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        Lokatt (bild från Clip Art)  Lotassar på frukostbordet (foto: Lotta 

Bylander) 

Lokatt på frukostbordet 
När vi kom ut till vår stuga i början på juli fick vi syn på färska avtryck från ett 
lodjurs trampdynor på vårt frukostbord. Spåren avslöjar att katten till och med har 
tassat runt på bordet. Visst blev vi förvånade, men enligt expertisen är det inte 
ovanligt att en nyfiken lokatt kollar läget nära boningshus i en ostörd miljö. ”Nordens 
lilla tiger” kan säkert äta sig mätt här på ön, eftersom den först och främst jagar 
hjortdjur, som det finns gott om (250 – 300 stycken). Den jagar även hare, 
skogsfågel och småvilt.  
Vet någon hur många lodjur det finns på Nämdö? 

Cecilia von Bahr 
Lilla Marn, norra Nämdö 

 

 

Lotassar på frukostbordet,  
foto:  Lotta Bylander

Lokatt på 
frukostbordet...
När vi kom ut till vår stuga i början på 
juli fick vi syn på färska avtryck från ett 
lodjurs trampdynor på vårt frukostbord. 
Spåren avslöjar att katten till och med 
har tassat runt på bordet. Visst blev vi 
förvånade, men enligt expertisen är det 
inte ovanligt att en nyfiken lokatt kollar 
läget nära boningshus i en ostörd miljö. 
”Nordens lilla tiger” kan säkert äta sig 

mätt här på ön, eftersom den först och 
främst jagar hjortdjur, som det finns gott 
om (250 – 300 stycken). Den jagar även 

Härliga höst!
Kan man göra annat än älska hösten? 
Sprakande färger, hög klar luft och kris-
piga mornar.
För mig har hösten alltid inneburit en 
nystart, den friska luften väcker sinnena 
och ger kraft åt att ta tag i olika projekt 
och arbeten. Det är nästan ett helt år 
kvar till nästa sommar så det finns mas-
sor med tid att förverkliga det som står 
högst upp på önskelistan. Så ta ett djupt 
andetag av den friska luften och sikta på 
dina mål.
Den gångna sommaren minns jag som 
blåsig och torr. Inga riktiga temperatur-

toppar vare sig i luften eller havet och 
tack och lov har vi klarat oss från större 
bränder här på öarna vilket annars alltid 
är en risk med torra marker.  Trots allt 
har det blivit ett antal dopp i havet och 
personligen tycker jag att det är skönt 
när det inte blir alltför varmt.  Nämdö-
dagen har i år gjort rekordsiffror och vi 
kan inte nog tacka alla som hjälpt till på 
olika sätt, ert engagemang är helt och 
hållet en förutsättning för evenemang-
ets fortlevnad. Så tack och tack igen!
Det här numret är fyllt av berättelser 
om vad som hänt under sommaren och 

tidiga hösten, allt från regattor till hem-
bygdsföreningens höstmöte. Det är all-
tid roligt att få in texter från er läsare så 
har du något du vill berätta om är det 
bara att höra av sig till oss i redaktionen. 
Vi förbehåller oss dock rätten att avgöra 
vad som ska publiceras och när.
Önskar er en trevlig stund med vår tid-
ning och när du läst klart är det bara att 
gå ut och ta det där djupa andetaget 
och sikta mot stjärnorna.  Ingenting är 
omöjligt!

Glad höst på er, Carina Öhman

hare, skogsfågel och småvilt.  Vet någon 
hur många lodjur det finns på Nämdö?
Cecilia von Bahr Lilla Marn, norra Nämdö

Söndagen den 13:e augusti sam-
lades föreningens styrelse i Solvik 
för att med presentkort och bubbel 
avtacka Kerstin, Erland och Björn 
för den långa tid som Guns Livs och 
Nämdö Kök & Bar försett oss med 
matvaror, menyer, bränsle och so-
cial samvaro. 
Många är vi också som fått vår för-
sta arbetslivserfarenhet i form av 

sommarjobb här.
Det är fantastiskt att så här långt ut 
i skärgården ha haft tillgång till en 
affär med så rikt sortiment.
Ett varmt tack till familjen Öhman-
Moberg för alla år ni funnits här för 
oss.

Styrelsen i Nämdö Hembygdsförening



Föreningen arbetar för att främja 
bygdens  intressen, såväl inom kultur 
och miljö som näringsliv och övriga 
samhällsfrågor.
Föreningen äger och förvaltar Nämdö  
Hembygdsgård samt besöksbryggor  i 
Sand för besökare och som anslutande  
infartsparkering till W-trafiken.

Alla är välkomna som medlemmar, ej 
mantalsskriven i Nämdöskärgården blir 
stödjande medlem.

Ansvarig utgivare
Bosse Holmberg, ordförande 
namdobygg@gmail.com

Nämdö på nätet:
www.namdohbf.se
www.namdo.dinstudio.se 
www.facebook.com/NamdoHbf 
www.namdo.nu

I redaktionen:
Redaktion, Bosse Holmberg, Chris-
tina  Krook, Carina Öhman, Inga Winroth 
och Hans Magnusson.

Redigering & layout
Hans Magnusson,  hans@mrdab.se

Tidningens postadress
Nämdö Sand 155, Pl 16, 130 36 Nämdö

Föreningens kontonr
Pg: 495 89 99-7 • Bg: 351 2878  
Swish: 12 3527 8429
Tryck: Pipeline
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Vill du ha info 
via e-post?

Mejla då din e-postadress till: 
k.k.ladholm@gmail.com

Välkommen som medlem i Nämdö Hembygdsförening, både du som 
året-runtbo och du som är deltidsbo eller tillfällig gäst! 
Nämdö Hembygdsförening har ca 400 medlemmar och är Näm-
döskärgårdens offiiciella representant i kontakter med myndigheter 
och liknande. 
Vi är medlemmar i SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOr-
ganisation) och har därigenom ett nära samarbete med ö-föreningar 
både i Stockholms skärgård och genom Skärgårdarnas RiksFörbund 
(SRF) i hela landet och ö-befolkningar i övriga Europa (ESIN).
Nämdö Hembygdsförening ordnar aktiviteter som pubkvällar, Näm-
dödagen, filmvisning, föredragsträffar, teaterkurs för barn, möten och 
mycket mer.

Som medlem blir du inbjuden till minst två medlemsmöten per år, du 
får Nämdö Nu, fyra nr per år - vilket är nytt, 
och infoutskick via e-post. 

Du kan hyra Nämdö Hembygdsgård förmånligt 
och viktigast av allt: 
Du stödjer föreningens  arbete 
för Nämdöskärgårdens framtid.

Nämdö Hembygdsförening

Innehåll detta nummer:
 2.  Lokatt, Ledare
 3.  Medlemsinfo
 4. Krokviksvägen
 5. Nämdödagen
 6. Var är fisken?
 7. Nämdöregattan
 8,9. Rysshärjningarna
 10. årets Ö-vandring
 11. Damlaget, ”My Life”
 12-13. Stadgeändring. 
 14. Höstmötet
 15. Fiberprojektet
 16. Kalendarium mm 
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Projekt upprustning av 
Krokviksvägen spurtar 
nu för att komma igång 
innan hösten övergår i 
vinter. 

Alla tänkta parter är med på att ge-
nomföra projektet:
Vattenfall (nedläggning av rör för hög-
spänning), Nämdö fiber (rör för fiber), 
Skanova (rivning av telefonstolpar), 
samt förstås Intresseföreningen för 
Krokviksvägen (IfK). 
Återstår en sista förhandling för att 
välja entreprenör. Det ska förhopp-
ningsvis vara klart för oktober månads 
utgång. Tågordningen är att stolparna 
ska rivas först, sen ska stigen jämnas ut 
och stenar tas bort innan rören läggs 
på plats. Så snart vädret tillåter efter 
vintern avslutas arbetet med att stigen 
grusbeläggs. 
Fast- och fritidsboende på Nämdö upp-
manas att vara försiktiga när arbete på-
går i skogen. Vi ber om överseende för 
eventuella problem med framkomlig-
het under arbetsperioden. 
Syftet är att vi snart ska kunna korsa 
Nämdö på mitten till fots, med cykel, 
permobil, fyrhjuling - som ni själva 
önskar. 

Malcolm Dixelius, för IfK

Krokviksvägen

foto: Lars Fredrik Larsson, Norrängen

foto: Christina Krook
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Nämdödagen 2017 
– Rekordbra!

Förutsättningarna var perfekta, dagen 
innan regnade det och gav oss frisk 
härlig luft och själva dagen bjöd på ett 
helt perfekt väder, inte för varmt inte 
för kallt, inte lagom, helt perfekt! 

Det blev en mycket välbesökt Nämdö-
dag och som extra krydda på moset 
så bestämde sig Nord/Syd linjen för 
att lägga till vid Sands denna dag, och 
därmed fick vi extra många gäster som 
fick uppleva den härliga stämningen 
på Nämdödagen.
Gänget i köket var väl förberedda inför 
anstormningen kring lunch, här skulle 
det säljas laxburgare, korv, bakpotatis 
och sallader! Det gick nästan för bra 
och vi sålde tyvärr (för några gäster) 
slut på Nämdöburgarna och t.o.m kor-
ven tog slut
…Totalt sålde vi nästan 500 laxburgare,  
988 korvar och drygt 150 bakpotatisar. 
Vi får budgetera lite bättre till nästa år 
så ingen blir utan…

Loppisen var mycket välbesökt och 
tack vare alla fina, roliga, konstiga, fif-
figa, märkliga, udda och några enstaka 
omöjliga prylar som skänkts, så sålde vi 
nästan slut på loppisen! 
Auktionen blev hellyckad med en gi-
gantisk chokladboll och ett finalutrop 
på rekordtårtan från Midjet: 5000 kro-
nor, tackar tackar säger hembygdsför-
eningen, är det rekordet oslagbart?                                                         
Vi hade en finfin försäljning på boklop-
pisen, och möbelloppisen såldes näs-
tan ut, skönt, då undslapp vi att bära 
och kånka osålda möbler till grovso-
porna!
Killarna med stånde(n)t för lotteriet 
kämpade och slet och sålde banne 

mig slut på alla 1000 lotter!  Fikabordet 
sålde slut på både kaffe, läsk och hem-
bakat, det fanns blott någon enstaka 
chokladbit kvar på slutet! 

Ett mycket uppskattat inslag är vår le-
kavdelning där barnen fick finfina an-
siktsmålningar spelade på chokladhju-
let, sköt med kanonen, åt glass i stora 
lass och inte minst spelade minigolf på 
nyputsade banor. 

Våra gästande marknadsförsäljare 
hade bråda timmar och vi fick ett 
mycket positivt gensvar att alla var gla-
da och nöjda med sin Nämdödag.

På kvällen spelade Jack Von Five för 
oss, och det var ett band som verkli-
gen kunde få fart på publiken, vilken 

härlig stämning dom skapade med sitt 
fenomenala uppträdande denna afton, 
dom är redan inbokade till nästa år och 
då hoppas vi att fler kommer på den 
inledande musik-quizen dom bjöd på, 
suveränt. Tack bandet och alla festande 
gäster som gjorde kvällen till en värdig 
avslutning på den här rekordagen!

Ett stort tack till ”dagen efter gänget” 
som såg till att det snabbt blev rent 
och fint efter vägen ner till Sands bryg-
ga och runt festområdet.

Vi hade en målsättning att nå ett re-
kordresultat och för första gången kom 
vi över 100 tkr strecket i intäkter.
Bra gjort alla involverade ingen nämnd 
och ingen glömd. Nämdödagsteamet 
2017. 

Vilken fest och vilket 
rekord – 5000 kr för 
Midjets kalastårta!
Nämdödagen 2017 
blev ett rekordår!

foto: Christina Krook
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Var är fisken?

Vad är det som har hänt? På denna fråga 
finns det inget enkelt svar, men här föl-
jer ett försök att kortfattat redovisa för 
några generella trender som kan för-
klara varför fisken på många platser har 
minskat kraftigt.

Övergödningen är ett av de största ho-
ten mot Östersjön, och en viktig orsak 
till fiskens tillbakagång i skärgården. 
Stora utsläpp av näringsämnen, från 
bland annat jordbruket, leder till en 
ökad produktion av snabbväxande al-
ger och andra vattenväxter. 
Övergödningen förstärker även de stora 
algblomningar som under sommarhalv-
året ibland driver in i skärgården och på-
minner oss om havets sviktande hälsa. 
När algerna blommat färdigt sjunker de 
till botten där en stor mängd syre går åt 
för att bryta ned det döda materialet. 
Detta är vad som ger upphov till sprid-
ningen av så kallade döda, syrefria bott-
nar. Döda bottnar drabbar bottenlevan-
de fiskar och organismer hårt, men även 
andra arter som torsken, vars ägg och 
är beroende av syrerika, djupare mjuk-
bottnar för att överleva. 
Övergödningen leder även till att grun-
da vikar på många håll växer igen allt 
snabbare. 
Dessa grunda och näringsrika vikar är 
viktiga lekplatser för bland annat gädda 

Idag är vi många som med uppgivna suckar återvänder hem tom-
hänta från fisketuren; med en känsla av att något inte står rätt till 
i den skärgårdsmiljö som vi vördar så, och vars vatten tidigare ko-
kade av fisk. 

och abborre, då de på våren och försom-
maren erbjuder en högre vattentempe-
ratur och goda förutsättningar för yng-
len att klara sig. När dessa vikar växer 
igen försvinner värdefulla lekplatser. 
Problemet är som störst i innerskärgår-
den och vid kusten, där den mesta leken 
äger rum. Utdikning och bebyggelse le-
der också till att våtmarker som utgjort 
goda lekplatser försvinner.
På andra platser kan en ökad koncen-
tration av partiklar i vattnet (till följd av 
bland annat övergödningen) försämra 
ljusförhållandena och förhindra andra 
vattenväxter från att etablera sig; växter 
som utgör en viktig livs- och lekmiljö för 
fisken. Blåstången, som är en otroligt 
viktig nyckelart, och vars tångbälten 
utgör den överlägset mest artrika eko-
system-typen i skärgården, är ofta den 
stora förloraren i konkurrensen om sol-
ljuset och växtplatserna.
Från tidigt 2000-tal har en kraftig ökning 
av storspigg konstaterats på många lo-
kaler i Östersjön och i skärgården. Vad 
denna ökning beror på är inte helt sä-
kert, men tros ha med den rubbade nä-
ringsbalansen att göra. 
Denna utveckling har på flera platser 
haft en negativ påverkan på bestånd av 
gädda och abborre då spiggen gärna 
äter gädd- och abborryngel, och även 
ägg från gäddan. 

På flera lokaler där rikligt med spigg fö-
rekommer hittar man idag nästan ingen 
gädda eller abborre. När de stora rovfis-
karna minskar gynnar det i sin tur spig-
gen ytterligare. Det ska även nämnas att 
annan habitatförstöring, fiske och ut-
släpp av miljögifter också är viktiga de-
lar av en mer utförlig problembeskriv-
ning som ej ryms här.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera 
att mänsklig aktivitet har rubbat många 
av skärgårdens ekosystem, men även 
näringsbalansen i hela Östersjön. 
Dessa rubbningar har i sin tur lett till en 
acceleration av problemen. Projekt för 
att bland annat återskapa lekområden 
genomförs på flera platser med stor 
framgång, men för att på sikt komma till 
rätta med problemen krävs det långsik-
tiga politiska åtgärder som på allvar tar 
itu med miljöproblemen i Östersjön. 
För att en levande skärgård förutsätter 
ett levande hav.

Jesper Jederlund
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           Den vinnande ”Shipmanen” ligger fint i kryssen                                               Prisutdelning och eftersnack på Lilla Marns brygga
          

 
Den vinnande ”Shipmanen” ligger fint i kryssen Prisutdelning och eftersnack på 
Lilla Marns brygga   

 
”Nämdö Regattan” blev en succé! 

Den traditionella familjekappseglingen ”Nämdö Regattan” gick av stapeln måndagen den 10 juli 2017 i 
högsommarsol. 
En fullträff vädermässigt, med svaga lätta vindar som ökade i takt med spänningen inför målgången. 
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”Nämdö Regattan” blev en succé! 

Den traditionella familjekappseglingen ”Nämdö Regattan” gick av stapeln måndagen den 10 juli 2017 i 
högsommarsol. 
En fullträff vädermässigt, med svaga lätta vindar som ökade i takt med spänningen inför målgången. 

”Nämdö Regattan” blev en succé!
Den traditionella familjekappseglingen 
”Nämdö Regattan” gick av stapeln mån-
dagen den 10 juli 2017 i högsommar-
sol. En fullträff vädermässigt, med svaga 
lätta vindar som ökade i takt med spän-
ningen inför målgången.  

De fyra deltagande båtarna var: 
-”Rapid ”från Lilla Marn med Peter Kjell-
man och tre familjemedlemmar om-
bord.  
-”Shipman 28” från Långvik med Torsten 
Egerö som skeppare och två gastar om-
bord.
-”Ballad” från Krokvik med Lars Rudling 
och tre personers i besättningen.
 -”Laurinkoster” från Vindö med Hasse 
Kjellman, Göran och Chri Rammer samt 
foxterriern Rut ombord 

Starten utanför ”Lilla Marns” brygga var 
dramatisk trots den lätta vinden. För 
att undvika tjuvstart fick både Balla-
den och Laurinaren göra ett extra slag 
och förlorade värdefull tid redan i star-
ten.  Ett stort antal åskådare såg båtarna 

försvinna runt udden mot första rund-
ningspunkten: ostpricken utanför Näm-
dö Böte.  Banan gick sedan i två varv 
på Ladholms- och Kalkkoppsfjärdarna. 
Första gången motsols, andra gången 
medsols.

Rapiden låg etta efter första varvet efter 
en knapp timmes segling. Inget att för-
vånas över, då de skickligt hissat spinna-
kern redan inför starten. 
Shipmannen och Balladen kom båda 
cirka åtta minuter senare. Det skiljde 
bara sekunder mellan dem vid vänd-
punkten. I mål kom Rapiden överlägset 
först, sedan i en spännande slutspurt 
Shipmannen före Balladen och som fyra 
den vackert fernissade Laurinkostern 
(från tidigt 1950-tal)

Handicapreglerna fastställer sluttiden 
så att den seglade tiden multipliceras 
med ett för varje båttyp känt ”SRS-tal” 
En riktig rysare blev det att räkna ut vin-
narordningen, som blev: Shipmannen 
på första plats, sedan Laurinkostern, 

följd av Rapiden med knapp marginal 
före Balladen, alla inom loppet av sex 
omräknade minuter

Efter avslutad tävling samlades delta-
gare och åskådare på Lilla Marns brygga 
i den sköna eftermiddagssolen för pris-
utdelning, mingel, eftersnack och pick-
nick. 
Bröderna Peter och Hans Kjellman blev 
avtackade för det utmärkta arrange-
manget och det utlovades en ny kapp-
segling i juli nästa år.          

På bryggan med tuta och tidtagning 
Cecilia/Jija von Bahr
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Rysshärjningarna på Nämdö 
(första delen)
Under 1710-talet levde befolkningen på 
Nämdö i en ständigt stigande spänning. 
Först en dödlig pestepidemi, sedan en 
ström av utblottade flyktingar från Balti-
kum och Finland med vittnesmål om ett 
förödande krig som kom allt närmare. 
Återvändande soldater kunde också be-
rätta om nederlag på alla fronter och när 
så ryssarna intog Åland och gjorde små 
landstigningar på Gotland kom kriget 
närmare ändå.

Den 14 juli 1719 slog den ryska galär-
flottan till mot Nämdö. Enligt nutida 
kalender var det den 24 juli. Galärerna 
kom norrifrån. De var många, avance-
rade snabbt genom skärgården och 
hade tusentals soldater ombord. De 
allra flesta passerade förbi Nämdö men 
några styrde raka vägen mot Östanviks 
säteri, som brändes ner. Den dåvaran-
de prästen på ön, kapellpredikant Lars 
Sandelius i Västanvik, ger en målande 
beskrivning av händelsen (Klaes Alfred 
Hagström 1899). Han var ung, nygift och 
hade ett litet barn.

Den 14 juli 1719 fingo vi se den fiendtliga 
eskadern plötsligt styra kurs mot vår ö. 
Det var för sent att tänka på något för-
svar, knappast på någon bergning af det 
nödvändigaste, nätt och jämt våra lif. O, 
våra hem, våra barn! Lyckligtvis kunde ej 
fienden genast lägga till och landstiga så 
fort, att vi ej hunno komma undan och få 
rätt på våra båtar samt söka vår räddning 
på sjön, lämnande allt öfrigt till den grym-
me fiendens sköfling, tacksamme att vi 
kunde rädda våra lif. Anförtroende oss åt 
Guds beskydd och våra kära hem och vår 
kyrka åt Hans hägn, begaf jag mig med 
hustru och barn, allesammans oklädda, 
som vi gingo och stodo, på flykt till sjön, 
där jag för fiendens vidt utbredda flotta 
måste ro öfver 4 mil, innan jag kunde 
komma i land. Vi hade nätt och jämt hun-

nit komma i skydd af en annan ö, innan 
vi sågo fienden landstiga. Eld och rök från 
våra kära hem visade oss, hvad vi hade att 
vänta, när vi åter skulle få sätta foten på 
vår ö.
Enligt en anteckning i Nämdö kyrkas 
räkenskapsbok brändes bara en del av 
bebyggelsen på Nämdö vid detta till-
fälle och det allra mesta av den återstå-
ende bebyggelsen tre veckor senare, 
vilket rimmar väl med uppgifter från 
andra öar, där skövlingen också skedde 
i två omgångar. Förklaringen är att den 
ryska galärflottan först slog till när den 
färdades söderut genom skärgården 
och sedan en andra gång under återtå-
get, men detta andra tillfälle bör enligt 
ett brev från Sandelius inte ha inträffat 
tre veckor senare, utan en månad ef-
ter den första skövlingen (Klaes Alfred 
Hagström 1901). I brevet, som är ställt 
till drottning Ulrika Eleonora med en 
bön om en ny befattning, skriver San-
delius nämligen att ryssarna återkom till 
Nämdö efter slaget vid Baggensstäket, 
som stod den 13.8. Den uppgiften ver-
kar trovärdig. Om vi även litar på hans 
notering att de anlände i 36 galärer, var 
det en mycket stor styrka som då land-
steg på ön.
Så Nämdö härjades första gången den 
14.7 och en andra gång exakt en månad 
senare. Saken styrks av att Djurö hem-
söktes på samma sätt och vid samma 
två tillfällen. Vissa uppgifter pekar mot 
att ryssarna också under mellantiden 
hade en styrka förlagd på Nämdö, i så 
fall på västsidan med avsikten att däri-
från bevaka fjärdarna mellan Runmarö 
och Dalarö. I Krokvik finns nämligen den 
enda ryssugnen på Nämdö, och till det 
kommer att amiral Taube i ett brev den 
29 juli skrev att fienden då låg vid Näm-
dö (Alfred Jansson 1965). Av en ska-
derapport som sammanställdes efter 
härjningarna, mer om den senare, kan 
möjligen också utläsas att ryssarna för 
egen del bärgade den växande säden i 

Rörstrand (Solhaga) på Nämdös västra 
sida, men inte på de andra gårdarna på 
ön.
Det var en tisdag när ryssarna stormade 
iland på Nämdö första gången. Lars 
Sandelius var då sysselsatt med att för-
bereda en så kallad böndag, som inföll 
på fredagen i samma vecka. Han skulle 
hålla hela tre gudstjänster den dagen, 
så han hade en del att tänka igenom. 
Det vilade en dov stämning över landet 
under böndagarna vid denna tid, det 
dagliga livet låg nere och i alla landets 
kyrkor ropade de församlade i samma 
stund till Gud om syndernas förlåtelse 
och en seger i kriget. Men Sandelius tre 
predikningar den där fredagen blev ald-
rig av.
I stället flydde han med sin familj i en 
båt i sådan hast att han varken fick med 
sig sina skor eller sin hatt. Enligt skade-
rapporten rodde han hela vägen till Da-
larö och vandrade därifrån barfota och 
barhuvad till Stockholm ”det många 
fromma menniskior skola betyga, som 
sågo hans Elende”. Den syn som mötte 
honom när han i september månad 
återvände till Nämdö beskriver han på 
följande sätt (Klaes Alfred Hagström 
1899):

Och när vi hemkommo, hvilken förö-
delsens styggelse! Icke blott den gamla 
kyrkan uppbränd och alla öns kreatur 
bortförda, utan ock alla hus, prestgården 
inberäknad, uppbrända jämte allt hö och 
säd, som då var inbergadt, och intet mer 
hus på hela ön var öfrigt än vår nyss upp-
bygda kyrka, Gudi lof, som lät oss åtmins-
tone behålla henne.

Resultatet av härjningarna blev att all 
bebyggelse på ön förstördes utom den 
nya kyrkan, som hade byggts 1702, och 
torpet Grönvik, som var nyare ändå.  
Där bodde fem fattiga och ensamstå-
ende personer, som alla förlorade sina 
få ägodelar. En av dem var en gammal 
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båtsman som hette Hans Nembd, ett 
soldatnamn bildat av Nämdö. Om tor-
pet Bråten brändes eller inte är svårt 
att förstå eftersom uppgifterna går isär. 
Församlingens klockare Jonas Hansson 
bodde där. Han var änkling sedan ett 
par år och förlorade bland annat 3 kor, 
8 getter och 15 får. Även från kyrkan 
försvann en del föremål, t.ex. bröts kyrk-
kistans tre lås upp och pengarna stals, 
men ett dokument i kyrkans räkenska-
per visar att den kistan hade plundrats 
redan innan ryssarna slog till. I form av 
ett tvångslån hade kronan så sent som 
tre veckor tidigare beslagtagit 25 daler 
silvermynt ur den kistan. På samma sätt 
gjordes över hela landet i ett desperat 
försök att finansiera kriget.
Så av de fyra torp som fanns på Nämdö 
vid den tiden klarade sig ett eller möj-
ligen två medan de två torpen i Maren 
nära Nämdö Böte brändes. Av de nio 
gårdarna på ön brändes alla: Östanvik, 
Västanvik, tre gårdar i Västerby, två i 
Långvik och två i Rörstrand. Även går-
darna i Mörtö och Villinge brändes, 
kanske också den i Gillinge. Den gamla 
ödekyrkan, som stod strax intill den ny-
byggda på den plats där en kyrka står än 
idag, brändes också. Den förbigås med 
tystnad i skaderapporten av vilket man 
förstår att den var ett ruckel utan värde.
Det var het och torr högsommar när 
ryssarna slog till och snart rasade svåra 
skogsbränder över stora delar av ön, 
antingen som ett resultat av de många 
brinnande husen eller av att ryssarna 
medvetet tände på skogen också. I ska-
derapporten finns anteckningar om den 
skog som hörde till de olika gårdarna: 
skön skog alldeles uppbränd, hela sko-
gen uppbränd, skog alldeles i grund 
avbränd. Även Mörtö och Mörtö Bunsö 
härjades av skogsbränder. På Uvö föröd-
des ”een skiön timber skoug och Mast 
skog”.
Kyrkan gav ingen tröst i den svåra situa-
tionen utan hävdade tvärtom att förö-
delsen var Guds rättvisa straff för be-

folkningens svåra synder och därför helt 
och hållet dess eget fel. Orsaken var i 
själva verket att den svenska stormakts-
tiden var definitivt slut och att kriget 
till slut hade nått det egentliga Sverige. 
Karl XII var skjuten genom huvudet, lan-
det var kraftigt försvagat efter nitton års 
krig mot flera länder och tsar Peters ga-
lärflotta kunde därför under sex veckors 
tid härja kuststräckan mellan Gävle och 
Norrköping utan att möta något större 
motstånd.
Tsarens avsikt var att härja så grundligt 
att Sverige gav upp alla förhoppningar 
om att i allians med andra länder fort-
sätta kriget mot Ryssland. Han ville orsa-
ka största möjliga materiella skada men 
inte erövra ytterligare territorium och 
han gav stränga order om att kyrkor och 
civila liv skulle skonas. På Nämdö stod 
kyrkan kvar och det finns inga uppgifter 
om att någon på ön dödades, medan 
bebyggelsen, skogen och öbornas ägo-
delar drabbades svårt av eld, förstörelse 
och plundring. Boskapen slaktades med 
undantag för hästarna, som klarade sig 
helt oskadda. Det bör ha funnits åtmins-
tone femton stycken på ön. Förklaringen 
kan vara att ryssar i likhet med svenskar 
inte slaktade hästar och inte åt hästkött.
Den ryska attacken var väntad från 
svensk sida och landshövdingen i Stock-
holm hade redan några veckor tidigare 
uppmanat befolkningen att vara redo 
för ett ryskt anfall. Uppgift saknas om 
att vårdkasarna antändes när ryssarna 
trängde in på svenskt vatten och kasen 
på Nämdö Böte kom hur som helst inte 
till användning. Den skulle slå larm för 
fiender österifrån, inte norrifrån, och 
den var troligen indragen långt före 
1719, kanske redan två hundra år tidi-
gare.
Befolkningen på Nämdö var nog med-
veten om den fara som hotade men val-
de trots det att tills vidare stanna på sina 
gårdar och torp för att till slut överraskas 
av den snabbhet med vilken ryssarna 
ryckte fram. Svart rök i norr kan ha givit 

en första varning. De boende på den 
norra sidan av ön flydde troligen i panik 
genom skogen för att rädda sig själva 
och larma de andra. Tillsammans bör de 
sedan i likhet med prästen ha givit sig 
av med alla tillgängliga båtar söderut. 
En sådan flykt får ett visst stöd av skade-
rapporten, som visar att av de sju båtar 
som ryssarna förstörde på Nämdö hörde 
hela fem hemma på den norra sidan av 
ön. På resten av ön, där de flesta båtar 
fanns, blev bara två förstörda medan de 
andra användes vid flykten. Möjligheten 
att gömma sig på småöar bör ha varit 
god, men uppgift saknas om att någon 
prövade den utvägen.
I historieskrivningen framställs ryssar-
nas framfart på den svenska ostkusten 
sommaren 1719 som osedvanligt grym 
och våldsam. Ryssarna kallas t.ex. regel-
bundet för mordbrännare. Alfred Jans-
son, som har lämnat mycket viktiga bi-
drag till Nämdös historia, använder den 
benämningen, men när han i sin Djurö-
bok skriver om de svenska trupper som 
år 1626 från Djurhamn skeppades ut på 
liknande rövartåg i Ostpreussen skriver 
han: ”Detta var måhända den stoltaste 
dagen i Djurhamns historia.”
Året efter rysshärjningarna upprättades 
en detaljerad rapport över skadorna 
på Nämdö. Gård för gård, torp för torp 
anges värden för förlorad egendom: hus 
och bodar, boskap, fiskeredskap, båtar, 
verktyg och mycket annat. Rapporten 
är underskriven av grevinnan Gustava 
Gyllenstierna, som residerade på Tyresö 
slott och ägde mycket vidsträckta egen-
domar som bland annat innefattade 
Nämdö. Mer om grevinnans skaderap-
port i nästa artikel.

Kalle Kjellman
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Årets Ö-vandring 
Årets Ö vandring gick till Villinge. Per Fjärdhäll visade oss runt och 
berättade om öns spännande historia. Dagen blev mycket lyckad och 
som tur är har vi Villingeboken (författare Karin Lindeberg) att ta till nu i 
höstmörkret. 
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Mitt inlägg 
från föreställningen 
“My Life” 
i kyrkan lördagen 
den 23 September 2017

Vi har träffats tre gånger och pratat 
innehåll och struktur för träffarna. 
Den sista lördagen i månaden kl 13.00 
träffas vi i Nämdö Hembygdsgård. 
Inbjudan kommer att ske via mail så 
är ni inte redan med på listan kontakta 
Eva Eldebrink  evaeldebrink@gmail.
com.

Damlaget
Vi är en öppen grupp, alla är välkomna. 
Första inträdes kostnaden är 200 kr 
och sedan betalar vi 70 kr per gång för 
hyra och en lättare förtäring.  
Inget är hugget i sten så gruppen är 
positiv till nya idéer.             
Välkomna!

Nu har vi damer startat träffar och kallar oss Damlaget

När jag såg den här föreställningen, blev jag oerhört 
berörd. Jag läser och ser på TV om hur barn i fattiga 
länder har det, men det går liksom inte in, fören dessa 
barn visar hur det är att leva under dessa fruktansvärda 
förhållanden och det var ändå den milda versionen som 
visades då man ansåg att vi inte skulle klara av att se 
verkligheten. 
Den här föreställningen ger ett perspektiv på vad vi 
klagar och gnäller över, men där vi själva har haft turen 
att leva i en annan del av världen där överflöd råder. 
Jag är numera månadsgivare till My Life och uppmanar 
Er alla att bli detsamma. Kram

Roy Agehorn

foto: Carina Öhman



Förslag om 
stadgeändring
Som ni säkert vet arbetar styrelsen 
sedan en tid med ett förslag på 
stadgeändring i föreningen så att 
även stödjande medlemmar ska få 
rösträtt. Det har varit en lång väg 
att gå och ett svårt arbete att for-
mulera sig rätt så att texten inte 
kan dubbel- eller feltolkas.

Det har ändå varit bra och viktigt 
att ta god tid på sig att ta fram 
förslaget. Både i styrelsen och 
bland övriga medlemmar råder 
olika åsikter, en del är för en än-
dring, andra emot och ytterligare 
andra är osäkra. Det råder, helt 
naturligt, en oro över att bofasta 
och stödjande inte har samma 
intressefrågor och att det kan bli 
svårt att hävda sig i frågor som är 
viktiga för de bofasta. Vi tycker att 
det även fortsättningsvis ska vara 
bofasta som har röst- och vetorätt 
när det gäller den fasta egendo-
men för att på så sätt skydda det 
som en gång skänkts till de bo-
fasta.

Enkätresultatet som presenter-
ades på årsmötet visade på ett 
motstånd mot stadgeändrin-
gen. Vi har dock beslutat att det 
på årsmötet i februari 2018 ska 
genomföras en första röstning om 
stadgeändringarna som du kan 
läsa igenom här nedan.

Tänk noga efter hur ni vill se vår 
förening i framtiden.  Det är viktigt 
att du/ni kommer och gör er röst 
hörd på mötet!

Observera att det endast är man-
talsskrivna medlemmar som kan 
vara med och rösta.

 Hälsar Styrelsen i 
Nämdö Hembygdsförening
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STADGAR FÖR NÄMDÖ HEMBYGDSFÖRENING 
 
 
 
Antagna vid medlemsmöte 1993 
Justerade: 1996, 1997, 2003, 2006 samt 2009  ( förslag 2016 ) ( förslag 
2017 ) 
 
 
§ 1  Firma 
 
§ 2  Ändamål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3  Säte 
 
 
§ 4  Medlemskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5  Medlemsavgift 
 
 
 
 
 

Föreningens firma är Nämdö Hembygdsförening. 
 
Föreningen skall värna om och vårda hembygdens miljö 
och dess kulturarv samt föra detta vidare till kommande 
generationer. 
Föreningen skall även äga, förvalta och på skäliga villkor 
uthyra Nämdö Hembygdsgård, för att därigenom stödja 
social och kulturell utveckling inom församlingsområdet. 
Vidare skall föreningen bevaka bygdens och de boendes 
intressen i fråga om kommunikationer, markanvändning, 
näringsliv och samhällsfunktioner genom att aktivt 
samarbeta med andra lokala organ i projekt- och 
arbetsgruppform. 
Till främjande för sina ändamål skall föreningen vid behov 
vara ansluten till samlande organisationer för liknande 
föreningar. 
 
Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst neutral. 
 
Föreningens styrelse skall ha sitt säte på Nämdö i 
Värmdö kommun, Stockholms län. 
 
Fysisk person med fastighet ( 1 röst ) eller folkbokförd i     
Nämdöområdet  (se gränslinje i bifogade bilaga) och som 
sympatiserar med föreningens målsättning, blir medlem 
och får rösträtt efter att ha inbetalat medlemsavgift till 
föreningen.  
Fysisk och juridisk person som inte är folkbokförd i 
Nämdöområdet( se gränslinje i  bifogade bilaga ) kan bli 
stödjande medlem genom att inbetala gällande 
medlemsavgift till föreningens konto. Stödjande medlem 
är välkommen att närvara och framställa förslag vid 
föreningens medlemsmöten men har inte rösträtt. 
Person under 18 år har inte rösträtt.  
 
Medlemsavgiften, vars storlek beslutas vid höstmötet, 
skall betalas av samtliga medlemmar senast tre månader 
efter avisering. Medlem som ej inbetalat avgiften inom 
denna tidsrymd, kommer att avföras som medlem.  
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§ 6  Uteslutning 
 
 
 
 
§ 7  Medlems- 
       förteckning 
 
 
§ 8  Reservfond 
 
 
 
 
 
§ 9  Organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 10  
Föreningsmöten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bryter medlem grovt mot dessa stadgar eller skadar på 
annat sätt medvetet föreningen eller motarbetar dess 
syften, äger årsmötet utesluta medlemmen ur 
föreningen.  
 
Genom styrelsens försorg skall medlemsförteckning 
föras, upptagande medlems fullständiga namn och 
hemvist. 
 
Av föreningens årsvinst skall avsättas minst 10% till 
reservfond, och av medlemsavgiften skall maximalt 50% 
avsättas till underhållsfond. 
Uttag ur underhållsfonden får göras för att underhålla 
eller ersätta anläggningstillgångar.      
 
Föreningens verksamhet utövas genom: 
 
1. Föreningsmöten, varav ett årsmöte före den 1:a mars 
    samt ett ordinarie möte under september månad. 
 
2. Styrelsen 
 
3. Revisorerna 
 
4. Valberedningen 
 
Årsmöte skall avhållas varje år före den 1:a mars, 
ordinarie möte under september. Extra möte hålles då 
styrelsen eller revisorerna finner sådant nödvändigt eller 
minst 1/10 av föreningens röst-berättigade medlemmar 
hos styrelsen gjort skriftlig framställan därom med 
angivande av det eller de ärenden som önskas upptagna 
till behandling.  
 
Vid föreningsmöte har varje röstberättigad medlem en 
röst. 
 
Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen 
omröstning därest icke sluten begäres. 
 
Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst. Vid 
lika röstetal vid val av ledamöter, avgörs valet genom 
lottdragning. 
 
Varje röstberättigad medlem äger rätt att rösta med 
max en fullmakt för röstberättigad ej närvarande 
medlem. 
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§ 11  Årsmötet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 12  extra 
Föreningsmöte 
 
§ 13  Kallelse till 
föreningsmöte 
 
 
§ 14  Styrelse 
Och funktionärer 
 

 
  
 
 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 
1.   Mötets öppnande 
2.   Godkännande av dagordning 
3.   Val av ordförande för mötet 
4.   Val av sekreterare för mötet 
5.   Val av två justerare tillika rösträknare 
6.    Fastställande av röstlängd 
7.    Fastställande av mötets behöriga utlysande 
8.    Verksamhetsberättelse 
9.    Ekonomisk berättelse 
10.  Revisorernas berättelse 
11.  Fråga om fastställande av resultat- och 
balansräkning 
12.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
13.  Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den 
fastställda          
       balansräkningen 
14.  Fastställande av budget och verksamhetsplan 
15.  Val av funktionärer: 
       a)  Ordförande för 2 år 
       b)  Två styrelseledamöter för 2 år 
       c)  Tre suppleanter för 1 år 
       d)  Två revisorer för 1 år 
       e)  Två revisorsuppleanter för 1 år 
       f)   Valberedning, tre funktionärer för 1 år varav en 
            sammankallande 
       g)  Ombud till föreningar som hembygdsföreningen 
är 
            ansluten till  
16.  Motioner och andra frågor som hänskjutits till 
årsmötet 
17.  Rapporter 
18.  Övriga frågor 
19.  Avslutning   
 
 
På extra föreningsmöte må ej upptagas andra ärenden än 
sådana som angivits i kallelsen. 
 
Kallelse till föreningsmöte skall ske genom anslag vid 
handelsbod och vid hembygdsgården samt genom 
personlig kallelse senast 14 dagar före mötet. 
 
Föreningens styrelse består av fem ledamöter varav 
majoriteten skall vara mantalsskrivna inom 
Nämdöområdet, samt tre suppleanter. Ledamöterna 
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§ 15  Styrelse- 
sammanträden 
 
 
 
 
§16  Protokoll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 17  Styrelsens 
åligganden 
 
 
§ 18  
Firmateckning 
 
 
§ 19  Räkenskaps 
och verksamhetsår 
 
 
 
 
§ 20  Revisorerna 
 
 
 
 
 
§ 21  Valberedning 
 
 
§ 22  Ändring av 
Stadgar samt 

utses för två år så att vartannat år väljes ordförande och 
två ledamöter och vartannat år två ledamöter. Tre 
suppleanter väljes för ett år. Styrelsen utser, internt eller 
externt, erforderliga övriga funktionärer. 
 
Till styrelsesammanträde skall kallas såväl ordinarie 
ledamot som suppleant. Styrelsen är beslutför när minst 
halva antalet ledamöter är närvarande. Suppleant äger 
inte rösträtt när ordinarie ledamot är närvarande. 
 
 
Vid styrelse- och medlemsmöten förs protokoll som 
justeras av mötesordföranden och två justerare.   
Medlemsmötesprotokollen finns att läsa i pärm i 
Hembygdsgården samt delges medlemmarna därutöver 
på sätt som styrelsen beslutar.   
Styrelseprotokollen är inte offentliga. De förvaras i pärm 
i föreningens kassaskåp och dess innebörd delges 
medlemmarna löpande på sätt som styrelsen beslutar. 
Medlemsinformation kan ges via medlemsorgan 
/medlemsbrev /e- post /hemsida /anslag och /eller 
pappersbrev.  
Efter särskild prövning hos föreningens styrelse kan 
medlem få tillgång till visst styrelseprotokoll.  
 
Styrelsen åligger att med iakttagande av dessa stadgar 
verkställa årsmötets och andra mötens beslut samt 
sköta de löpande ärendena och förvalta föreningens 
tillgångar. 
 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin 
helhet, den eller dem styrelsen därtill utsett. 
 
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och 
verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte till 
nästföljande. Styrelsen skall så snart som möjligt, dock 
senast 10 dagar före årsmötet, överlämna sina 
handlingar till revisorerna. 
 
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall 
granskas av två av årsmötet utsedda revisorer. För 
revisorerna utses suppleanter. Samtliga dessa val gäller 
ett år. Revisionsberättelsen skall senast 5 dagar före 
årsmötet tillställas styrelsen.  
 
Valberedningen består av tre ledamöter varav en 
sammankallande. Valberedningen väljes för ett år. 
 
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens 
trädande i likvidation samt frågor rörande väsentliga 
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§ 15  Styrelse- 
sammanträden 
 
 
 
 
§16  Protokoll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 17  Styrelsens 
åligganden 
 
 
§ 18  
Firmateckning 
 
 
§ 19  Räkenskaps 
och verksamhetsår 
 
 
 
 
§ 20  Revisorerna 
 
 
 
 
 
§ 21  Valberedning 
 
 
§ 22  Ändring av 
Stadgar samt 

utses för två år så att vartannat år väljes ordförande och 
två ledamöter och vartannat år två ledamöter. Tre 
suppleanter väljes för ett år. Styrelsen utser, internt eller 
externt, erforderliga övriga funktionärer. 
 
Till styrelsesammanträde skall kallas såväl ordinarie 
ledamot som suppleant. Styrelsen är beslutför när minst 
halva antalet ledamöter är närvarande. Suppleant äger 
inte rösträtt när ordinarie ledamot är närvarande. 
 
 
Vid styrelse- och medlemsmöten förs protokoll som 
justeras av mötesordföranden och två justerare.   
Medlemsmötesprotokollen finns att läsa i pärm i 
Hembygdsgården samt delges medlemmarna därutöver 
på sätt som styrelsen beslutar.   
Styrelseprotokollen är inte offentliga. De förvaras i pärm 
i föreningens kassaskåp och dess innebörd delges 
medlemmarna löpande på sätt som styrelsen beslutar. 
Medlemsinformation kan ges via medlemsorgan 
/medlemsbrev /e- post /hemsida /anslag och /eller 
pappersbrev.  
Efter särskild prövning hos föreningens styrelse kan 
medlem få tillgång till visst styrelseprotokoll.  
 
Styrelsen åligger att med iakttagande av dessa stadgar 
verkställa årsmötets och andra mötens beslut samt 
sköta de löpande ärendena och förvalta föreningens 
tillgångar. 
 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin 
helhet, den eller dem styrelsen därtill utsett. 
 
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och 
verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte till 
nästföljande. Styrelsen skall så snart som möjligt, dock 
senast 10 dagar före årsmötet, överlämna sina 
handlingar till revisorerna. 
 
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall 
granskas av två av årsmötet utsedda revisorer. För 
revisorerna utses suppleanter. Samtliga dessa val gäller 
ett år. Revisionsberättelsen skall senast 5 dagar före 
årsmötet tillställas styrelsen.  
 
Valberedningen består av tre ledamöter varav en 
sammankallande. Valberedningen väljes för ett år. 
 
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens 
trädande i likvidation samt frågor rörande väsentliga 
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likvidation 
 
 
 
 
 
 
§ 23  Upplösning 
 
 
 
 
 
 
 
 

förändringar i föreningens fastighetsinnehav kräver 
beslut i två på varandra följande möten varav minst ett 
skall vara årsmötet. Beslut skall för att vara gällande 
fattas med minst 2/3 majoritet vid båda mötena. 
Vid frågor gällande likvidation och fastighetsinnehav har 
endast mantalsskrivna rösträtt. 
 
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två 
på varandra följande årsmöten och skall vid båda 
tillfällena biträdas av minst 2/3 majoritet. 
 
Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna 
tillgångar tillfalla annan sammanslutning att användas till 
fortsatt främjande av de ändamål för vilket föreningen 
bildades. 

 
 

 3(5) 

 
 
 
 
§ 11  Årsmötet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 12  extra 
Föreningsmöte 
 
§ 13  Kallelse till 
föreningsmöte 
 
 
§ 14  Styrelse 
Och funktionärer 
 

 
  
 
 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 
1.   Mötets öppnande 
2.   Godkännande av dagordning 
3.   Val av ordförande för mötet 
4.   Val av sekreterare för mötet 
5.   Val av två justerare tillika rösträknare 
6.    Fastställande av röstlängd 
7.    Fastställande av mötets behöriga utlysande 
8.    Verksamhetsberättelse 
9.    Ekonomisk berättelse 
10.  Revisorernas berättelse 
11.  Fråga om fastställande av resultat- och 
balansräkning 
12.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
13.  Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den 
fastställda          
       balansräkningen 
14.  Fastställande av budget och verksamhetsplan 
15.  Val av funktionärer: 
       a)  Ordförande för 2 år 
       b)  Två styrelseledamöter för 2 år 
       c)  Tre suppleanter för 1 år 
       d)  Två revisorer för 1 år 
       e)  Två revisorsuppleanter för 1 år 
       f)   Valberedning, tre funktionärer för 1 år varav en 
            sammankallande 
       g)  Ombud till föreningar som hembygdsföreningen 
är 
            ansluten till  
16.  Motioner och andra frågor som hänskjutits till 
årsmötet 
17.  Rapporter 
18.  Övriga frågor 
19.  Avslutning   
 
 
På extra föreningsmöte må ej upptagas andra ärenden än 
sådana som angivits i kallelsen. 
 
Kallelse till föreningsmöte skall ske genom anslag vid 
handelsbod och vid hembygdsgården samt genom 
personlig kallelse senast 14 dagar före mötet. 
 
Föreningens styrelse består av fem ledamöter varav 
majoriteten skall vara mantalsskrivna inom 
Nämdöområdet, samt tre suppleanter. Ledamöterna 
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§ 6  Uteslutning 
 
 
 
 
§ 7  Medlems- 
       förteckning 
 
 
§ 8  Reservfond 
 
 
 
 
 
§ 9  Organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 10  
Föreningsmöten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bryter medlem grovt mot dessa stadgar eller skadar på 
annat sätt medvetet föreningen eller motarbetar dess 
syften, äger årsmötet utesluta medlemmen ur 
föreningen.  
 
Genom styrelsens försorg skall medlemsförteckning 
föras, upptagande medlems fullständiga namn och 
hemvist. 
 
Av föreningens årsvinst skall avsättas minst 10% till 
reservfond, och av medlemsavgiften skall maximalt 50% 
avsättas till underhållsfond. 
Uttag ur underhållsfonden får göras för att underhålla 
eller ersätta anläggningstillgångar.      
 
Föreningens verksamhet utövas genom: 
 
1. Föreningsmöten, varav ett årsmöte före den 1:a mars 
    samt ett ordinarie möte under september månad. 
 
2. Styrelsen 
 
3. Revisorerna 
 
4. Valberedningen 
 
Årsmöte skall avhållas varje år före den 1:a mars, 
ordinarie möte under september. Extra möte hålles då 
styrelsen eller revisorerna finner sådant nödvändigt eller 
minst 1/10 av föreningens röst-berättigade medlemmar 
hos styrelsen gjort skriftlig framställan därom med 
angivande av det eller de ärenden som önskas upptagna 
till behandling.  
 
Vid föreningsmöte har varje röstberättigad medlem en 
röst. 
 
Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen 
omröstning därest icke sluten begäres. 
 
Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst. Vid 
lika röstetal vid val av ledamöter, avgörs valet genom 
lottdragning. 
 
Varje röstberättigad medlem äger rätt att rösta med 
max en fullmakt för röstberättigad ej närvarande 
medlem. 



1. Mötets öppnande
Vice ordförande Christina Krook förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande 
Mötet beslöt at Christina Krook skulle sitta som ordförande 
under mötet. 

3. Val av mötessekreterare
Mötet beslöt att Vidar Hjertö skulle sitta som sekreterare un-
der mötet

4. Val av justeringsmän 
     tillika rösträknare
Som justeringsmän och rösträknare valdes Roy Agehorn 
och Ulf Häggström.

5. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes. Bilaga 1

6. Höstmötets behöriga utlysande
Fel i vårt mailsystem hade upptäckts. Många medlemmar 
hade inte fått kallelsen per mail. Däremot fanns kallelse och 
dagordning på såväl hembygdsföreningens hemsida, Näm-
dö Nu och på Facebook-sidan.
Mötet fann därför att mötets utlysande hade skett i behörig 
ordning.

7. Ekonomisk rapport
Föreningens ekonomi är god. Kassören meddelar att arbete 
pågår för att dela upp redovisningen på olika konton för 
att bättre ha kontroll på intäkter och utgifter för t.ex. hem-
bygdsgården, lägenheten, Nämdödagen, månadspubar.

8. Stadgar
Conny Mattson redovisade omarbetad förslag till nya stad-
gar. Styrelsen avser att redovisa förslag till årsmötet.
Mötet framförde önskemål om aktiviteter för att få igång 
ungdomsgrupp. Ett förslag var en ungdomsstyrelse med en 
representant i föreningsstyrelsen.

9. Nämdödagen 
Nämdödagens preliminära netto var rekordartad 104,139:- 
Föreningen vill sända ett stort tack till alla de som ställde 
upp och jobbade fram det goda resultatet. Inför nästa år bör 
vi försöka aktivera flera ungdomar. Göran Görsson har lovat 
att ta hand om Nämdödagen även nästa år. Vi får hjälpa ho-
nom att få ihop en ny Nämdödagsgrupp.

10. Medlemsavgift
Mötet beslöt att medlemsavgiften skall vara oförändrat..

11. Hembygdsgården
Styrelsen har intagit offerter på ombyggnad av vårt trass-
lande elsystem. Kostnaden kommer troligtvis att hamna på 
ca. 50.000:- + moms.
Likaså har offert inkommit på ljuddämpning av mötesloka-
len. Kostnad ca. 17.000:- Dessutom kom förslag att inhandla 
dukar till borden i samband med pubar. Kostnad ca. 1600:-
Mötet gav i uppdrag till styrelsen att utföra dessa inköp. 
Mötet önskade att styrelsen skall presentera ”Att göra-lista” 
för hembygdsgården på årsmötet. Dessutom i Nämdö Nu.

12. Städhelg 14 – 15 oktober
Eftersom få medlemmar kommer och deltar i städhelgerna 
har styrelsen sett sig tvungna att upphandla städningen av 
köket. Detta inför kommunens inspektion.
Bra om någon går kurs i livsmedelshantering.

13. Uthyrningar
Mötet ansåg att uthyrningarna borde kunna ökas. Styrelsen 
fick i uppdrag att ta fram materials om kan läggas på Face-
book samt skickas till aktuella grupper.

14. Bodar
Föreningen har äntligen fått byggnadslov för bodarna. Två 
stycken kommer att göras i ordning för övernattning och en 
att användas för lagring av Nämdödagstälten.

15. PUB
Alla pubgrupper är ännu inte tillsatta. 
Julbordspuben kommer att gå av stapeln 2/12. Eva Dahl-
gren och Bibbi Walden är ansvariga.

16. Nämdö Nu
Presstopp för nästa nummer är 22/9. Mötet beslöt att även 
ge ut tidningen digitalt. Detta innebär att man kan minska 
tryckerikostnaderna, alltså endast trycka det antal som skall 
distribueras till medlemmarna.

17. Fiber
Nämdö Fiber har sitt möte direkt efter detta möte.

18. Andra möten
Styrelsen försöker se till att föreningen är representerad på 
externa möten som rör vår verksamhet eller Nämdöskärgår-
den.

19. Årsmöte
Årsmöte i Nämdö Hembygdsförening kommer att hållas 10 
februari 2018 kl. 1400 i hembygdsgården.

20. Övriga frågor
SIKO vill ha synpunkter på Nord/Sydlinjen. Mötet ansåg att 
det skulle vara roligt att kunna åka sydvart en dagstur, på 
samma sätt som man i år har kunnat åka TOR till Sandhamn. 
Stina Molander åtog sig att göra skrivelse för föreningen.
Dokumentärfilmare har visat film i hembygdsgården i som-
mar. De är mycket nöjda med hembygdsgården och vill 
återkomma nästa sommar.
Bokbåten kommer till Sand 
5/10 0945 – 1045.
Kyrkoval kommer att hållas 
i hembygdsgården 17/9 kl. 1200 – 1400.

21. Sammanträdet avslutas
Ordförande Christina Krook avslutade mötet.

                     Vid protokollet: Vidar Hjertö

Höstmöte  16 september 2017 
Nämdö hembygdsgård



Vi har idag cirka 120 fiberanslutningar 
på södra Nämdö, Orrön, Ekholmen, Uvö 
och Mörtö, som sedan drygt två år kan 
ge en uppkoppling med upp till 100 
MB/s. Leveranssäkerheten för dessa 
anslutningar har under denna tid varit 
glädjande god. Endast ett mycket litet 
antal problem har anmälts, som snabbt 
har kunnat åtgärdas.

Under denna höst kommer utbyg-
gnaden av resten av Nämdöskärgården 
att påbörjas. Nämdö Fiber planerar för 
att ansluta alla fastigheter – fastbo-
ende såväl som deltidsboende – från 
Ladholmen/Söderholmen i norr ända 
ner till Villinge/Gillinge i söder. Denna 
utbyggnad görs i samverkan med fi-
berföreningarna på Harö, Runmarö och 
Ornö. Tillsammans bygger vi ett nät 
som kan nå över 2000 fastigheter i hela 
området. Hela nätet kommer att knytas 
ihop och kommer även ha flera anslut-
ningar till fastlandet.

Alla tillstånd från myndigheter har nu 
erhållits. Just nu pågår utskick av mar-
kavtal för att få rätt att förlägga kabel 
på alla berörda fastigheter. Vi är mycket 
tacksamma för Ert snabba handläggan-
de av dessa. 

Nu fortsätter utbyggnaden 
av fiber för bredband i 
Nämdöskärgården

Det rör sig om mellan 150 och 200 fas-
tigheter som är berörda och förmod-
ligen minst 3 eller 4 gånger så många 
ägare som ska skriva på. Puh! 

Merparten av den grävning som ska ske 
i Nämdöskärgården görs som samför-
läggning med Vattenfall. VF gräver och 
lägger ner både våra kablar och egna 
kablar. På så vis spar vi mycket pengar. 
VF´s senaste prognos är att man börjar 
gräva på Nämdö i månadsskiftet okt/
nov och förhoppningsvis har man grävt 
klart fram på vårkanten. Tidplanen kan 
ju förstås påverkas av vinterns väder-
förhållanden.

Upphandling av sjökabel och sjöförläg-
gare är klar. Sjökabel kommer att börja 
förläggas i Nämdöskärgården under 
jan/feb 2018 och i bästa fall hinna klart 
före den sista mars. I annat fall fortsätter 
förläggningen under september samma 
år. Det är nämligen inte tillåtet att för-
lägga sjökabel under april till och med 
augusti.

Vi kommer även att hänga en del fiberk-
abel i Vattenfalls stolpar. Detta kommer 
att påbörjas under våren 2018.

Vår plan är att alla medlemmar på Näm-
dö ska kunna anslutas under 2018 och 
kringliggande öar under 2019.

I skrivande stund är det omkring 220 fas-
tigheter som anmält intresse för anslut-
ning i denna andra och sista etapp av 
fiber i Nämdöskärgården. Vi kommer 
aldrig mer att få bidrag till anslutningar 
i detta område, så en bättre investering 
än att installera fiber vid detta tillfälle 
är det nog svårt att tänka sig. Alla med-
lemmar i Nämdö Fiber som ännu inte 
har fiber kommer under de närmaste 
veckorna att få Anslutningsavtal och In-
stallationsavtal hemskickade. Är Du inte 
medlem ännu, så är det hög tid att an-
söka om medlemskap nu.

Yngve Hässler 

Ordförande Nämdö Fiber 
Ekonomisk förening

För mer information:  
Gå in på
www.namdofiber.se
eller maila till 
info@namdofiber.se
eller ring mig 0707 588 789
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Avsändare:
Nämdö Hembygdsförening
PL 16, 130 36 NÄMDÖ

Nämdö kyrka 

Lördag 2/12 kl 15:00
Adventsmässa

Lördag 9/12
julkonsert..

Söndag 31/12 kl 13:00 
Nyårsbön.

Julpub lördag  2/12 (2017)   kl 18.00

Pub lördag      3/2 (2018)  kl 18.00

Årsmöte     10/2 (2018)  kl 14.00

Kalendarium 2017/18

”Fake-nyhet”!
Trots minst tre erfarna jägares bestämda uppfattning om 
att lodjursspåren på vårt utebord verkligen kom från lodjur, 
upptäckte vi en morgon vid vår sköna frukoststund, att spå-
ren kom från tekannans möbeltassar.
Ridå!
Peter Kjellman, Cecilia von Bahr
Lilla Marn, Norra Nämdö


