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Nämdö Kyrka  
Program
Lördag   8/6 kl 15   Jubileumskonsert 
Söndag 7/7 kl 11  Gudstjänst, tema ”Sommarens psalmer”
Tisdag    9/7 kl 19   Musikgudstjänst, Krister Dahlström gitarr
Söndag  21/7 kl 11  Gudstjänst för Stora och Små
Tisdag  23/7 kl 19   Hela kyrkan sjunger
Lördag  27/7 kl 15  Musik med Klara Ahlersten
Tisdag  30/7 kl 19  Orgelkonsert med Sanna Räsänen
Lördag   3/8  kl 14  Kyrkogårdsvandring
Söndag  25/8 kl 11  Gudstjänst med Tyska församlingen

Ledaren
Så var det dags igen…

…för sommarsäsong. Med sol, värme 
och sköna bad. Låt oss dock hoppas 
att den inte blir riktigt lika varm och torr 
som den förra och att det kommer lite 
regn då och då. Redan under våren 
har det varit lite dåligt med regnväder 
och grundvattennivåerna rapporte-
ras låga så var rädda om vattnet och 
vattna inte i onödan. Till trädgård och 
krukor är det därför bäst att välja tåliga 
växter och välj då också gärna växter 
som gynnar bin, humlor och fjärilar. 
Om just bin kan ni lära er mer i detta 
nummer.
Att bero på blommor och bin, vår skär-
gård har välsignats med ett par barn-
familjer. Tänk om det skulle kunna bli 
verklighet att Nämdö Skola packas 
upp ur sin malpåse, det skulle verk-
ligen liva upp vår bygd! Vi önskar de 
nya familjerna välkomna och varmt 
lycka till.
För trettio år sedan genomfördes den 
första Nämdödagen. Evenemanget 
har vuxit något otroligt med tanke 
på att vi bara var ca 10-15 personer 
som drev den allra första.  På kvällen 
dansade gästerna inomhus till mu-
sik från grammofonspelaren och det 
fanns ganska gott om svängrum på 
dansgolvet. I år är det alltså dags för 
stort  30-årsjubileum! så håll utkik efter 
mer information!
Under vårvintern bildades en företa-
garförening för alla oss som är verk-
samma i Nämdöskärgården. 

Man behöver inte vara mantalsskriven 
på Nämdö för att vara med men så 
klart ha en stor del av sin verksamhet 
här. Läs mer om den längre fram i tid-
ningen där du också hittar information 
om den nystartade ungdomsgruppen.
Det händer mycket nu, det kan man 
bla se i kalendariet.

Luta dig nu tillbaka och fördjupa dig i 
vår tidning, och glöm inte att du alltid 
är välkommen med tips på innehåll i 
artiklar inför kommande nummer.
Önskar er en härlig sommar,a
                                    Carina Öhman



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 som anslutande  infartsparkering 
till W-trafiken.

Alla är välkomna som medlemmar.

Ansvarig utgivare
Göran Görsson, ordförande
gorsson@gmail.com

Nämdö på nätet:
www.namdohbf.se
www.namdo.dinstudio.se 
www.facebook.com/namdohbf 
www.namdo.nu
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Carina Öhman, Inga Winroth 
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Glöm inte att betala årsavgiften, 
150:- till Nämdö Hembygdsförening
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Vill du ha info 
via e-post?

Mejla då din e-postadress till: 
info@namdohbf.se

Alla är välkomna som medlemmar i Nämdö Hembygdsförening, både du som 
året-runtbo och du som är deltidsbo eller tillfällig gäst! 
Nämdö Hembygdsförening har ca 400 medlemmar och är Nämdöskärgårdens offii-
ciella representant i kontakter med myndigheter och liknande. Vi är medlemmar i SIKO 
(Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation) 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, Nämdödagen, filmvisning, 
föredragsträffar, teaterkurs för barn, möten och mycket mer.
Som medlem blir du inbjuden till minst två medlemsmöten per år, du får Nämdö Nu, tre 
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
Styrelsen Nämdö Hembygdsförening 2019 info@namdohbf.se
Göran Görsson Ordf gorsson@gmail.com
Lotten Hjelm V. ordf lotten@grundet.se
Karin Kjellsson Kassör/sekreterare k.k.ladholm@gmail.com
Stefan Walden Ledamot stefan@waldenco.se
Jon Fjärdhäll Ledamot jon.fjardhall@skargardsstiftelsen.se
Carina Öhman Adj. ledamot carinapanamdo@gmail.com
Doris Eriksson Adj suppl doris.eriksson@hotmail.com
Lars Haeggström Suppl lhpab@live.se
Conny Mattsson Suppl conny@stromskar.se
Gustav Hjelm Ungdomsledamot  
Revisorer  
Folke Procopé Revisor folke@procope.se
Uffe Haeggström Revisor ulf.h@ugh.se
Urban Söderberg Revisor suppleant jungfruskars@gmail.com
Valberedningen  
Bibi Walden Sammankallande bibi@swalden.se
Per Fjärdhäll  per@ostanviksgard.se
Annika Wallin  annika@namdoel.se
Ungdomsledamot  
Gustav Hjelm  gustavhj@hotmail.com
Redaktionsgruppen Nämdö Nu:  
Hans Magnusson Layout hans@mrdab.se
Göran Görsson Ansvarig utgivare gorsson@gmail.com
Carina Öhman  carinapanamdo@gmail.com
Christina Krook Annonsering utterkobben@msn.com
Inga Winroth  ingakw@gmail.com
Nämdödagsgruppen:  namdodagen@gmail.com
Göran Görsson  gorsson@gmail.com
Clare och Axel Lindstrand jeffreypaorron@aol.com
Bokningsansvarig Hembygdsgården:  
Doris Eriksson  doris.eriksson@hotmail.com
Pubansvarig:  
Annica Nilsson  annican66@gmail.com

Grovsophämtning 

 Lör 13/7 Uvön,  10.00-11.00 - Sunnansund,  11.15-12.00
 Sön 11/8 Sand,  10.00-12.00 -  Bunkvik,  12.30-14.30
 Lör 17/8 Östanvik,  10.00-11.30 - Aspön,  12.00-13.30

Kalendarium sommaren 2019
7/7  kl 15 Teaterföreställning  
16/7  kl 15 Föredrag om  Östersjön 
20-21/7  kl 11-14  Sand, Inlämning till Nämdödagen 
27/7  Nämdödagen
7/9  kl 14-16  Höstmöte
7/9  kl 18-23 Pub          
Ungdomsträff, planeringsdagar	
23/6, 6/7, 13/7, 27/7, 3/8, 10/8, 24/8, 7/9, 14/9, 28/9

Omslagsbilden 
är tagen ur den trevliga boken 
”Bisyssla”av Joachim Petterson

Nämdö Bibliotek 
har öppet måndagar 
kl 11-13
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Årets städhelg...
...samlade ett trettiotal 
glada medlemmar.
 
Bodarna har fått start till däck runt 
sig. Det kom ett önskemål att döpa 
bodarna och vi tar gärna emot förslag 
på namn.
Fönster putsades och pelargoniorna 
fick ny jord.
Görssons iver att under åren ha ren-
sat i förvaringsbodar har gett resultat, 
allt går numera som en dans.

Etapp två av fiberutbyggnaden är nu 
inne i slutspurten. All sjökabel ligger 
på plats. Av markarbeten på Nämdö 
återstår sträckan fram till Solvik, som i 
bästa fall blir klar före midsommar (an-
nars direkt efter semesterperioden). 
Samma tidsplan gäller för de områ-
den där fibern dras i luften på Vatten-
falls stolpar. Efter sommaren börjar 
den sista delen av markförläggningen 
på Aspö och närliggande öar, också i 
samarbete med Vattenfall.
All fiber utgår från Sand via teknikhu-
set vid hembygdsgården. Sen är det 
omkring hundra markskåp, stolpskåp 
och brunnar för sjökabel där fibern 
ska svetsas fast innan det nya nätet 
når ut till alla abonnenter. Varje med-
lem får till sist fiber inblåst i sitt hus 
där en fiberdosa monteras. 
På grund av svårigheter att blåsa fi-

Fiber åt alla!
ber i stamrören på vissa sträckor lig-
ger inkopplingen på nätet något efter 
tidtabell. Vår fiberentreprenör kopplar 
nu in abonnenter så fort det går där 
det är praktiskt möjligt, med viss prio-
ritet för områden där det finns många 
abonnenter. Nätet är redan igång i 
Tjusvik, närmast i tur är bl a Kalkber-
get och Östanvik. 
Ambitionen är att så många som möj-
ligt ska ha sitt bredband till semester-
perioden, men det går i nuläget inte 
att garantera. 
Vi informerar löpande på vår hemsida 
www.namdofiber.se och på Face-
book. Om du inte anmält dig, men är 
intresserad av att haka på, mejla till 
info@namdofiber.se eller ring un-
dertecknad på telefon 0707 588 789.

Yngve Hässler, ordf. Nämdö fiber

På föreningens årsmöte fick vi en ny 
ungdomsledamot i styrelsen, Gustav 
Hjelm-Söderberg. Han har verkligen 
tagit sig an sin uppgift på fullaste all-
var och en liten grupp ungdomar har 
haft ett första planeringsmöte under 
våren för att diskutera sommarens 
och höstens aktiviteter. Exempel på 

vad de planerat är brännboll, fotboll, 
kubb, minigolf, grillkvällar mm. Grup-
pen kommer skapa ett eget face-
book- och instagramkonto där all in-
formation kommer visas. 
När denna tidning kommer ut har de 
säkert redan gjort det men om de inte 
hunnit kan man hålla utkik på hem-

bygdsföreningens facebook. I tid-
ningens kalendarium finns alla datum 
för träffarna som inleds med att man 
möts vid hembygdsgården. 
Ett jättefint initiativ som säkert kom-
mer skapa många nya vänskaps-
band.

Carina Öhman

Ungdomsgruppen på Nämdö



5

Trädgårdsvandring i Västeräng med damlaget. Vilma och Doris guidade.
Foto: Barbro Bengtsson

Osynliga ligan på shoppingtur, äntligen fångad på bild...  fotograf okänd.
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Det var på hösten 1844 som Gustav 
Nyberg blev torpare i Långvik efter 
att ha kommit överens om den saken 
med ägaren till Östanviks säteri. Efter 
att tidigare ha varit dräng, statdräng 
och arbetskarl på några olika ställen 
i skärgården kände nog Nyberg för-
hoppningen att nu som torpare i Lång-
vik på Nämdö kunna skapa ett bättre 
liv för sig och sin familj.
 Gustav Nyberg kom ursprungligen 
från Åland, men hade tjugotvå år gam-
mal flyttat över till Sverige. Det var åtta 
år tidigare. På Södermöja hade han 
gift sig med Greta Andersdotter, som 
också hon kom från Åland, och när 
familjen blev torpare i Långvik hade 
den redan tre små flickor: Kristina sju 
år, Carolina fyra och Emilia ett år. Det 
var i slutet av oktober som familjen flyt-
tade in. Det var just vid den tiden som 
flyttlassen gick över fjärdarna, både 
torparnas och tjänstefolkens.
 Även om Nyberg kunde vara nöjd 
med att ha blivit torpare, så var famil-
jens försörjning ändå en utmaning. 
Det var med fiske, boskap och en liten 
åkertäppa, som saken skulle ordnas, 
men familjen hade knappast pengarna 
till de djur och redskap som krävdes, 

och blev nog tvungen att ta lån för att 
kunna köpa ens det allra nödvändigas-
te.
 Arrende för torpet betalade Nyberg 
i form av två eller möjligen tre dagsver-
ken per vecka. Arbetstiden var under 
det ljusa halvåret tolv timmar per dag, 
under det mörka något kortare. Arbe-
tet utfördes ”på egen kost” så mat tog 
Nyberg med sig hemifrån. De femton 
torparna som löd under Östanvik hade 
förutom sina dryga dagsverken också 
skyldigheten att binda not, tröska, 
spinna och plocka bär åt säteriet. Även 
hustrur och barn deltog i det arbetet.
 Torparlivet i Långvik kom inte alls 
att motsvara familjens förväntningar, 
tvärtom. Hösten 1845 blev svår och 
i december blev nöden i familjen så 
akut att Nyberg inför julen fattade det 
desperata beslutet att stjäla mat, trots 
att han måste ha varit väl medveten 
om de uppenbara riskerna med det. 
På kvällen den 23 december begick 
Nyberg den första stölden, vilken följ-
des av ytterligare några under de föl-
jande tre veckorna. Han stal potatis, 
kålrötter, korn och rågmjöl ur olåsta 
källare och bodar på Östanvik och hos 
torpare Modig i Skärvassa.

 Ännu allvarligare var att Nyberg 
vid ett tillfälle använde sig av hamma-
re och hovtång för att dra ur märlan 
på dörren till en låst potatiskällare på 
Östanvik. Vid ett annat tillfälle, då han 
gjorde dagsverke på Östanvik genom 
att dra not, hade han ärende till den 
sjöbod som ännu står kvar i den in-
nersta delen av viken där. Inne i den 
sjöboden, som normalt stod låst, lyfte 
han obemärkt av haken till en lucka, 
och återkom sedan två gånger nattetid 
för att genom den luckan stjäla sik och 
salt strömming.
 Nyberg greps snart, häktades och 
fördes den 15 januari 1846 till Stock-
holm, där han låstes in i en mörk fäng-
elsehåla på Smedjegårdshäktet vid 
Norra Bantorget. I fångrullan anteck-
nades att Nyberg var klädd i gamla 
utslitna kläder, att han var lång, hade 
ljust hår och blå ögon.
 När det efter tre veckor blev dags 
för rättegång fördes Nyberg i fångtran-
sport med häst och vagn till Sotholms 
häradsrätt vid Västerhaninge kyrka. 
Där infann sig också torpare Modig i 
Skärvassa och en inspektor från Öst-
anvik, som bägge vittnade om stölder-
na som hade begåtts hos dem. Ny-
berg erkände ”fritt och otvunget” allt 
som lades honom till last och gjorde 
inte någon som helst invändning mot 
beskrivningen av hur stölderna gått till, 
vad som stulits och till vilket värde. Det 
enda Nyberg enligt protokollet sa till 
sitt försvar var ”att han af hungersnöd 
tvungits att begå berörde förbrytelser”.
 Nybergs hustru berättade i rätt-
ten att hon inte hade samrått med sin 
man innan stölderna begicks, utan fått 
reda på dem först efteråt. Kapellpre-
dikant Bäckgren i Krokvik skrev i ett 
till rätten inlämnat prästbetyg, att ing-
enting negativt sedan tidigare fanns 
anfört mot Nyberg, utan tvärtom bara 
till hans fördel. Inspektorn på Östanvik 
uppgav att han hade erbjudit Nyberg 
hjälp, men att denne avböjt. Inte hel-
ler mot den uppgiften gjorde Nyberg 
någon invändning, när han tillfrågades 
om saken.
 Därefter anhöll åklagaren om upp-
skov med rättegången till ett senare 
tillfälle eftersom Gustav Blomberg, 
säteriets tidigare ägare, inte hade in-
funnit sig trots att han hade kallats. 
Blomberg, som också han hade blivit 

Torpet i Långvik, tidigt 1900-tal. Bilden beskuren, - ur Ingegerd Fagerström-Larssons samling.

Hungersnöd i Långvik
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bestulen, hade året innan sålt säteriet 
och flyttat till Ängskär. Ett nytt datum 
bestämdes för att ge Blomberg möjlig-
het att vittna och Nyberg fördes sam-
ma dag tillbaka till Smedjegårdshäktet.
 När rättegången återupptogs tre 
veckor senare lät Blomberg meddela 
att isläget var sådant att han inte kun-
nat infinna sig nu heller. Han lät också 
hälsa att den potatis Nyberg hade stu-
lit av honom varit så dålig att den helt 
saknade värde, varpå åklagaren drog 
tillbaka den åtalspunkten. Nyberg stod 
denna andra rättegångsdag fast vid 
sin bekännelse från den första. Han 
fördes tillbaka till häktet.
 En vecka senare meddelades do-
men: Nyberg dömdes för första resan 
stöld, dels med, dels utan inbrott, till 
sammanlagt femton dagar på vatten 
och bröd samt uppenbar kyrkoplikt 
i Nämdö kyrka. Att han vid ett tillfälle 
hade brutit sig in gjorde straffet betydligt 
hårdare än det annars skulle ha blivit.
 Nyberg förklarade sig nöjd med 
domen och de femton dagarna på vat-
ten och bröd tog genast sin början. 
Straffet var en svår prövning, trettio 
dagar var den maximala tiden för ett 
sådant straff eftersom det alltmer lik-
nade en dödsdom.
 Den 19 mars 1846 gjorde Nyberg 
sin sista dag på vatten och bröd i 
Smedjegårdshäktet i Stockholm, den 
20 fick han förmodligen normal fäng-
elsekost, den 21 skickades han iväg 
till Nämdö och redan på förmiddagen 
den 22, som var en söndag, var han 
på plats i kyrkan under högmässan 
där. Den snabba resan måste ha ge-
nomförts med kronans fångtransport.
 Nämdö kyrka låg vid denna tid gul-
målad och åttkantig på strandhällarna 
vid Kyrknäset nära Östanvik. Med sina 
svängda bänkrader liknade den en 
teater, där denna dag torpare Nyberg 
skulle spela huvudrollen, inte kapell-
predikant Bäckgren. I kyrkans mitt-
gång var nämligen en pliktpall upp-
ställd och på den var Nyberg tvungen 
att sitta under hela högmässan, eller 
så stod han på knä på den.
 Det finns skäl att tro att Nybergs 
fall väckte stor uppmärksamhet på 
Nämdö, att kyrkan var extra välbesökt 
just denna söndag och att allas blickar 
vilade tungt på honom eftersom det 
som utspelade sig var något högst 

ovanligt, som det länge skulle talas om 
på öarna.
 Mot gudstjänstens slut erkände 
Nyberg sitt brott inför hela församling-
en, bedyrade sin ånger och lovade bot 
och bättring. Han bad om förlåtelse, 
fick det av prästen och återupptogs 
i församlingen efter att en tid ha varit 
utesluten från den. Sådan var ritualen 
som fanns föreskriven i kyrkans hand-
bok.
 När högmässan var över var straf-
fet avtjänat. Nyberg var åter en fri man, 
om än i dåligt skick efter svält i Lång-
vik och sammanlagt nio veckor i en kall 

cell, varav två på vatten och bröd. Ut-
märglad, utskämd och halvdöd vack-
lade han ut ur kyrkan och fortsatte 
längs stigen över hällmarkerna mot 
Långvik. Bara tre dagar tidigare hade 
han suttit i en fängelsehåla på vatten 
och bröd, nu var han snart hemma. 
Väntade hans hustru och tre flickor på 
honom i torpet eller hade de tvingats 
bevittna spektaklet i kyrkan? Hur hade 
de klarat sig under de veckor Nyberg 
suttit inspärrad? Vi kan inte veta.
 Ett stigma vilade från den dagen 
över Gustav Nyberg så länge han 
levde och det pratades nedsättande 
om honom i bygden. I husförhörsläng-
den skrev kapellpredikant Bäckgren in 
några rader om stölderna och straffet 
för dem, och Östanviks säteri degra-
derade honom från torpare i Långvik 
till arbetskarl där. (Tio år senare blev 
han torpare där igen.)
 Sex veckor efter att Nyberg suttit 
på pliktpallen i kyrkan avled hans hus-
tru och lämnade honom ensam kvar 
med de tre, små flickorna. Hustrun, 
som var 34 år, dog av slag, vilket bety-
der att hon avled hastigt av t.ex. hjärn-
blödning.

Hösten 1845 blev 

svår och i december 

blev nöden i familjen 

så akut att Nyberg 

inför julen fattade det 

desperata beslutet 

att stjäla mat,

 I Långvik bodde vid denna tid 
också en familj Wahrnberg/Söderling 
med fem barn, även den mycket fattig. 
Kort tid efter att Nybergs hustru gick 
bort, avled mannen i den familjen. Så 
nu fanns i Långvik en änkling med tre 
barn och en änka med fem. År 1850 
gifte de sig: Gustav Nyberg och Anna 
Lena Söderling. De stannade ytterli-
gare åtta år i Långvik, varifrån deras 
många barn allt eftersom gav sig av åt 
olika håll för att tjäna som pigor och 
drängar. Paret hade också en liten 
fosterdotter hos sig under ett år och 
fick till slut en gemensam dotter. 1858 
lämnade de Långvik och blev istället 
torpare i Paradiset intill den nuvarande 
kyrkan.
 När nya husförhörslängder upprät-
tades skrev kapellpredikant Bäckgren 
på nytt in texten om Nybergs brott 
och straff för att inte saken skulle falla 
i glömska, vilket den knappast hade 
gjort ändå. Ännu tio år efter stölderna 
skrevs texten in i en ny längd, och 
hade Nyberg levt längre, hade nog 
prästen fortsatt på samma sätt.
 Men efter bara ett år i torpet Para-
diset dog Gustav Nyberg av ”gastrisk 
feber” fyrtiofem år gammal. Boupp-
teckningen visar skulder som översti-
ger tillgångarna. De värdefullaste fö-
remålen i boet var en ko, en oxe och 
fjorton strömmingsskötar, som tillsam-
mans bildade halva värdet. I hemmet 
fanns också en del möbler, två vävsto-
lar, en ring av guld, en gräddskål av sil-
ver, ett väggur och en trasig sjöskums-
pipa med beslag. Kläder hade Gustav 
Nyberg inte fler än att han nog kunde 
sätta på sig allihop en kall vinterdag. 
Strumpor ägde han ett enda par.
 Åtta skulder fanns i dödsboet. 
Hälften av summan är till Östanviks 
säteri, som Nyberg slitit för i femton år. 
Andra skulder är till en torpare i Brun-
skär, till en arrendator på Grönskär, 
till en styvson i Mörtö och till Nybergs 
dräng för ett halvt års innestående lön. 
Efter ett strävsamt liv slutade Nyberg 
utskämd på minus femton riksdaler 
riksmynt, vilket motsvarade värdet av 
tre får.

Kalle Kjellman
Lilla Marn
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”Biologisk mångfald är ett begrepp 
som används för att visa på betydel-
sen av variation i naturen. Ju fler arter 
som finns desto stabilare är naturen, 
och en stabil natur fungerar som en 
försäkring för framtiden. 
Stabila och fungerande ekosystem ger 
ökat skydd till skördar, pollinering av 
växter, mat från haven och bidrar till 
ett stabilt klimat. ” utdrag från Natur-
skyddsföreningens hemsida

Hur står det då till med den 
biologiska mångfalden på 
Nämdö? 
I reservatföreskriften för Nämdös na-
turreservat kan man läsa att kalkhäl-
larna vid Östanvik, skogen på Nämdö 
Böte samt att Skabban tillhör de bo-
taniskt artrikaste områden i hela skär-
gården.  
Där finns bl.a. områden med urkal-
stens vilket gynnar vissa växter som 
tex orkidéer och ormbunkar.  Länssty-
relsen hittade många signalarter och 
även rödlistade arter vid genomför-
andet av sin nyckelbiotopinventering 
i öns naturskogar och lundområden. 
De naturliga förutsättningarna tillsam-
mans med ett småskaligt jordbruk ge-
nom tiderna, med bl.a. betande djur 
har skapat den artrika miljö som finns 
idag. Även större vilda betesdjur anses 
gynna mångfalden. Miljöer som störs 
pga att det betas, ljus släpps in, mark 
som trampas delvist sönder ger ut-
rymmer för fler/nya arter att slå sig ner.

Frågan är om betestrycket 
idag har blivit för stort. 
Ön har nuläge en dovhjortstam på ca 
300 djur (på vintern), betydligt fler på 
sommaren, på en ö som antagligen 
inte producerar foder för mer än högst 
100 djur på vintern. Vad händer med 
mångfalden i det läget? Skulle vara in-
tressant med en ny inventering för att 
se om artsammansättningen föränd-
rats.

Det var nog bättre förr.
Orkidén Adam och Eva tex är numera 
ganska sällsynt. Troligen äter hjortar-
na upp dess rotknölar, kanske också 
blommorna (men lite konstigt eftersom 
det finns så mycket annat att äta nu på 
våren). Också vildsvinen, när dom gör 
sina sporadiska besök på Nämdö gil-
lar att böka upp rotknölarna på denna 
lilla utsökta blomma.

Gullvivorna har också blivit färre 
och kortare i växten. Antagligen tram-
par hjortarna ner växten så att den 
hämmas i växten.

Blåsipporna lyser inte längre så 
rikligt i backsläntornas söderlägen. De 
lär ju föröka sig med hjälp av myror-
na….jag vet inte om myrorna har mins-
kat eller om dovhjorten är orsak också 
till blåsippornas nedgång.

Blåbärsriset är kraftigt nerbetat 
och har försvunnit på många platser 
där det fanns gott om blåbärsris för 
bara ca 10 år sen. Därmed har också 
en viktig nektarkälla för humlor och 
bin kraftigt förminskats. Behöver väl 
inte säjas att utan blåbärsris/ blom 
så blir det inga blåbär till oss eller till 
andra varelser. En biodlare på Nämdö 
har sedan mitten av 70-talet haft bin 
på ön. Han kan se en stor förändring 
av floran på ön bl.a. att blåbärsriset 
idag är hårt betat, vilket har lett till en 
minskning i honungsskörden och att 
skötseln av bina har förändrats, idag 
behöver bina stödutfodras mer på 
hösten än tidigare.

Liljekonvaljeskogarna, alltså 
en heltäckande matta av liljekonvaljer 
verkar också försvunnit. Har inte sett 
några här på södra sidan på väldigt 
länge. Men dom är ju giftiga? varför 
finns dom inte kvar?
För övrigt så tycker jag att förekom-
sten av de flesta vilda blommorna, typ 

midsommarblomster, vitmåror, nävor, 
tjärblomster, mandelblom, vild kum-
min, fetknoppväxter och nattvioler mfl 
kraftigt har minskat. Jag kan inte se 
någon annan orsak än att hjortarna 
ätit upp dom.

Vallarna/åkermarken på 
Nämdö
Redan på de förra arrendatorernas 
tid på Östanviks gård, Camilla och Al-
bert (ca1980-2015) märktes en kraftig 
minskad produktion av vallfoder. Dvs 
det växte nog gräs….men mycket av 
det åts upp direkt av hjortarna redan 
på den tiden. Om vi vill att våra se-
dan gammalt hävdade (brukade) åk-
rar och ängar ska bli slagna och höet 
tillvarataget så måste vi se till att det 
kan löna sig att bekosta maskiner och 
drivmedel och köra långa vägar för att 
åstadkomma detta. Camilla och Albert 
gjorde testrutor på flera åkrar för att 
jämföra hjortbetad och ej hjortbetad 
vall. De kunde se att vallskörden mins-
kade med hälften. I år har Jon Fjärd-
häll, tillsynsman åt Skärgårdsstiftelsen 
i samarbete med Östanviks gård gjort 
testrutor för att få en bild av hur det ser 
ut idag.  Det ska bli spännande att få 
se resultaten senare under sommaren. 
Tydligast märktes den minskade vall-
skörden under sommaren 2018. Då 
inte bara på grund av det hårda be-
testrycket från hjortarna, utan då till-
kom dessutom en växtsäsong med så 
gott som ingen nederbörd. Vilket fick 
till följd att de nuvarande arrendato-
rerna av Östanviks gård blev tvungna 
att köpa in foder från fastlandet. På 
Nämdö blev skörden 1/3 av en nor-
malskörd.   Gården skördade även på 
Villinge, där var vallen betydligt högre. 
Det gjorde att mängden inköpt foder 
kunde hållas ner en del. Nämdös åker-
mark ska egentligen kunna producera 
grovfoder till betydligt fler djur än vad 
gården har idag. 

Några rader om torkan 2018
Vikten av biologisk mångfald och problemen med den 
stora dovhjortstammen på Nämdö
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Invasiva arter på Nämdö
Dovhjorten har visserligen funnits 
i Sverige i ca 500 år men till Nämdö 
kom den först på 1960-talet. Förmod-
ligen var det några som hittade vä-
gen över isen från Idöborg, dit några 
dovhjortar inplanterats för att beta av 
sly. Från att ha varit kanske 6-7 djur 
så ökade stammen sedan successivt 
för att i stort explodera på 1980- 90 
talen. Det märktes kanske tydligast 
under några snörika vintrar då många 
djur dog av undernäring. Dock har 
stammen återhämtat sig sen dess. Vid 
hjorträkningen i maj 2019 beräknades 
antalet dovhjortar till 241st. Även om 
man tar i beaktande antalet djur 100 
st  som sköts av under jaktsäsongen 
2018-2019 så kan man nog konstatera 
att dovhjortsstammen behöver hål-
las nere med ytterligare ökat jakttryck 
2019-2020.   Somliga kanske inte hål-
ler med oss i den konklusionen, och vi 
respekterar att man kan se lite olika på 
den saken. 

Vinbergssnäckan kom en-
ligt muntliga uppgifter hit med Sture 
Bengtsson. Han tog hit några stycken 
från ett ställe på fastlandet där han 
jobbade. Dessa sniglar trivs bra på 
Nämdö,  det kan delvis bero på att det 
finns mycket kalk i berggrunden här, 
och det behöver dom till sitt skal. Nå, 
kanske dom inte är så farliga…man 
kan ju faktiskt plocka dom och äta 
upp dom (efter tillagning förstås, jag 
har själv provat ….mycket mickel var 
det, men visst smakade dom gott sen 
med smör, persilja och vitlök)

Mördarsnigeln kom till Nämdö 
för ca 10 år sen om jag minns rätt. De 
sågs först i närheten av Kyrkogården 
och Sand och har därefter spritt sig 
både söderut och norrut. De gillade 
inte torkan förra sommaren, men kla-
rade ofta livet eftersom dom grävde 
ner sig djupt, eller gömde sig där det 
var lite fuktigt. Men de blev nog inte så 

feta. I år har jag sett en del mördar-
sniglar i delar av vår trädgård där det 
växer frodigt med kirskål och svalört. 
Jag rekommenderar att man dödar 
dom direkt genom att klippa av dom 
strax efter ”huvudet”. Missa inte dom 
små heller, de är ca 2-4 cm långa. El-
ler man kan skaffa myskankor, dom 
lär gilla att snaska i sig dessa glupska 
sniglar.

Minkarna som finns ganska vanligt 
förekommande, kanske mest ute bland 
skären där det finns många häckande 
fåglar, är också ganska skickliga fiska-
re. Skärgårdsstiftelsen bla jobbar hårt 
med att få ner bestånden av mink i vår 
skärgård. 

Grävlingarna fanns inte här när 
jag var barn på 1950-talet. Däremot 
fanns det många igelkottar. Grävlingar 
är ganska otrevliga. Dom gräver sön-
der potatisar i sin jakt på daggmask. 
Dom äter krusbär med stor frenesi…
precis när bären nått den rätta mog-
naden och fått lite sötma. Dom gräver 
sönder husgrunder så att husen ”sät-
ter sig” och dom förstör gamla grun-
der till källare där hus kanske har stått 
för längesen. Och dom kan skrämma 
skiten ur en dessutom, eftersom dom 
ser så dåligt. Man kan nästan springa 
rakt på dom där dom går och lunkar 
och sniffar och bökar. Dock har dom 
ett utmärkt luktsinne, dom reser sig 
ibland på bakbenen bara för att få in 
maximalt med doftämnen.      Fast…
jovisst dom små grävlingarna kan vara 
ganska söta också, så djurbarn dom 
är.

Bävern höll jag på att glömma. Först 
kom bäver till Mörtö träsk, sen etable-
rade sig en / flera bävrar i Västerby 
träsk, och där har dom byggt två bä-
verhyddor på den västra sidan. Men 
man kan även skåda bäver simmande 
ute i Saltsjön. De lär också gå upp på 
land och snaska i sig hallonskott i träd-
gårdarna. 

Nämdöitisk fauna som för-
ändrats från 1950-talet.
Arter som ökat stadigt från noll är Hä-
gern, Tranan, och Skarven. Även den 
lilla svarthakedoppingen är numera en 
trogen häckare och återvändare, den 
trivs i relativt lugna vikar och vatten.

Ejdrarna har minskat. Men gräsän-
derna och svanarna är desto fler. Även 
sångsvanarnas ”rop” hörs ganska ofta 
i Sumpkroksviken, sen höst och tidig 
vår.

Havsörnen ser man numera gan-
ska ofta. På 1950-60-talen minns jag 
inte att jag såg en enda.

Fasaner (dom är väl inte en svensk 
inhemsk fågel?) har vi inte på ön nu-
mera. Kan bero på att ingen längre 
odlar någon säd. Fast det fanns en 
fasantupp i och vid Sand för några år 
sedan. Den klarade sig nog något år 
eller så….sen försvann den. (Hoppas 
den flög iväg och hittade en hona).

Tjädrar, har jag inte sett några le-
vande, eller spår av på länge. För ca 
40 år sen, innan Tjusvik exploaterades, 
kunde man träffa på tjädrar bla längs 
Krokviksvägen, och kolla på tjäderle-
ken i tallskogen i närheten av Storträs-
ket.
Några orrar har jag aldrig sett, kan-
ske Orröborna vet mer om förekom-
sten av den arten, nu och historiskt?

Skogsmård finns på Nämdö. De är 
ganska skygga men både jag och min 
syster har sett dom i närheten av Väs-
teräng. En, eller om det var flera här-
jade uppe på ett loft i ett av våra uthus. 
De tuggade sönder saker och ställde 
till det. Skogsmård äter gärna ekorrar 
bla. Ägg säkert också.

Älg och rådjur finns det fortfaran-
de på Nämdö. Kanske inte så många 
rådjur som det fanns förr dock.

Stina Molander
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Honungsbiet – människans 
trogne följeslagare
Idag surrar det i luften och även i 
våra huvuden. Vi undrar vad gör vi 
med vår natur?

Bin är livsnödvändiga för vår överlev-
nad på jorden och deras viktigaste 
uppgift är pollinering.
Bin har historiskt sätt varit starka över-
levare, men idag förändras världen 
så snabbt och så genomgripande att 
många bi-arters existens är hotad.

Det är vi som måste förändra oss- bina 
kommer inte att ändra sig.

För att göra en tesked honung krävs 
det en halv miljon blombesök för att 
hämta nektar som omvandlas av bina 
till honung.

På våra öar i Nämdöskärgården finns 
idag flera bikupor. På Orrön finns två 
och den ena startade förra sommaren. 
Det är en lång procedur att starta en 
kupa med dessa små kloka varelser.
Biodlare Magnus rekommenderar en 
kurs t.ex på  Beatelund, Ingarö där 
Skärgårdsbiodlarna håller till. Björn 
från Vånö är med i deras styrelse och 
har själv flera bi-samhällen.
Det är så trevligt och lärorikt att gå kur-
sen, träffa andra biodlare som delar 
med sig av sina erfarenheter. När man 
har startat upp en kupa är det som 
Björn säger ”våga testa och prova det 
är så man lär sig”.
Varroakvalster är en orsak till att bi-
samhällen kan dö under vintern. På 
våra öar är bisamhällena fria från det 
och därför är det viktigt att nya biodlare 
i området satsar på varroafria bisam-
hällen.
Varroa är en parasit som lägger ägg i 
binas celler.

Magnus fick resa till Åland för att köpa 
bin och drottning som inte har kvalstret 
och birasen heter Buckfast och passar 
i Skärgårdsklimatet.
Bina kom till Orrön i en låda och det var 
ca 14 tusen.
Nästa steg var att placera dem i kupan 
och då rekommenderas bikostym,

Bina sköter sig själva men måste ock-
så ha sin omvårdnad. De jobbar för fullt 
på sommaren för att samla pollen och 
nektar. Vi tar binas honung på hösten 
och ersätter den med sockerlösning 
sk.  invintring.   På våren öppnar vi upp 
och ser hur de har det, lyfter på ramar-
na och blir glada när de har överlevt. 
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Blommor som 
bin tycker om
Nu när sommaren är här och vi 
planterar i  våra trädgårdar, kru-
kor m.m. 
välj gärna blommor som bin, fjä-
rilar och andra pollinatörer gillar.
Bin älskar bl.a maskros, raps,sä
lg,hallon,klöver,vitsippa,kryddväx
ter och ljung.
Blå, lila, gula och vita blommor 
drar till sig mest uppmärksamhet 
och blommor som är öppna.

Klipp inte gräsmattan före mid-
sommar. I en oklippt gräsmatta 
trivs vitklöver.

På www.raddabina.nu kan ni 
läsa mer, inspireras och rappor-
tera in dina räddningsinsatser för 
bin och andra pollinatörer. Ge-
nom att göra räddningsinsatser 
för bina bidrar du till viktig forsk-
ning om biologisk mångfald. 

Nu vänder vi trenden tillsammans 
och räddar bina.

I kupan finns ca 50000 individer, en 
drottning, drönare och arbetsbin.
Det är ett matriarkat i kupan och drott-
ningen lägger upp till 2000 ägg per 
dygn.

Drönarna är lata kavaljerer och deras 
huvudsakliga uppgift är att para sig 
med drottningen och genom sin doft 
ge harmoni i samhället.. 

Arbetsbina är flitiga hovfröknar och 
deras uppgift är att från födseln vara 
putsbi,städbi,ambi,vaktbi, och dragbi  
(nektar och pollensamlare).

Bina behöver mycket energi för att 
orka samla. Energin får de från nektar 
och pollen som de hämtar från blom-
växter.

Bina är som sagt kloka och har ett 
mycket finurligt sätt att berätta för var-
andra vad det är för näringskälla de 
har hittat, var den ligger och hur långt 
bort den finns. När ett bi hittar ett bra 
näringsställe och fyllt honungsblåsan 
med nektar flyger den tillbaka till ku-
pan. Nu kan biet börja dansa och visa 
de andra bina var näringskällan finns. 
Det är så spännande att se bina när de 
kommer tillbaka till  kupan och deras 
bakben är fyllda med  färgade pollen, 
en del gula en del röda osv .

Som bisittare förstår jag nu att det är 
en del arbete och inte helt lätt så det är 
bra att gå kurs. Mina rader hoppas jag 
har väckt er nyfikenhet och att ni för-
står hur viktiga bina och deras skötare 
biodlarna är.
Bina räknas till våra husdjur.
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På Orrön har vi diskuterat om hur vi på 
bästa sätt ska ta hand om vår skog.

Skogsvård på Orrön

Stefan Eklund från Skogsstyrelsen 
kom ut och vandrade runt i fint väder 
med en grupp. 
Det blev en givande vandring där vi 
kunde ställa frågor och Stefan som ut-
omstående kunde ge oss tips.

Efter några hundra meter från bryggan 
stannar Stefan upp framför en gammal 
tall. Han tyckte den var en så typisk 
skärgårds tall. 
Den är gammal, knotig och kraftfull. 
Rådet till oss var att rensa lite runt så 
att den får gott med ljus. 

En annan raritet vi har är en gammal 
ek ca 400 år och även den behöver få 
mer ljus. Eken har också spännande 
hyresgäster. 
Våra ängar behöver också få ljus och 
då är det granar som idag måste bort. 
Granar tar ljus och är inte så omtyckta. 
Nu gör träden nytta, så gallring måste 
ske varsamt.
Sista platsen vi besökte är en liten 
vacker äng som inte många känner till. 
Mitt på ängen står en 200 årig mäktig 
Apel, den är angelägen att vårda. 
Ängen ser idag för övrigt förfärlig ut 

med nedfallna stora granar. Det är sä-
kert bra att rensa upp för både blom-
mor och oss själva. Vi var flera som 
känner att ängen har mycket att ge 
av ro. Inte dåligt att med en kaffekorg 
komma dit och bara njuta.
Nu var det länge sedan vi hade vinter 
med is. I ena änden av ängen går en 
vinterväg för skoter som idag inte är 
framkomlig.
Ett för mig nytt ord kom upp under 
vandringen, stubbskottsskog. Vi har 
ett bra exempel på detta vid Hassel-
ängen.
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Sommar Yoga  
på Nämdöyogö

Message clarelindstrand
Ring 0702 56 67 56
Yoga på Nämdö facebook grupp

Drop-in Grupp
Mjuk lektion passande för alla 
åldrar och alla hälsotillstånd.   
Kl.1000 varje måndag 3 jun-26 aug 
(utom 22 jul & 5 aug) 
Nämdö hembygdsgård 
120 kr/gång

Drop-in Grupp
Mjuk lektion passande för alla 
åldrar och alla hälsotillstånd.   
Kl.1000 varje måndag 3 jun-26 aug 
(utom 22 jul & 5 aug) 
Nämdö hembygdsgård 
120 kr/gång

Privatundervisning  
Yoga för dig personligen eller 
i mindre grupp. Hemma hos 
dig, på din altan eller i Nämdö 
hembygdsgård. Från 400 kr.

Privatundervisning  
Yoga för dig personligen eller 
i mindre grupp. Hemma hos 
dig, på din altan eller i Nämdö 
hembygdsgård. Från 400 kr.

Sommar Yoga  
på Nämdö

Message clarelindstrand
Ring 0702 56 67 56
Yoga på Nämdö facebook grupp

Några ord från 
pubansvariga, 
Ännu ett år har gått och vi har lyckats 
leverera en pubkväll varje månad, den 
första lördagen i månaden. Precis som 
det är sagt och utlovat. Förutom i juli 
och augusti då det händer en massa 
annat på ön, men det är ju sen gam-
malt. 
Jag tycker personligen att det har flutit 
på bra. Både de gånger en grupp har 
skött det själva och de vi har varit fler 
inblandade i. Precis som det ska vara. 

Men vi behöver fortfarande fler folk 
som vill vara med. Både de som gjort 
det förr och de som känner att de vill 
vara med och testa. Om jag inte kan 
vara med personligen ställer jag gärna 
upp med planering och inköp osv. Så 

ingen blir lämnad helt ensam utan alla 
får det stöd de behöver och vill ha.

I höst kommer vi genomföra en pub-
kurs den 7/9 och i samband med den 
genomföra själva puben. Ingen fara, 
både jag och Clare kommer att vara 
där så det kommer gå galant. 
Så känner du att det vore kul att prova 
på eller att du behöver lite mer kunska-
per i hur man fixar en pub så hör av dig 
och kom med! 
Anmäl dig gärna till någon i styrelsen 
som vidarebefordrar det till mig. Mer 
detaljerad information kommer senare. 

Det kommer bli kul!
Annica Nilsson

Vaktmästare till 
hembygdsgården sökes!
Skulle du vara intresserad av att ta dig 
an diverse vaktmästaruppgifter i vår 
hembygdsgård? Antingen ensam eller 
i en grupp där flera ingår och turas om 
enligt ett schema. 
Uppgifter som ingår är bla att syna av 
lokalerna efter pubar och liknande och 
eventuellt kompletteringsstäda, se till 
att det finns städmaterial och annat 
förbrukningsmaterial som toapapper 
mm, skotta entrén på vintern, klippa 
gräset på sommaren, vattna blommor, 
kolla kylar och frysar. Kort sagt allt som 
får det att funka friktionsfritt. 

Eftersom tjänsten är ideell, som allt 
annat arbete i föreningen, tänker vi att 
det kanske blir smidigast med några 
stycken som turas om alternativt har 
egna ansvarsområden men vi är öpp-
na för olika lösningar. 
Hör av dig till oss i styrelsen för mer 
information.

Styrelsen i Nämdö Hembygdsförening
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Denna vår startade majblomningen 
redan i april. Syrenen slog ut sina la-
vendelblåa klasar på balkongen dagen 
före Valborgsmässoafton, innan häg-
gen och nunneörten i kyrkbacken. Det 
brukar vara tvärtom. Detta oroade mig. 
Var det ännu ett tecken på att ”do-
medagen närmar sig” såsom Hoola 
Bandoola band sjöng på -70-talet? Ett 
bevis på att klimatförändringarna sker i 
rasande takt och snart inte går att hej-
da? Eller bara ett av naturens nycker 
och dess bidrag till intressantare dis-
kussioner på fikarasten?
Under våren har larmrapporter om jor-
dens undergång duggat tätt. Senast 
blev vi varse om att en miljon arter av 
de åtta som just nu delar den blåa pla-
neten med oss människor, är på väg 
att utrotas. Åtta miljoner, lika många 
som vi svenskar, och av dessa lika 
många som Stockholms innevånare 
rödlistade. 
Världen, och kanske även Sverige, 
skulle nog klara sig utan oss nollåttor. 
Frågan är bara om planeten klarar sig 
utan den mångfald som en miljon arter 
bidrar med till dess flora och fauna.
En av de rödlistade arterna är den i 
Nämdö skärgård bofasta Apollofjärilen. 
Vi såg en sådan fladdra i tallbacken 
nedanför vår stuga under ett par heta 
julidagar förra sommaren. 
Likt en skir vit näsduk, med skimrande 
brodyr av gråa och svarta silkestrå-
dar och stänk av julrött, flög den med 

Apollofjärilen

snabba vingslag mellan glest blom-
mande stånd av vit fetknopp och kär-
leksört. En eftermiddag satte den sig-
för att vila på makens arm. Vi vågade 
knappt andas! Sekunder av lycka och 
en känsla av under uppstod. 
Nu gör vi vad vi kan för att Apollon 
skall återvända och att den och andra 
insekter skall hitta föda på vår tomt. 

Stubbarna efter vinterns trädfällning 
får stå kvar liksom brännässlorna vid 
komposten. Vi planterar vit fetknopp i 
tallbacken, strör frön av ängsblommor 
och styvmorsvioler kring altanen och i 
bergsskrevor. Och hoppas på regn för 
att allt skall gro och växa, för utan vat-
ten inget liv, vare sig för fjärilar eller oss 
människor.

Mirja Fröderberg

För att marknadsföra Nämdöskärgår-
dens företagare och bevaka gemen-
samma intressen i olika instanser och 
myndigheter startades föreningen i 
vårvintras. 
Hur många är vi inte som tänkt tanken 
på just en sådan här förening genom 
åren. Nu finns den och den är till för alla 
som har sin verksamhet här ute. Det är 
upp till de företagare som finns på och 
omkring Nämdö att bygga den så stor 
att den kan få en avgörande betydel-
se i viktiga frågor och för företagarna 
själva. 

Nämdö Skärgårdens 
företagarförening

Man behöver inte vara mantalsskriven 
på Nämdö för att vara med, huvudsa-
ken är att man har en huvudsaklig del 
av sin verksamhet här.
Man har skapat en hemsida där med-
lemsföretagen presenteras under de 
kategorier företagen är registrerade 
i. Tanken är att det ska vara lätt för 
kunder att hitta lämpliga entreprenörer 
men också att företagarna själva kan 
få upp ögonen lite mer för vilka som 
verkar här och vilka tjänster som finns 
på plats. 

Då kan det bli lättare att ta hjälp av var-
andra och/eller rekommendera varan-
dra inför kunder.
Som företagarförening kan man också 
lättare påverka myndigheter i aktuella 
frågor som tex frakttidtabeller mm.
För den som är intresserad av att bli 
medlem kan man gå in på hemsidan 
eller maila till ordförande Calle Bergs-
man för mer information.
www.namdoforetagarna.se
calle.bergsman@frinox.se

Carina Öhman
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Nämdödagen 30-års jubilerar!

Den 27 juli är det dax att för 30:e gång-
en genomföra vår uppskattade Näm-
dödag. Många många människor har 
lagt ner åtskilliga timmar frivilligt för att 
detta event har blivit till vad det är idag, 
Nämdöskärgårdens stora festdag dit 
alla är hjärtligt välkomna, gammal som 
ung.
Vi kommer som vanligt att ha mark-
nadsförsäljare som kommer hit och 
säljer sina varor, vi kommer naturligtvis 
också att ha, lotteri, bokloppis, stor-
loppis, möbelloppis och huvudnumret 
som är vår auktion där de finaste före-
målen byter ägare igen! 
Några föremål har vi sålt flera gånger 
om bl.a en trehjulings cykel, den har vi 
sålt inte mindre 8 gånger under årens 
lopp!                                                    
Vi hoppas att på att kunna slå tårtrekor-
det som sattes för 2-år sen när Fredrik 

Wallin ropade in Midjets hembakade 
tårta för 5000 kr… (är det möjligt)? 
Det kommer att serveras Nämdöbur-
gare, bakpotatis, sallader, Nämdöl, vin, 
läsk, vatten, glass och en massa annat 
gott. 

På kvällen gästas vi av det suveräna 
Coverbandet Jack Von Five som är 
ett suveränt partyband och på kvällen 
serveras öl, vin, läsk och någonting att 
äta, observera att det är fritt inträde på 
kvällen så ta med dig gänget och kom 
och fira 30-års jubileumet med oss!

Nämdödagens framgång beror ju 
också på att alla är med och bidrar ge-
nom att skänka fina, roliga, konstiga, 
nödvändiga och onödiga saker som vi 
sedan säljer till någon annan, ett un-
derbart litet kretslopp. 

Så fundera innan du slänger något i 
år, det är kanske så att någon annan 
kan ha nytta av det, och då lämnar du 
dessa föremål till Hembygdsföreningen 
så ordnar vi resten. Det mesta går att 
sälja, förutom ”tjockTV”!

Insamlingen till Nämdödagen sker lör-
dagen den 20 juli mellan klockan 10:00 
– 14:00 vid Sands brygga där vi tar 
emot grejjerna.
Nämdödagen är idag en viktig del för 
föreningens ekonomi och hela över-
skottet går i första hand till att under-
hålla vår hembygdsgård.
VI hoppas att ni redan nu laddar in för 
jubileumet och vill delta både på dagen 
och på kvällen.          
Varmt välkomna den 27 juli med start 
klockan 11:00 önskar Nämdödags-
Teamet 2019.

Görsson



Har ni hört talas om…

    Pelle Olsson, Jörgen Bodner, Ida Junker och Johan Theodorsson                 

Berättelser vid strandkanten?   

Vi är fyra erfarna berättare från Berättarnätet Öst och Fa-
bula Storytelling. I somras besökte vi Muskö och Arholma i 
Stokholms skärgård för att i samarbete med lokal arrangör 
erbjuda en berättarföreställning. 2 x 40 minuter, gärna med 
fika eller bira i pausen. Det gav oss mersmak och blev 
mycket uppskattat. Sommaren2019 kommer vi att göra 
10 besök på olika skärgårdsöar, i samarbetar med lokala 
hembygdsföreningar eller kulturföreningar. 

Kommer till oss den 7/7 kl 15.00 Hembygdsgården

B
Avsändare:
Nämdö Hembygdsförening
PL 16, 130 36 NÄMDÖ

Parkering 
vid Sand
Planen vid Sands brygga används alltmer flitigt som parke-
ring för fyrhjulingar. Samma ställe är lite av en knutpunkt för 
leveranser av byggmaterial, grus och allehanda varor. Där är 
också utgångspunkten för det lokala brandförsvaret. 
Som alla säkert förstår uppstår problem om det står fordon 
parkerade där under längre perioder. Det är säkert en helt ny 
och unik situation för Nämdö att ha parkeringsproblem på 
land och faktum är ju att det inte finns så mycket plats på ön 
för detta ändamål.
Om/när du måste ställa ifrån dig din fyrhjuling vid Sand så 
tänk på att det måste finnas plats för det som nämnts här 
ovan och även vintertid för snöröjning. Lås inte fast ditt for-
don då det kan komma att behöva flyttas vid större leveran-
ser.                    Styrelsen för 

Nämdö Hembygdsförening

en hantverksservice
i Nämdö skärgård

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

- nybyggnad, tillbyggnad och reparation -
- planering och byggande av trappor och altan -

- fönster reparation och renovering - 
- trädgårdar, ängar och trädfällning -  

- handgjorda utemöbler -
- matlagning och fester - 

Axel och Clare Lindstrand bor och arbeter 
året runt på Orrön där de tar hand om hus, 

altan, trädgård och tomte för de boende. 
jeffrey

jeff
rey

jeffreypaorron@aol.com

072 551 66 87
070 256 67 56

facebook - JeffreyOrron

Nämdörundan 

Lördagen den 13 juli klockan 10:00 
går första starten i årets Nämdörunda.

Vi kommer att ha flera klasser i år och vi hoppas på stor 
anslutning från alla som har lust att röra på sig!
Det kommer att sättas upp posters i anslutning till den 13 
juli, så håll utkik, men boka redan nu in lördagen 13 juli!
 
Spänstiga hälsningar sportavdelningen Nämdö Hembygds-
förening.


