VÄRMDÖ KOMMUN
KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET
BESÖK PÅ NÄMDÖ
26 SEPTEMBER 2019, 10:00-15:30 NÄMDÖ HEMBYGDSGÅRD
Deltagare: Sabina Plomin (Organisatör)

1.

Deltagare

Kultur- och fritidskontoret:
Anna Gabrielsson - utvecklingsledare fritid, spår och leder anna.gabrielsson@varmdo.se
Heidi Trakowski - utvecklingsledare kultur, offentlig konst heidi.trakowski@varmdo.se
Sabina Plomin - samordnare kultur, bidrag, info sabina.plomin@varmdo.se
Maria Sandegård - föreningssamordnare fritid/idrott maria.sandegard@varmdo.se
Katja Gustavssson - lokalbokning varmdo.boka-lokal@varmdo.se
Hanna Rönnlund - ekonomi och personal internt
Översiktsplanenheten: Michelle Ekinski - samhällsplanerare michelle.ekinski@varmdo.se
Guide: Lotten Hjelm, Nämdö hbf och Grundets restaurang och vandrarhem
Göran Görsson, ordförande Nämdö hbf, Eva Dalgren, Kulturstigen, Irene Westlund,
Skärgårdsmuseet
Östanviks gård: Stina Molander, Jon Fjärdhäll
Friluftsturism: Jonas Hållén

2.

Dagens program

Start vid och besök uppe på Nämdö Böte. Utkikstorn byggt av privatpersoner.
Promenad till Östanviks gård, fika. Stina och Jon berättar om gården och vilka utmaningar de
hanterar med att driva jordbruk. Väder, hjortar mm.
Eva Dalgren Berättar om kulturstigsprojektet Kogrindar
Promenad till Kyrknäset och titt på gamla kyrkgrunden och klockstapeln
Promenad till Hembygdsgården. Lunch och frågestund, se nästa punkt.
Besök i ö-biblioteket, Skärgårdsmuseet, 4 elementens trädgård.
Promenad till Solvik via kyrkogården.

2.1.

Frågestund

Sophanteringen på ön. Pant hämtas 3-4 ggr/år, Grovsopor hämtas 2 ggr/år. Hushållssopor? Vad
räknas som hushållssopor? Hur gör man med t ex wellpapp? Tydliga riktlinjer för öborna saknas.
Även om man sorterar själv så blandas allt i “brännbart” när det hämtas. Företagare får heller
inte lämna sopor på grovsopfärjan. Michelle tar frågan och återkopplar.
Hur tänker kommunen kring de fastigheter som kommunen äger? Skolhuset, gamla skolan,
tomten 4-elementen? Fastighetskontoret ansvarar för att ta fram underhållsplaner för alla sina
fastigheter. Alla kontor ansvarar för att ta fram lokalförsörjningsplaner för sina verksamheter.
Kommunen vill gärna att önskemål och behov formuleras från lokalboende. Skapa en lokal
arbetsgrupp kring utveckling av skolhuset och intilliggande skolgård.
Vad gäller kring filmrättigheter om man till exempel vill livesända Metropolitan opera? Kan
föreningen söka bidrag för ev kostnader kring det? Agneta Jörlander, kultursekreterare bör
kunna hjälpa till med rättighetsfrågan agneta.jorlander@varmdo.se
Föreningen kan söka arrangemangsbidrag om arrangemanget riktar sig till en publik utanför
de egna medlemmarna. Tag gärna kontakt med kulturföreningen i Hammarby Sjöstad som har
arrangerat liknande arrangemang och kan veta hur man gör. https://kulturisjostan.se/
Vägskyltar och skyltar kulturstigen. Finns det en gemensam stil på skyltarna? Anna Gabrielsson
kan bolla idéer kring utseende på skyltar.
Utegym på Nämdö? På kommunal mark kan Värmdö kommun anlägga utegym i mån av
budgeterade medel. På annans mark, t ex hbf, krävs 10-årigt nyttjandeavtal. Kom gärna med
förslag på plats. Anna Gabrielsson kontaktperson kring det. Kan synkas med andra öar som har
liknande önskemål.
Jonas Hållén. Kan man anlägga vandrarhem på Nämdö? Markfråga: Petter Haraldsson,
markförvaltare på fastighetskontoret. Näringsverksamhet: Sofia Brorsson på
näringslivskontoret. Vill arrangera vandringar och kajakpaddlingar kring Nämdö.
Praktisk fråga kring saker i förrådshuset. Gamla saker från skolan ligger kvar, kan Hbf kasta det?
Kontakta skärgårdsskolan först och det som de inte gör anspråk på kan föreningen kasta eller ta
hand om på valfritt sätt.

