
NÄMDÖ
HEMBYGDSFÖRENING

Mötet började med att ordförande för dagens möte, Lotten Hjelm, hälsade samtliga närvarande 
välkomna till årets höstmöte.

Med anledning av utlysande av höstmötet kunde konstateras att ”tryckfelsnisse” varit i farten 
när nya stadgarna för 2019 skrevs. I § 13 ska stå ”Kallelse till föreningsmöte skall ske …” och 
inget annat. Detta rättas till snarast.

Medlemsavgiften kvarstår på 150 kr/år och medlem för 2020. Vikten av att skicka ut info-mail i 
god tid påtalades.

Hänt under första halvåret:

• Lägenhetsrenoveringen är klar enl. besiktningsprotokollet. Det som kvarstår är    
ventilationen i taket i stora rummet.

• Däck runt uthyrningsbodarna har färdigställts. Trappa och staket kvar att göra.

• Nämdö Nu har utkommit med två nummer hittills i år. Nästa nummer kommer i oktober.  
Alla som är intresserade av att lämna in material till tidningen är välkomna att kontakta  
Christina Krook.

• Nämdödagens 30-årsjubilieum genomfördes i strålande väder med en bra organisation  
och ett väldigt bra resultat. Bra stämning bland de som jobbade med evenemanget.   
Bandet på kvällen gjorde succé vilket gjorde kvällsevenemanget till det bästa på många  
år. Åsikter framfördes om att mottagandet av loppismaterial måste organiseras bättre.  
Att sälja någon typ av kasse i stället för t-shirts var också ett förslag som framfördes.  
Görsson (som inte kunde delta i mötet) har meddelat att han fortsätter som    
Nämdödagsgeneral även nästa år.

• Pubarna har gått bra, och även i år hade vi sommarpub som var välbesökt. Inför    
kommande säsong anmäler sig intresserade till pubansvarig Annica Nilsson.

Grupper som haft aktiviteter under året:

• Ungdomsgruppen har haft träffar under året och grillat, kört minigolf bl.a. Gustav som varit 
ansvarig studerar för närvarande på annan ort och lämnar över ansvaret till Daniel Stenskog 
tills vidare.
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• Stig-och grindgruppen har haft tre möten under året. Gruppen har till uppgift att uppdatera 
öns skyltning och grindar. Bidrag har sökts från Länsstyrelsen som står bakom Ö för 
Ö-projektet, samt från Värmdö Kommun.

• Bryggruppen, Petter Ö, Stefan W och Ulf K har renoverat gaveln på fasta bryggan i Sand. Jon 
informerade om att gruppen ska ta bort ”locket” på yttre bryggan för att kolla konditionen, 
och om det behöver åtgärdas även där.

• Biblioteket som sedan c:a 2007 drivs av Hembygdsföreningen, har under hela 
sommaren haft öppet och visat utställningen om Rysshärjningen 1719. Biblioteket har 
varit välbesökt under sommaren. En enkät om bibliotekets verksamhet har gjorts under 
sommaren i samarbete med Värmdö Kommun. Hittills har 58 svar inkommit, vilket ska 
sammanställas och överlämnas till kommunen. En idé framkom om att ha sångstund under 
sommarmånaderna på biblioteket med Irene W. Biblioteksansvarig (Nilla) tar gärna emot tips 
om bokinköp.

Evenemang i Hembygdsgården under året:

• Filmtajm, Mama Mia 2
• Berättelser från Strandkanten, berättargrupp som framförde dråpliga historier
• Föredrag om Östersjön
• Utställning om Rysshärjningen 1719
• Föreläsning om Rysshärjningarna av författaren till boken Brända Hemman
• Barnteatervecka
• Filmtajm, Sivan Divan

Övriga frågor:

• Hembygdsföreningen söker någon/några som vill hjälpa till med vaktmästarsysslan i 
Hembygdsgården. Kontakta styrelsen om du känner dig manad eller om du har tips på 
någon som vill hjälpa till.

• Städdagarna i höst är 12-13 oktober.

• Önskemål om ett föreningsråd där föreningarna i Nämdöskärgården träffas för att diskutera 
gemensamma frågor. Hembygdsföreningen skulle kunna vara sammankallande.

• Länkar till de övriga föreningarna bör finnas på Hembygdsförenings nya hemsida.
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• Valberedningen vill ha in tips på styrelseledamöter inför nästkommande period.

• 26 september kommer Värmdö Kommun på studiebesök till Nämdö. Tips om vad som ska 
tas upp är välkommet.

• Hembygdsföreningens årsmöte är satt till den 1 februari 2020.

• SIKO har sitt 50-årsjubileum på Skansen den 19 september. HBF har en inbjudan.

• Dan Månsson med flera bygger en mila vid Lillträsket vilket HBF vill uppmärksamma genom 
att ha någon form av aktivitet kring när milan ska invigas.

Antal deltagare i mötet 22 st.

Vid pennan, Karin Kjellsson Ladholm


