vinst i år. Man hade även kunnat göra det som en 
direktavskrivning. Båda sätten fungerar. 

Inga Winroth undrade om kommunens besök i våras 
när Cissi Grape (näringslivssamordnare med huvudan-
svar för tjänsten företagslots) och Elin Fransson (besöks- 
näringssamordnare) ledde till något konkret. Nilla och 

ningsfrågor – blåljus) SIKO har 
även gjort en skärgårdskunskaps 
presentation i powerpointformat 
som man använder i information/
utbildningssyfte mot myndighe-
ter. Den har fått positivt mottag-
ande av mottagande grupper.

Annika Wallin undrade om de 
kunde se några skillnader i SIKO 
efter stadgeändringen (där man 
tagit bort kravet att vara man-
talsskriven för att få ha rösträtt). 
Ulf berättade att SIKO fått en ny 
medlem, Ornöborna och ytterliga-
re en förening, från Svartsö, är på 
gång. Men inga andra större för-
ändringar.

Ulf informerade kort om vad  
Möja företagarförening gör och har  
gjort. Just nu har man tagit lite 
paus eftersom de flesta är inblan-
dade i fiberarbetet i Möjaskärgår-
den. Men man har tidigare lyckats 
genomföra större byggen tillsam-
mans, tex Möja Idrottshall och ett 
vänthus vid Möja Ström.
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höststädning 8-9/10. Arbetet med stigkartan går vidare, 
Nämdö Nu ges ut två gånger per år. Fler anmälde in-
tresse att delta och redaktionen består nu av Christina 
Krook, Nilla Söderqvist, Inga Winroth och Carina Öh-
man. Clare Lindstrand finns till förfoganden angående 
layout mm. Mikael Mongård (från Skärvassa) har erbju-
dit sig att göra en ny hemsida istället för dagens två.
12. Val av ledamöter i styrelsen jämte ersättare, arbetsgrupper samt 
mötesfunktionärer i övriga sammanhang

a) Två styrelseledamöter för 2 år: Vidar Hjertö och 
Carina Öhman, båda nyval.
b) Tre suppleanter för 1 år: Conny Mattson, Stina  
Molander, Doris Eriksson (adjungerad) 
c) Ungdomsledamot: vakant
d) Nämdödagsgrupp 2016: Göran Görsson,  
Eva Eldebrink, Axel Lindstrand, Clare Lindstrand
e) Redaktionsgrupp - Nämdö Nu: Christina Krook blev 
vald som sammankallande och övriga är  
Nilla Söderqvist, Inga Winroth, Carina Öhman.
f) Delegater till SIKO:s årsmöte 27 - 28 februari  2016, 
Skåvsjöholms konferens: Nilla Söderqvist, Jesper 
Skogsrydh 
g) Två nomineringar till SIKO:s styrelse: Nilla Söder-
qvist sitter ett år till. Inga andra nomineringar gjor-
des.

Styrelsen sammansättning efter årets val:  
Christina Krook ordf, 2016,  
Bosse Holmberg vald 2016,  
Nilla Söderqvist vald 2016,  
Vidar Hjertö vald 2017,  
Carina Öhman vald 2017.  
Suppleanter valda för 2016:  
Stina Molander, Conny Mattsson, Doris Eriksson 
(adjungerad). Adjungerad kassör: Anders Gillinger.

13. Val av revisorer jämte ersättare 
a) Två revisorer för 1 år: omval Folke Procopé, Ulf 
Häggström
b) Två revisorssuppleanter för 1 år: omval Urban  
Söderberg, Märta Öhman

14. Val av valberedning 
Tre funktionärer för 1 år varav en sammankallande: 
Göran Görsson (sammankallande), Jesper Skogsrydh, 
Roy Agehorn, omval av samtliga.
15. Motioner och andra frågor som hänskjutits till årsmötet 
Förslag stadgeändring: Med anledning av det upp-
drag som styrelsen fick på föregående årsmöte rörande 
stadgeändring informerade Conny Mattsson hur långt 
styrelsen har kommit i arbetet. Ett utkast, på stadge-
ändring visades. Styrelsen kommer arbeta vidare med 
förslaget under våren, för att sedan presentera det i 
sommarnumret av Nämdö Nu.
16. Rapporter: 

a) Nämdö skola gemensamhetsanläggning (samfällig-
het): Bosse Holmberg informerade om Nämdö skola 
gemensamhetsanläggning (samfällighet). Infiltra-
tionsbädden har nu övergått från kommunens ägo till 
samfälligheten. Janne Karlsson ordf, Bosse Holmberg 
kassör, Leif Ydfjärd, för Värmdö kommun, och Erika 
Holmér är suppleanter. Hembygdsföreningen har två 
andelar. I år kommer hembygdsföreningen dels betala 
en engångssumma för sina två andelar på tillsam-
mans ca 86 000 kr och sedan blir det en årlig service- 
kostnad som inte är fastställd än. Det finns planer på 

att bygga ut bädden så att fler fastigheter kan koppla 
upp sig.
b) Övernattningsbodarna/bygglov: Bygglovet på bo-
darna är inte i mål än, men på gång. Vore bra om 
renovering/uppfräschning av bodarna kunde vara klar 
till sommaren
c) Wifi: Uppkopplingen i hembygdsgården är bra.  
Öppna nätverk finns att använda. Planer finns bl.a. 
från museet att skapa en wifizon vid museet.
d) Länsstyrelsens projekt Ö-för-Ö: Ulf Westerberg som 
sitter med i Länsstyrelsens exekutivkommitté för 
SIKO informerade om projektet ö-för-ö. Länsstyrelsen 
anser att ö-för-ö har slagit mycket bra ut, Nämdö fick 
mycket beröm för sin positiva anda och framåtkraft. 
Nästa ö på tur är Möja. Men man funderar redan på 
hur man kan utveckla och gå vidare med ö-för-ö. Efter 
öarna kommer antagligen replipunkterna tillsammans 
med RUFS stå på tur. (RUFS = regional utvecklings-
plan för Stockholmsregionen, Stockholms läns lands-
ting).

Görsson berättade om sitt projekt om ett löplopp på 
Nämdö. Han efterfrågade råd om hur han skulle gå vi-
dare med projektet. Han informerade även kort om ett 
VA-projekt i Sand. 

Bibi W informerade om sitt rodelprojekt, Bibi och Ur-
ban har fått bra respons och hjälp från länsstyrelsen. 
En övningsstartramp ska byggas i Nämdöområdet. 

Stina M informerade kort om det projekt som Östan-
viks gård arbetar med, dels ett miljöprojekt - att öppna 
upp och åter skapa fler kulturmiljöer på ön, samt att 
skapa fler tillgängliga båtplatser för dagbesökare. 

17. Övriga frågor:  
Christina Krook tog upp bygdedagen som hölls i hem-
bygdsgården sommaren 2014. Det är dags för en upp-
följning och koppling till ö-för-ö. Bra om datum bestäms 
inom kort.

Inga Winroth (ersättare i kyrkorådet) informerade om 
kyrkan med anledning av den turbulens i höstas kring  
den föreslagna försäljningen av Djurö prästgård. Nu 
har kyrkan startat en församlingsdialog,  första mötet 
är den 14/2 2016 i Klockargården. Tanken är att för-
samlingens medlemmar ska kunna få mer och tydligare 
informations och vise versa för att få en bättre och öpp-
nare kommunikation mellan folkvalda representanter 
och församlingsbor.

Bibi W berättade om att två ungdomar från Skärgår-
dens rodel och kälkklubb kommer att delta i ungdoms 
OS i Lillehammer. Nämdös egen Kajsa kommer att un-
der året få tävla i fler världscupstävlingar.

Christina Krook tackade alla som skänkt pengar till 
bryggorna. Christina tackade också speciellt Annika 
Wallin och Per Fjärdhäll för allt arbete som de lagt ner 
och bidragit med under sina år som styrelsemedlemmar.

Stina M berättade att valberedningen framfört att den 
inte anser att två personer från samma hushåll bör sitta 
i styrelsen samtidigt. Risk finns då, enligt valberedning-
en, att man kan driva egna frågor i hembygdsförening-
ens namn. Årsmötet framförde å det bestämdaste att det 
aldrig har hänt.
18. Mötet avslutas 
Ca kl 16.30 av Christina Krook 
Protokollförare: Stina Molander,  
justerat av Bosse Holmberg och Gunilla Hansen Bering
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en hantverksservice
i Nämdö skärgård

jeffreypaorron@aol.com
072 551 66 87
facebook.com/Jeffreyorron

Axel och Clare Lindstrand 
bor och arbeter året runt  
på Orrön där de tar hand 
om hus, terrass och tomter 
för de boende. 

Dette innebär att du kan  
få mer tid för dig själv på 
din semester.

Jeffrey Handelsbolag har F-skattsedel 
och är registrerade för Rut & Rot. 

jeffrey yoga 
på nämdö

Varje måndag 

under våren

För alla åldrar och hälsotillstånd. 
Mild lektionen inkluderar asana, 
andningstekniker och avslappning.

Språk som används är engelska. 
120 kr. Nämdö Hembygdsgård.

För att få veta mera, ring Clare 
0702 56 67 56.  Att ansluta sig 
till facebookgrupp Yoga på Nämdö. 
Håll utkik på anslagstavlor för att 
få veta mera.

Hatha Yoga för alla
Måndag  1000 - 1130

Privat undervisning tillgängligt

Annons:

antal medlemmar 2015-12-31 ca 
380. Styrelsemöten under året 
har varit 9 till antalet. Två med-
lemsmöten: Årsmöte 1 februari 
samt höstmöte 12 september
föreningens ekonomi är väl 
omhändertagen av kassör Anders 
Gillinger. Föreningen har skaffat 
swishkonto samt kortbetalnings-
system (iZettle) vilket underlättar 
vid kassabetalning på Nämdöda-
gen och pubarna.
investeringar: Ny luftvärme-
pump installerad i Hembygdsgår-
den. Två avfuktare installerade 
under Hembygdsgården. Två 
flytpontoner i Sand, för allmän 
tillfällig tilläggning av mindre 
båtar, införskaffades och lades ut 
under försommaren och invigdes 
på Nämdödagen. Wifi installera-
des i hembygdsgården till som-
marsäsongen.
sökta bidrag för flytPontoner-
na: Länsstyrelsens bygdemedel 
(avslag), Landstingets skärgårds-
anslag (fullföljdes inte), Värmdö 
kommun för ”pendelparkering” 
(väntar på kommunens policybe-
slut gällande bidrag till bryggor), 
Djurö, Möja, Nämdö Församling 
(inget beslut ännu). Medlemmar 
m fl har, efter upprop i bl a Näm-

dö Nu, bidragit med sammanlagt 
138 380 kr.
sökta ocH beviljade kulturbi-
drag: Kulturbidrag från Värmdö 
kommun. Biblioteksverksam-
heten 15 tkr, särskilt kulturbi-
drag 5 tkr samt sommarteater 5,6 
tkr = 25 600 kr.
uPPvaktningar: Hembygdsfören-
ing har vid Nämdökörens vårkon-
sert i Nämdö kyrka överlämnat 
en gåva till Barbro Bengtsson 
som uppskattning för Barbros 
initiativ att hålla kyrkan öppen 
under sommaren under flera år 
och informerat om Nämdö kyrka 
och människor i Nämdöskärgår-
den samt för att hon förmedlat 
sin kunskaper med en informativ 
pärm till glädje för alla. Uppvak-
tat sekreterare Nilla Söderqvist 
som fyllde 60 i februari. 
gÅvor: I år liksom tidigare år har 
en ansenlig mängd pantburkar/
flaskor skänkts till föreningen.
nämdö nu nr 34-35. Höstnumret, 
nr 35, helt i färg och vårnumret, 
med omslagsblad i färg. E-postut-
skick till medlemmarna, 16 st.
föreningens Hemsidor:  www.
nämdöhbf.se uppdateras av Per 
Fjärdhäll. www.facebook.com/
NamdoHbf är hembygdsförening-
ens öppna FB-sajt. Flera medlem-
mar är administratörer.
nämdö bibliotek: Har ideellt be-
mannats varje måndag hela året. 
Statistik: Utlån ca 56 böcker i 
snitt per vecka, omlånen inräkna-
de. Antal besökare i genomsnitt 
7,5 per måndag. Värmdö kommun 
har köpt in nya böcker vid två 
tillfällen. Bokbåtsböcker skiftade 
vid Bokbåtens besök två gång-
er per år. Bibliotekets hemsida 
www.namdo.dinstudio.se uppda-
teras av Nilla Söderqvist.
tre arbetsHelger: Fönsterfix 
9-10 maj, vårstädning 16-17 maj 
och höststädning 10-11 oktober

Verksamhetsberättelse 2015 lägenHeten i Hembygdsgården 
ärthyrd tills vidare.
HembygdsgÅrden uthyrd vid flera 
tillfällen: Medlemsmöten, semi-
narium, herrmiddagar, kyrkans 
körövningar, kurser (bland annat 
yoga), dop samt bröllopsfester. 
Ett dagläger/teaterkurs 3-6 au-
gusti, ledd av Sara Beer, Ängshol-
men.  
i egen regi: Nio pubkvällar samt 
filmtajm vid ett tillfälle.
gökotta 17 maj, med Per Lind-
gren från Vånö
ö-vandringen 19 juli på Mörtö 
Bunsö i samarbete med Östan-
viks Gård. Bengt och Harriet 
Meyerson guidade trevligt och 
professionellt. Mycket uppskattat 
av de 50-tal som deltog. Sorgligt 
nog gick Bengt Meyerson bort 
senare under hösten, efter en 
tids sjukdom vilket inte märktes 
något av på ö-vandringen. Fören-
ingen har satt in en summa till 
Läkare utan gränser till minne av 
Bengt. 
nämdödagen 25 juli genomfördes 
i soligt och fint väder - på dan. 
Till kvällen försämrades vädret 
drastiskt, sämst i Nämdödagens 
historia. Bra resultat ändå. Tack 
till alla föreningens medlemmar 
(ca ett 50-tal) som deltog och 
hjälpte till på olika sätt. Särskilt 
tack till Nämdödagsgruppen som 
bestod av: Görsson & Eva och 
Clare & Axel.
styrelsen 2015: ordf. Christina 
Krook, v. ordf. Bosse Holmberg, 
adj. kassör Anders Gillinger, 
sekr. Nilla Söderqvist. Övr. or-
dinarie ledamöter: Per Fjärdhäll 
och Annika Wallin. Ungdoms-
ledamot: Vakant. Suppleanter: 
v sekr. Stina Molander, Conny 
Mattsson samt adj. Doris Winroth 
Eriksson.  
Revisorer: Folke Procopé,  
Ulf Haeggström.  
Revisorssupleanter:  
Urban Söderberg, Märta Öhman
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Vårens tider måndagar kl 10.00 - 11.30 i Nämdö 
Hembygdsgård. För sommarens tider, se Facebook-
gruppen ”Yoga på Nämdö” och i sommarnumret.
Info: Clare Lindstrand, 070-256 67 56



Dags för nytt avlopp?
VI HJÄLPER DIG  FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG AVLOPPSANLÄGGNING MED 10-ÅRS FUNKTIONSGARANTI!

Produkter från FANN VA-teknik AB www.fann.se

FANN minireningsverk

FANN MINIRENINGSVERK - FÖR DIG SOM INTE HAR AVLOPP SOM HOBBY

Minireningsverket 

med marknadens lägsta

 driftskostnader - 

 se jämförelse på

www.minireningsverk.nu

PASSAR ÖVERALLT SÄKER FUNKTION

- Kan installeras i mark, på  
  berg, ovan mark etc.
- Godkänd i alla kommuner

 

- Konsumentanpassad drift - 
  servicebesök  behövs inte!
- Renar till badvattenkvalitet
- 10-års funktionsgaranti

- Marknadens lägsta driftskostnader
- Bygger på IN-DRÄN® teknik. 
- Erfarenhet av  50 000 installationer
  och 25 år i Sverige.

TRYGGT & EKONOMISKT

VI HJÄLPER DIG:

NÄMDÖ BYGGSERVICE
Bosse Holmberg
Tel: 070-210 71 26
namdobygg@gmail.com

Stefan Walden
Tel: 070-828 36 76
www.waldenco.se

Vad är det undrar du, så jag backar  
bandet lite till höstens grovsopsin-
samlingstillfälle.

Vid Sand väntade, som vanligt, 
ett jätteberg av sopor på att färjan 
skulle komma och köra dem från 
ön. Ett stort antal människor stod 
redo att bära ombord sina gamla 
avlagda prylar, det var varmt ute 
och solen sken. Färjan kom och 
jag, som inte så ofta har varit med 
om detta evenemang, klev lite osä-
kert ombord med famnen full av 
saker.

Snabbt förstod man hur och var 
olika saker skulle kastas. Lämna i 
rätt container, gå iland och hämta 
ett nytt lass, lämna, gå iland osv. 
Personalen ombord visade tillrät-
ta när man undrade över något.

Ganska tidigt uppstod liksom 
små öar av grovsopor på kajen 
som ingen verkade kännas vid. So-
por som någon, kanske du, lämnat 
tidigare men inte kom för att bära 
ombord. De sakerna blev natur-
ligtvis kvar till sist, alla tänkte nog 
att ”ägaren” snart skulle komma. 
Men nej, du kom inte.

Folk började troppa av när de 
var färdiga med sina sopor. Vi 
var en liten skara kvar på slutet 
som insåg att du inte skulle kom-

ma för att ta hand om dina saker.  
Irritation uppstod förstås, men inte  
ville vi att dina gamla sopor skul-
le bli kvar på kajen för evigt så vi 
bar ombord dem åt dig. Varsågod, 
skönt för dig att slippa.

Nu kanske du förstår vad en 
”grovsopesmitare” är? Någon som  
lämnar sitt skräp utan att bära 
ombord det på färjan, någon som 
låter oss andra göra jobbet. Jag 
vet att du inte bara finns vid 
Sands brygga utan även på andra 
uppsamlingsställen.

Nu vill jag ju allrahelst tro att 

du blivit en smitare av misstag. 
Att du på något sätt missat att 
du själv måste bära ombord dina 
sopor som du ställt i god tid på ka-
jen. Nu när du läst detta så vet du 
hur du ska göra nästa gång, alltså 
själv komma till färjan och bära 
ombord dina saker, eller så kan du 
ju anlita någon annan att göra det 
åt dig. Bara du ser till att grejer-
na kommer iväg härifrån. Och vet 
du vad, det är faktiskt en riktigt 
trevlig stämning bland alla som 
kånkar och bär, så välkommen att 
bära nästa gång färjan kommer.

cariNa öHmaN

Grovsopesmitare?!?

Växande grovsopehög på ångbåtsbrygga, vanlig syn så här års. Foto: Nilla Söderqvist

Annons:

Ett kärt kylskåp, på Nämdö, av den gamla 
hållbara sorten. Ännu inte redo för återvin-
ningen. Foto: Nilla Söderqvist
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JUNI
12 sö Grovsophämtning Bunkvik kl 10-12 

Grovsophämtning Sand kl 12.30-13.30 
18 lö Grovsophämtning Aspö kl 10-13 

Grovsophämtning Östanvik kl 14-15 
Grovsophämtning Tjusvik kl 15.30-16.30 

19 sö Grovsophämtning Uvö kl 10-11 
Grovsophämtning Sunnansund kl 11.30-12.15 
Grovsophämtning Mörtö södra kl 12.30-13.30 

20 må WÅAB:s sommarturlista och Nord/syd-linjen startar 
22 on Östanviks gårdsbutik öppnar för säsongen 
27 må Grundets sommarservering öppnar för säsongen 

JULI
2 lö Skärgårdsmuseet öppnar för säsongen 
3 sö Gudstjänst, Nämdö kyrka 
4 må Info teaterlägret på bibblan kl 12-13 
5 ti Musik i sommarkväll -  Opera Divine, Nämdö kyrka 

11-15 må-fre Teaterläger i Nämdö Hembygdsgård, fre annan plats 
12 ti Musik i sommarkväll -  Orgelkonsert, Nämdö kyrka 
17 sö Gudstjänst, Nämdö kyrka 
18 må NämdöRegattan, info Peter Kjellman 070-324 22 79
19 ti Går det att rädda Östersjön? Kl 16 i Hembygdsgården 

Musik i sommarkväll - Sång Kontra Bas, Nämdö kyrka 
21 to Hela kyrkan sjunger - Nämdökören gästar, Möja kyrka 
23 lö Insamling till Nämdödagen kl 12-14 
26 ti Hela kyrkan sjunger - Möjakören gästar, Nämdö kyrka 
30 lö Nämdödagen kl 11-16 och kl 19-01 

AUGUSTI
3 on Greta The True Story, vad hände sen? Skärgårdsmuseet
6 lö Orröcupen, info Tomas Ekström 070-734 78 73
7 sö Hembygdens dag - Biblioteket, Skärgårdsmuseet 

14 sö Grovsophämtning Sand kl 10-12 
Grovsophämtning Bunkvik kl 12.30-14.30 

20 lö Grovsophämtning Östanvik kl 10-12 
22 må WÅAB:s Hösttidtabell startar 
27 sö Gudstjänst med Tyska församlingen, Nämdö kyrka 

Kalendarium

B
Om Nämdö Hembygdsförening
Välkommen som medlem i nämdö Hembygdsförening, både 
du som året-runt-bo och du som är deltids-bo eller till-
fällig gäst! 

nämdö Hembygdsförening Har närmare 400 medlemmar 
och är Nämdöskärgårdens offiiciella representant i 
kontakter med myndigheter och liknande. Vi är med-
lemmar i SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kon-
taktOrganisation) och har därigenom ett nära samar-
bete med ö-föreningar både i Stockholms skärgård 
och genom Skärgårdarnas RiksFörbund (SRF) i hela 
landet och ö-bolkningar i övriga Europa (ESIN).

nämdö Hembygdsförening ordnar aktiviteter som pub-
kvällar, Nämdödagen, filmvisning, föredragsträffar, te-
aterkurs för barn, möten och mycket mer.

som medlem blir du inbjuden till minst två medlemsmö-
ten per år, du får Nämdö Nu, fyra nr per år-vilket är nytt, 
och infoutskick via e-post. Du kan hyra Nämdö Hem-
bygdsgård förmånligt och viktigast av allt: Du stödjer 
föreningens  arbete för Nämdöskärgårdens framtid.

Medlem blir du genom att sätta in årsavgiften på 
något av våra konton (pg, bg eller swish), kom ihåg 
avsändarnamn. 

mejla din e-postadress till: nilla.soderqvist@telia.com, 
för mejlutskick och ange din postadress om du  är ny 
medlem . Årsavgiften är 150 kr/person.

Är medlemsavgiften betald?
I så fall står det 2016 på adressetiketten. Står det däre-
mot 2015 är det hög tid att erlägga medlemsavgiften 
om du vill få Nämdö Nu i fortsättningen.

kontonr och övriga kontaktuppgifter på sid 2. 

NYTT SOMMAREN 2016! - Teaterkurs för barn på Nämdö
Teaterkurs för barn 9-12 år på Nämdö 11-15 juli (må-fre) kl 10-15.  
(De fyra första dagarna är kursen i Nämdö Hembygdsgård, Sand.)

Info-träff: Måndag 4 juli kl 12-13, Nämdö bibliotek
Kursavgift: 1200:-  (syskonrabatt & prova-på-dag måndag 11/7)
Info & anmälan: Sara Beer 070-721 60 38, sara.beer@comhem.se

Med stöd från Nämdö Hembygdsförening & Värmdö kommun 

Efter förra årets succé “Juvelmysteriet på Skärgårdsmuseet” som spelade 
en bejublad och fullsatt föreställning på just Skärgårdsmuseet i Sand på 
Nämdö är det dags för sommarkursen 2016!

Vi lär oss några av teaterns grunder med hjälp av improvisations- och 
skådespelarövningar, samarbetsövningar, avslappning och enklare röst- 
och rörelseteknik. 

Vi skapar scener, eller kanske en föreställning tillsammans efter ett 
tema som gruppen väljer t ex sommarminnen, skogen eller havet. Veckan 
avslutas med ett uppspel för nära och kära.  
Gruppen består av två pedagoger och max 12 elever.


