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Ledaren

Vilken flopp denna vinter
har varit!! Dagarna med snö
har kunnat räknas på ena
handens fingrar.
Minnesbilder från facebook påminner om tidigare års snöscotersafaris ut till havsbandet med
korvgrillning och hisnande vyer.
Istället för detta fina vita har vi fått stå ut
med regn, regn och ännu mer regn och
som extra tillbehör envisa stormvindar
och skyhögt vattenstånd. Ur led är tiden!
Kanske kan oron för sinande brunnar
lätta något om man nu ska hitta något
positivt i eländet.
Har du gjort några spännande strandfynd efter extremhögvattnet? Eller har
du kanske blivit av med något? Allt
från mindre båtar till hela brygglock har
rapporterats.
I februari hölls föreningens årsmöte i
hembygdsgården. Rekordstort deltagande och lysande mötesordförandeskap av Malcolm Dixelius. Protokollet finns som vanligt inne i tidningen.
På mötet bildades ett antal arbetsgrupper, de presenteras närmare i detta nummer. Var inte blyg om du känner
att du vill gå med i någon grupp, du
kommer helt säkert att bli varmt välkomnad.
Just nu när jag sitter och skriver är
det mitten på mars och en massa vårtecken har redan dykt upp, vintergäck,
snödroppar, blåsippor och påskliljor.
Fåglar som fixar med sina bon har vi
också observerat.

Känns lite som att vi går direkt från
höst till vår faktiskt.
Min egen längtan efter snö för mig nu
norrut till Jämtland en vecka där jag
ska köra släde med mina hundar och
goa vänner.
Enligt uppgift finns där mycket snö och
den ska väl inte hinna smälta bort tills
jag kommer får jag hoppas.

Några ord om verksamheter framöver i och kring Nämdö Kyrka
Det blir ingen Påskgudtjänst och ingen körsång heller.
Ingen vet när något kan komma igång igen. Men det är ganska ”säkert” att det blir
ett kyrkofullmäktigemöte i Nämdö Kyrka kl 12.15 den 14 juni 2020.
Då är alla välkomna med funderingar och frågor till de förtroendevalda + kyrkoherden, efter kyrkofullmäktigemötet som alla får lyssna på, på plats.
Kyrkorådet har beslutat att lägga ut vård och underhållet av Nämdö kyrkogård på
entreprenad. Nu är det bestämt att det blir Carinas Trädgårdsservice som får det
uppdraget. Vi önskar Carina välkommen till det nya uppdraget och hoppas att hon
kommer att trivas med sysslorna!
Du som vill veta mer om Djurö, Möja och Nämdö församlings verksamheter och läsa
kyrkofullmäktige/ kyrkorådsprotokoll kan gå in på
www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo,
där kan du klicka dig fram och även hitta telefonnummer till pastorsexpeditionen och
kyrkoherden.
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På tal om hundar! Glöm inte att det nu
är koppel på för alla oss som inte har
kadaverdisciplin på våra hundar. Visa
respekt för djur, natur och goda grannar.
Med detta önskar jag er en trevlig
stund med vår tidning och en skön vår.
Carina Öhman

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 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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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 offiiciella 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.

Kalendarium hösten/vintern 2019/20
Nämdö Bibliotek
har öppet måndagar
kl 11-13
Hemsidan nämdöhbf.se
Nämdö Nu kommer ut med
tre nr per år

4 april

Pub - Inställd

2 maj

Pub

9, 10 maj kl.10-15 Städhelg, lunch och fika till alla.
lördagen den 16 maj, Fågelvandring. Start vid
Hembygdsgården kl 14 och tillbaka ca kl 18.
Lämpliga kläder efter väder, lite fika och gärna en
kikare. Som vanligt lugn promenad.
Hälsningar Per Lindgren, Vånö
6juni

Pub
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HALLÅ! Det BEHÖVS HJÄLP!
med att få ordning vid Bunkviks brygga.

Historik (vad vi vet):
1984-85 raserades den gamla bryggan och Vägverket byggde den nya
som står där nu.
Vägverket (numera Trafikverket) har
vägupplåtelserätt för bryggan och
länsväg 690, som här ligger inom
Västerby 5:60´s mark och vattenområde.
1976 lade Värmdö kommun in om
byggnadslov, hos sig självt, på det
nya vänthuset, det beviljades. Det var
även Värmdö kommun som betalade
avgiften, till sig självt.
I byggnadslovshandlingarna har kommunen felaktigt angivit att vänthuset
skulle byggas på fastigheten Västerby
5:75. Den fastigheten ägdes då av
Jan-Petter Öhman.
Innan det nya mindre vänthuset byggdes så blev min svåger Kjell Ekstrand
blev tillfrågad om han kunde åtaga
sig att riva det gamla röda vänthuset.
Det gjorde han och undertecknad var
med och fraktade virket hem till Västeräng. Vem som betalade Kjell minns
han inte….
Sen byggde Magnus Forslund byggfirma på Runmarö upp det vänthus
som står där nu.

Jag har varit i kontakt med Värmdö Det vore väldigt värdefullt om du ville
Vårdagjämning och på förmiddagen var det äntligen dags för Pamela att kalva. Årets åttonde och
kalv är en stor och
tjurkalv som
namnet
efter den hägrande mystiska ön i
avfårdig
tillGunnarsör
undertecknad.
kommun som anser attsista
vänthuset
i pigg höra
norra Östersjön...
Bunkvik inte är deras bekymmer…. Känner du till att din fastighet har del
i / nyttjanderätt i Bunkviks brygga så
utan markägarens.
hör av dig om det också!
Jag delar inte deras uppfattning.
Inga Winroth tel 073 846 94 85
Det var Värmdö kommun som lät
uppföra och betala för det hus som
står där nu.
Saken är den att huset behöver repareras. Dels är det en grundpelare som
på grund av vikande underlag (slarvigt ditskyfflade stenar) delvis står i
luften. Dels har trossbottens-skivorna
underst börjat släppa och därmed så
har glasfiberull frigjorts.
De som ägde Västerby 5:60 år 1976
var aldrig tillfrågade om vad för slags
nytt vänthus som skulle uppföras på
platsen. Inte heller Jan-Petter Öhman
blev informerad eller tillfrågad om det
var ok att bygga vänthuset på hans
tomt, såsom byggnadslovsansökan
avgav.
Vi efterlyser nu dokument / minnen /
hörsägen rörande Bunkviks brygga – och på förmiddagen var det äntligen
/ vänthus! Har du något som kunde dags för Pamela att kalva.
bringa klarhet i vilka det var som lät Årets åttonde och sista kalv är en
bygga det gamla röda vänthuset? stor och pigg tjurkalv som får namnet
Och kanske har du gamla foton på Gunnarsör efter den hägrande mystiska ön i norra Östersjön...
detsamma?

Vårdagjämning
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Vinter
2020!
Vi har saknat snö den här vintern, ja det
har bara varit vitt kanske några timmar
men vi har sannerligen inte saknat
vatten.

Från himlen har det regnat rikligt och havsnivån har legat
på drygt en meter över normal nivå. Den höga havsnivån
tillsammans med storm har har fått båtar att hamna under
vattnet eller segla iväg, bojar har flyttat på sig även bryggor,
några har blivit av med sin sandstrand och andra har fått
ny. Det är blandat om hur mycket skräp som flutit iland på
stränderna men betydligt mindre än förr i tiden.
På land fick vi nya insjöar.
Christina Krook
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Ansjovis
Vi fiskar efter strömming rätt ofta.
Vi får ungefär så många strömmingar i sköten så det räcker till lunch,
och i bästa fall till en laddning inlagd stekt strömming.
Men så började vi prata om ansjovis
och att det vore kul att prova lägga in
ansjovis såsom man gjort i över 150 år
i Sverige. Men – vad är ansjovis egentligen? Ansjovis är dels en fiskart släkt
med sillen som förekommer i Atlanten,
Medelhavet och Svarta havet, dels
en svensk fiskkonserv. Fiskkonserven
görs i Sverige av fiskarten skarpsill
som fiskas både på västkusten och
längs Östersjöns kust. Det är en liten
strömmings-liknande fisk med flera
lokala namn, och i Stockholms skärgård går den ofta under namnet vassbuk. En målande beskrivning eftersom
man enklast känner skillnaden mellan
strömming och skarpsill, på buken.
Fiskfjällen på buken bildar som en köl,
en vass kant. Annars är den mindre än
strömmingen, men för mitt öga nästan
helt lik.
Så till själva fisket. Det sker gärna med
sköte, liksom strömmingsfiske, men
med mycket små maskor. Ni vet väl
skillnaden mellan drivgarn och sättgarn – sköten är ett sättgarn som förankras ordentligt i vardera ände med
ankare och flyter ett par meter under
ytan med hjälp av vålar som fästs i
båda ändar och även mitt på sköten.
Vår vassbukssköte är rätt liten, kanske
10 meter lång och tre meter djup. Varvtalen för strömmingssköte kan vara 35,
alltså 35 knutar per aln, medan vassbukssköte kan ha 48 varv, vilket ger
en maskstorlek där fingret knappt går
igenom.
I sådana små maskor fastnar småfisk
medan större fiskar simmar utmed nätet utan att fastna.
Enligt gubbarna ska man sätta vassbukssköte under oktober månads full-

måne, och helt nära land strax under
vattenytan. Det sägs att den simmar
nära ytan vid fullmåne. Sätter man för
vassbuk i oktober hinner ansjovisen bli
klar till jul. Fisken tas upp, sköljs och
läggs i en blanding kryddor som luktar
julbak – bland annat kanel, ingefära,
kardemumma, kryddnejlikor och sandelträ. Sedan tillsätts en saltlag, och

en helt osannolik mängd socker. Smakerna får mogna i kylskåp i en månad.
Så sköljs fisken av, lagen silas och den
goda, hela ansjovisen packas i lagom
stora burkar. Så på julafton tar man
fram den, filéar några fiskar och gör
en god Janssons frestelse. Och under
hela vår-vintern kan man njuta av äggoch-ansjovis mackor. Gott!
Louise - Uvö

Zionsberg

Missionshuset
på Nämdö

bild Christina Krook
I slutet av 18-hundratalet gick en frälsningsvåg genom Sverige.Det byggdes
missionshus så även på Nämdö.
Svenska kyrkan var lite hård och tuff
mot sin befolkning, mycket moralpredikningar. På Nämdö gick man till kyrkan och fick höra herrens stänga ord.
Efter avslutad gudstjänst hände att
man gick till missionshuset, där bjöds
på kaffe, tårta och glada sånger.
Huset har en sal samt ett rum med kök.
En av de sista talarna Henry Öhman,
långväga släkt med Tora från Västerby
försökte värva de sista medlemmarna
på Nämdö.

Före honom var också Per Danielsson
predikant och hans barnbarn bor nu
vid Sand, Bertil Johansson.
Missionshuset användes sedan till
sommarskola för lek och simträning.
Lasse Haegglöf fick öva på pianot och
det är vi glada för.
Fastigheten såldes, Branko och Barbro Sallay flyttade in med sina tre barn
sommartid.
Efter några år var fastigheten till salu
igen. Grannarna på Eriksberg köpte
och kusinerna Wennerberg blev nya
ägare

Barbro Bengtsson har fler minnen och
kommer tillbaka.
Ta gärna kontakt med Nämdö Nu om
ni har mer att berätta!
Text Barbro Bengtsson

De nya ägarna heter Anna och Pelle
Ring och de är i färd med att bygga
och snart kan de börja renovera Missionshuset.
Nämdö Nu hoppas få återkomma den
dag renoveringen är klar.

Pigan som riskerade att halshuggas
När Christina Flöjt våren 1842 arbetade
som piga i torpet Grönvik på Nämdö plågades hon av en svår oro för framtiden.
Hon hade goda skäl till denna ängslan,
och saken skulle dessvärre utveckla sig
ännu mycket värre än hon någonsin
kunde föreställa sig. Några månader senare riskerade hon rent av att dömas till
döden genom att först halshuggas och
sedan brännas på bål.
Problemet var att pigan Flöjt var gravid
utan att vara gift. Hon hade blivit med
barn när hon föregående höst arbetade
som piga på Östanviks gård, men blivit
medveten om saken först tidigt på våren och nu fruktade hon alla förebråelser och fördömanden som var att vänta.
Hennes ångest fick ett så starkt grepp
om henne att hon inte bara hemlighöll
sin graviditet så länge det var möjligt,
utan också förnekade den långt efter
att den hade blivit uppenbar för omgivningen.
Det pratades om pigan Flöjt, men av
hänsyn höll de flesta inne med sina frågor och kommentarer när hon själv var
närvarande. Hennes matmor, klockarhustrun Melander i Grönvik, frågade
ibland men fick bestämt nekande svar.
Det hände rent av några gånger att matmodern på nätterna smög upp ur sin
säng och la sin hand på sin sovande pigas mage för att förvissa sig om att där
fanns ett barn, men hon kände ingen
rörelse, och tänkte att pigan Flöjt kanske ändå talade sanning, när hon försäkrade att hon inte kunde ”ljuga på sig
själv”. Men det var just det hon gjorde.
Fadern till det ännu ofödda barnet var
inte till minsta stöd för pigan Flöjt, tvärtom. Han hette Petterson och hade varit
dräng på Östanvik samtidigt som Christina Flöjt var piga där. Innan han lämnade Nämdö på hösten 1841 hade det
blivit känt att han var gift och dömd för
stöld, vilket ytterligare spädde på pigan
Flöjts skam och förtvivlan.
Trots allt skötte pigan Flöjt sina dagliga
sysslor hos klockarfamiljen i Grönvik
med samma flit och omsorg som hon
alltid hade utfört sina uppgifter. Hon
mådde inte fysiskt illa av graviditeten.
Hon var tjugo år och var van att arbeta
sedan hon vid åtta års ålder hade lämnat föräldrahemmet för att bli barnflicka
hos en faster. Därefter hade hon tjänat

som piga på olika ställen i Uppland och
fått goda betyg överallt. Hon beskrevs
t.ex. som trogen, anständig och ärlig.
Hon sades föra en klanderfri vandel,
ordentligt bruka nådemedlen och vara
närvarande vid läsförhören.
När pigan Flöjt söndagen den 10 juli
1842 som vanligt skulle lägga sig vid
tiotiden på kvällen besvärades hon av
huvudvärk, som hon antog berodde på
den varma och kvava luften. Hon brukade sova i köket och delade där säng
med den äldre av familjen Melanders två
döttrar, men just vid den här tiden var
den dottern på besök i Stockholm. I köket skulle också sockenskräddare Dahlin sova. Han reste runt mellan gårdarna
och torpen i församlingen och stannade
så länge på varje ställe, som det fanns
arbete för honom att sköta. Denna kväll
var skräddare Dahlin berusad och sa sig
ha för avsikt att dela säng med pigan
Flöjt, där ju en plats var ledig.
Efter att ha rådgjort med sin matmor om
skräddarens hot begav sig pigan Flöjt
med kudde och täcke till det närbelägna fähuset, i vars svale (förrum) hon
inrättade sig för natten. Där somnade
hon också, men vaknade några timmar
senare av svåra värkar, som fortsatte
följande timmar. I en strävan att lindra
smärtan ställde hon sig på knä och lutade överkroppen över en horisontell
bjälke, som fanns i svalen en dryg halvmeter över marken. På det sättet, lutad
över bjälken och stående på knä på den
flata berghäll som bildade svalens golv,
födde hon så sitt barn tidigt på morgonen. Barnet ramlade ner på hällen, som
var täckt av ett tunt lager hö efter den
nyss avslutade höbärgningen, då hö
hade kastats upp på fähusets skulle.
Innan pigan Flöjt direkt efter förlossningen avsvimmad föll omkull hörde
hon barnet ge ifrån sig ett ljud. När hon
en stund senare kom till sans igen och
slet av navelsträngen visade barnet livstecken igen, men pigan Flöjt var ännu
för medtagen för att kunna ta hand om
det. När hon ytterligare en stund senare
tog upp barnet levde det inte längre.
Utan att förvissa sig om barnets kön
svepte hon in det i en yllekjortel tillsammans med moderkakan och gömde det
under en stock inne i svalen, strödde lite
hö över och la sig sedan åter för att vila.
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I torpet vaknade familjen Melander och
saknade sin piga. De kallade på henne
flera gånger men hon svarade att hon
inte mådde bra och dröjde sig kvar i
svalen. När hon till slut kom in i stugan
synade matmodern henne misstänksamt och frågade om hon hade fött
barn, men fick ett nekade svar.
Efter en stund ändrade sig pigan Flöjt.
Hon medgav nu att hon hade fött ett
barn och berättade även var hon hade
gömt det, men sa att barnet hade varit
dött vid födseln. Vid det laget hade också en torparhustru från Källsäng på södra Nämdö infunnit sig. Hon hette Lindbom, brukade hjälpa till vid förlossningar
och hade av det skälet denna morgon
blivit kallad till Grönvik. De två kvinnorna
tog fram det döda barnet och frågade
pigan Flöjt varför hon hade gömt det.
Hon svarade att hon hade gjort så eftersom barnet varit dödfött och hon skämdes över fadern.
När kapellpredikant Bäckgren från Krokvik lite senare infann sig på Grönvik, ditkallad av klockaren Melander, vidhöll pigan Flöjt även inför honom att barnet vid
födseln hade varit utan liv. Men Bäckgren anade oråd och skickade omedelbart bud till kyrkoherden i Österhaninge,
som i sin tur larmade myndigheterna.
Fyra dagar senare, under vilka pigan
Flöjt inte hade tillfrågats mer om saken, anlände länsman Prochaeus och
provinsialkirurg Malmberg till Nämdö.
Läkaren gjorde en obduktion av barnet
och skrev en rapport som undertecknades på Östanvik den 15 juli. Samma
dag greps pigan Flöjt som misstänkt för
barnamord efter att hon i förhör inför
länsmannen erkänt att barnet hade fötts
levande.
Eftersom sommartinget var så nära förestående fördes pigan Flöjt direkt till
Sotholms häradsrätt nära Västerhaninge
kyrka och låstes in i fångkistan där. Redan den 20 juli hölls den första förhandlingen i målet mot henne. Dagen därpå
fördes hon till Stockholm och låstes in i
en mörk cell på Smedjegårdshäktet vid
Norra Bantorget. I fångrullan antecknades att hon var ordinär till växten, hade
trindlagt ansikte, ljusbrunt hår och blå
ögon.
I fyra månader blev pigan Flöjt kvar i det
dystra häktet med undantag för den 10

augusti då hon med fångtransport fördes till Sotholms häradsrätt för en andra
och sista rättegångsdag. Efter en natt i
fångkistan där transporterades hon så
tillbaka till Smedjegårdshäktet igen.
Hur hade barnet dött? Det var framförallt den frågan som domstolen hade
att ta ställning till, medan omständigheterna runt om var tämligen klara och entydiga. Om rätten ansåg att pigan Flöjt
hade dödat barnet skulle hon troligen
dömas till döden genom halshuggning,
men högre rätt skulle i så fall sannolikt
mildra domen.
Under rättegången fick pigan Flöjt möjligheten att ge sin version av händelseförloppet, som antecknades i protokollet. Hon berättade inför rätten om sin
oro och vånda under graviditeten, men
försäkrade att hon aldrig hade haft för
avsikt att föda i hemlighet och inte heller att döda barnet. Hon hade lagt sig
att sova i fähussvalen för att undkomma
skräddaren, inte för att föda i hemlighet,
och hon hade inte heller förstått att förlossningen var så nära förestående.
De skiftande besked hon hade lämnat
direkt efter förlossningen förklarade
hon med den skam och ångest som
hon kände över både sin belägenhet och över barnets illa beryktade far.
Därtill kom hennes helt utmattade tillstånd, sorgen över barnets död och
den stränga och allvarliga uppsyn som
kapellpredikant Bäckgren visade, när
han strax efter förlossningen förhörde
henne. När det gällde den avgörande
punkten hur barnet hade dött, menade
pigan Flöjt, att orsaken måste ha varit
att barnet med huvudet före föll ner på
berghällen i svalen.
Som vittnen i målet inkallades torparhustrun från Källsäng och tre personer
i familjen Melander, men ingen av dem
kunde säga något om hur barnet hade
dött. Barnets far var också kallad men
hade inte gått att anträffa. Med dåtida
språkbruk kallas han för lägersmannen,
som genom olovlig beblandelse hade
rått pigan Flöjt med barn, och hon hade
efter förlossningen lagt barnet å lönn.
I det utförliga obduktionsprotokollet
sägs att barnet, som var en flicka, hade
fötts levande och fullt utvecklat, men avlidit genom yttre våld mot huvudet som
orsakat en fraktur. En sådan skada, skriver läkaren, kan uppkomma om barnaföderskan står upp och barnet faller mot
en hård yta.

Sotholms häradsrätt dömde inte pigan
Flöjt för barnamord. Det fanns ju inget
som styrkte att hon medvetet hade slagit ihjäl barnet. Istället dömdes hon den
10 augusti för att genom ”grov förseelse
och vangömma” ha vållat sitt barns död
och därefter försökt hemlighålla saken.
Vangömma betyder vårdslöshet. Straffet blev hårt och bestod av tre delar:
tjugo par spö, uppenbar kyrkoplikt och
två års straffarbete på tukthus.
Tjugo par spö betyder att den som piskar har ris i bägge händerna. Slagen
skulle enligt domen ges ”tre slag av paret”, vilket innebär att efter tre sådana
dubbelslag byttes riset ut mot nytt ris,
som ännu hade kraften i behåll.
Häradsrättens dom skickades vidare till
Svea hovrätt för att granskas av den,
och i väntan på det blev pigan Flöjt kvar
i häktet. I fångrullan för september månad antecknades om henne: ”Har hela
månaden fortfarit i sitt sjukliga tillstånd.”
När Svea hovrätt granskade domen ingick i handlingarna också en ansökan
från pigan Flöjt om att spöstraffet skulle
omvandlas och ett läkarintyg, enligt vilket hon inte kunde uthärda 20 par spö
utan fara för sin framtida hälsa. Resultatet blev att hovrätten den 25 oktober
omvandlade spöstraffet till 20 dagar på
vatten och bröd, men i övrigt lät domen
bestå.
Pigan Flöjt förklarade sig nöjd med domen, och de tjugo dagarna tog genast
sin början. De löpte från den 26 oktober
till den 15 november. Saltbrist skapade
kramper och andra svåra besvär hos
fångarna, och för pigan Flöjt, som var
medtagen redan innan, måste straffet
ha varit en svår prövning.
Söndagen den 20 november var det
dags för den uppenbara kyrkoplikten
(offentligt kyrkstraff), vilken enligt domen
skulle genomlidas i Nämdö kyrka, där ju
skammen inför alla vänner och bekanta
skulle kännas så mycket värre. Men av
någon anledning, kanske för att pigan
Flöjt var så medtagen, avtjänade hon istället straffet i Adolf Fredrik kyrka, som ju
låg nära Smedjegårdshäktet.
Denna söndag började för pigan Flöjts
del med ett förhör klockan sju på morgonen hos en komminister i kyrkan, som
kontrollerade hennes kristendomskunskap. Under hela högmässan tre timmar
senare satt hon sedan till allmänt beskådande på skampallen i kyrkans mittgång. Från denna säregna möbel, som
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också kallas horpall, bekände hon inför
alla närvarande sitt brott, lovade bot och
bättring, fick syndernas förlåtelse och
upptogs åter i den kyrkliga gemenskapen efter att en tid ha varit utestängd
från den. När högmässan var slut låstes
hon in på Smedjegårdshäktet igen.
Därifrån fördes hon en vecka senare
till Norra Korrektionsinrättningen, som
också den låg vid Norra Bantorget. Enligt en förteckning bestod hennes ägodelar av lite kläder, en psalmbok och en
nålduk. Christina Flöjt får i förteckningen
den nedsättande benämningen kvinnsperson och undertecknade den med ett
valhänt F.
Fångarna i Norra Korrektionsinrättningen, som alla var kvinnor, bodde i stora
logement och arbetade 75 timmar i
veckan med att sy och spinna. De serverades en usel kost och straffades hårt
för minsta förseelse. I två år satt Christina Flöjt inspärrad där, men inga detaljer
är kända utom att hon vid ett tillfälle tog
nattvard. En betydande del av de intagna var dömda av skäl om liknade hennes. De som efter frigivningen saknade
fast anställning (laga försvar) riskerade
att klassas som lösdrivare och spärras
in på nytt.
Trots allt lyckades tukthusfången Flöjt
efter sin frigivning återgå till ett normalt
liv genom att för andra gången få anställning som piga på Östanviks gård.
Efter ett år där flyttade hon vidare till
Dalarö församling, gifte sig senare med
en fiskare där och fick en dotter med
honom.
Fiskarhustrun Flöjt fick ett långt liv, som
tycks ha varit både stabilt och gott, i
den mån nu något sådant går att utläsa
av arkivens karga fakta. Familjen arrenderade en tomt i Dalarö samhälle och
byggde ett hus. Dottern, gift med en
murare från Stockholm, byggde ett eget
hus på samma tomt. När fiskaränkan
Christina Flöjt avled i Dalarö år 1904 var
hon åttiotre år gammal och de hemska
upplevelserna låg sextio år tillbaka i tiden.
Kalle Kjellman
Lilla Marn
Källor: kyrkböcker domböcker, fånglistor, stamrullor, remisshandlingar, bouppteckning.

Föreningsinfo!
Under året har ett antal arbetsgrupper
startat. Grupperna arbetar mer eller mindre fristående men med ”rapporteringsplikt” till föreningens styrelse.
Här kommer en kort presentation av grupperna. Det
kan vara bra att veta att de finns och vad de gör, kanske skulle du till och med vilja gå med i någon grupp,
kontakta i så fall sammankallande.
Nämdödagsgruppen:
Sammankallande Göran Görsson,
gorsson@gmail.com
Gruppen arrangerar Nämdödagen och arbetar intensivt veckor innan och efter dagen.
Du är alltid välkommen att hjälpa till med både stort
och smått.
Puben:
Sammankallande Annica Nilsson,
annican66@gmail.com
Annica vägleder de grupper som turas om att ta hand
om pubkvällarna. Hon arrangerar också pubkurser där
hon går igenom allt man behöver veta för att genomföra en pub.
Det är efterlängtat med fler som vill hjälpa till så var inte
blyg, hör gärna av dig till Annica.
Hemsidan: Sammankallande Karin Kjellson Ladholm,
k.k.ladholm@gmail.com
Vår nya fina hemsida hittar du på namdohbf.se
Drift/underhåll:
Sammankallande Lars Haeggström, lhpab@live.se
Gruppen leder arbetet med just underhåll av hembygdsgården under tex arbets/städhelger men också
för att avgöra när större arbeten och renoveringar behöver göras.
Bryggor/båtplatser:
Sammankallande Stefan Walden,
stefan@waldenco.se
En renovering av de fasta bryggorna har inletts, ett litet
antal platser för mindre båtar finns att hyra.
Stigar o grindar: Sammankallande Bibi Walden,
bibi@swalden.se
Kartlägger gamla och nya stigar och även gamla ställen längs vägen där det förr satt grindar.
Kyrkogårdsgruppen:
Sammankallande
Barbro
Bengtsson,
barbro.bengtsson1@comhem.se
Gruppen forskar om vilka som ligger begravda på vår
kyrkogård för att på så sätt bidra till att uppdatera
Nämdös historia
Skolhuset: Sammankallande Malcolm Dixelius, malcolm@dixit.se
Arbetar med frågor om vad som ska hända med skolhuset, hur kan man på bästa sätt använda det. Drömmen är ju att det blir en skola igen, men det ena behöver ju inte utesluta det andra.

VIKTIGT MÖTE!
Pingstdagen, den 31 maj,
bjuder Hembygdsföreningen in till ett möte för alla Nämdöbor –
även icke-medlemmar är välkomna.
Mötet arrangeras i samarbete med SIKO, samarbetsorganisation
för föreningar i hela Stockholms skärgård. Syftet är dels att berätta om en ny kampanj för att få fler att flytta ut till skärgården,
dels att informera om möjligheten för Nämdö skärgård att bli ett
så kallat biosfärområde.
De här ämnena berör oss alla – fastboende, deltidsboende och
fritidsboende – så information om mötet kommer att gå ut till alla
ideella föreningar som är verksamma inom Nämdö skärgård.
Eftersom coronaepidemin fortfarande påverkar oss i slutet på
maj, kommer mötet att direktsändas över nätet och även finnas
tillgängligt i efterhand.
Spännande saker på gång - var uppmärksam på information som
kommer!
Malcolm Dixelius
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Julmarknad första
lördagen i december!
Jag föreslog vid Hembygdsföreningens årsmöte att en
julmarknad kunde organiseras utanför hembygdsgården
samma dag som julpuben går av stapeln, d.v.s 5 december 2020. Förslaget mottogs positivt, och jag erbjöd mig
att fungera som samordnare. Tanken är att vi säljer närproducerat och hemgjort till varandra.
Det kan vara ätbart, slöjdat, stickat, odlad, knåpat och
annat, men absolut inte inköpt. Redan nu vill jag försöka
undvika att många producerar samma typ av produkt. Vill
ni därför vara vänliga och meddela mig om ni vill bidra med
något till försäljningen, och om ni har kreativa idéer kring
hur man kan göra vår egna julmarknad julig och stämningsfull. Tack!
Louise Berg, Uvö
Telefon 0709 352 999

MINNESANTECKNINGAR FRÅN HÖSTM

Mötet började med att ordförande för dagens möte
välkomna till årets höstmöte.
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Med anledning av utlysande av höstmötet kund
farten när nya stadgarna för 2019 skrevs. I § 13
och inget annat. Detta rättas till snarast.

Medlemsavgiften kvarstår på 150 kr/år och medle
god tid påtalades.

Pedagogisk
verksamhet
på Nämdö

Att flytta till Nämdö permanent kändes som en självklarhet när vi upptäckte att vi blev en bättre familj. Mer tid utomhus, mindre konflikter,
mer fokus på sådant vi mår bra av.
Att hitta fantastiska grannar som stöttar varandra har varit en enorm bonus.
Sedan vi flyttade hit permanent har vi
pendlat till fastlandet dagligen med
våra 4 barn. Morgonbåten lämnar
kalkberget vid 7-tiden på morgonen
så barnen är på skolan till kl 8. Kvällsbåten hem blir en tid för läxor och att
prata igenom dagen.
Vi har många gånger funderat på att
öppna förskola på nämdö för våra små

tillsammans med familjen Dahlgren på
G:a Östanvik.
När vår jobbsituation förändrades så
att vi arbetar mindre på fastlandet och
mer på vår ö insåg vi att det är dags att
göra något. Nu när SIKO driver projekt
skärgårdsflytten och skärgårdsmentor där de som är intresserade kan få
hjälp att flytta ut i skärgården, att se var
jobb, bostäder och barnomsorg finns,
känns det extra viktigt för oss att visa
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familjer att det finns en plats för deras
barn på Nämdö. Efter diskussioner
med Värmdö Kommun tittar vi på lokal
i skolbyggnaden med en möjlig start
senast Augusti 2020. Får vi igång verksamheten innan sommaren så hoppas
vi kunna erbjuda öppen förskola för
Nämdös alla sommarbarn.
Är du redan nu intresserad av barnomsorg på Nämdö, hör av dig till mig.
evacarly@yahoo.com
Eva Carly

Sands Brygga!
Renoveringen av bryggan gick i rasande fart i höstas det bankades och
döks.

Under senvintern och
våren har vi alla fått
tänka till lite extra
för att klara vår vardag. Bara en sån sak
som att tvätta händerna i 30 sekunder, en
ganska lång tid tycker
man när man står där
vid sitt handfat.
Men oj så värt det om det kan hjälpa till
att skydda oss mot eländet som drabbar allt fler.
Virusepidemin har fått flera deltids- och
sommarboende att flytta ut i sina stugor
tidigare än vad de brukar göra. Några
kan jobba hemifrån, tack vare bredbandet, och andra vill bara isolera sig
från smittan så gott det går. Viktigt att
vi fortsätter att vara försiktiga och inte
utsätter gamla och andra i riskgruppen
för några risker. Håll dig i stugan även

Sen blev det tyst och det var när vattnet steg och steg.
Nu hoppas vi att arbetet snart kan

komma igång igen. Vi har verkligen
saknat bryggan i Sand.

Corona

om du tror att du bara har en vanlig
förkylning. Covid-19 sägs ha många
skepnader och många får bara lindriga
symptom.
För oss här på Nämdö innebär epidemin förstås att vi är försiktiga med sociala evenemang och det i sin tur innebär
att aprilpuben blev inställd. Hur det blir
i maj och längre fram får vi ta ställning
till då så håll utkik efter information. Affären ska kunna köra ut varor om du
behöver hjälp med det och säkert är vi
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fler som kan hjälpa den som har behov
av det. Det är ju en av styrkorna med
ett litet samhälle, att vi har koll på varandra och hjälper varandra.
Nu hoppas vi innerligt att Corona ger
med sig och att så få som möjligt av
oss drabbas. Och du, jag har hört från
säker källa att toalettpappret inte kommer att ta slut!
Ta hand om varandra,
Carina Öhman

Outgrundliga
är Vattenfalls vägar...
Måndagen den 20 januari var jag med
om något märkligt på Lilla Marn.
Klockan var bortåt 11 på kvällen, jag
skulle just krypa till kojs, när mobilen
ringde. Det var en Rasmus från Vattenfall som var vid Östanvik för att reparera ett fel på elledningen till Lilla Marn,
vilket jag anmält. Elkabeln hade lossnat
från en stolpe belägen cirka 200 m in
i skogen.
Jag hade tidigare meddelat Vattenfall
fastighet, stolpnummer och koordinater, så jag blev något förvånad över att
han mitt i natten letade efter stolpen
nere vid Östanvik, en dryg kilometer
från Lilla Marn,
Jag förklarade att stolpen låg närmare
Nämdö Böte. Rasmus undrade om jag
kunde visa honom stolpen, och eftersom han hade båt så kom vi överens
om att ses vid Nämdö Böte ångbåtsbrygga.

Så ordentligt påpälsad och med ledning av pannlampan traskade jag iväg i
mörkret och bort till Nämdö Böte ångbåtsbrygga där jag satt och väntade på
Rasmus. Då först tänkte jag efter........
jag måste vara en godtrogen jubelidiot,
hur kan jag gå på att någon skulle reparera elledningar ute i skärgården mitt
i natten? Kan det vara min skämtsamme bror Kalle som dragit igång detta??
Men det är ju inte 1 april? Jag ringde
tillbaka till Rasmus, jodå, han var på
väg.
Nästa tanke. Kan det vara så att Rasmus med kumpaner lurat iväg mig för
att kunna tömma mitt tomma, olåsta
hus på dator, TV mm? Och min plånbok?
Just när jag kommit så långt i mina funderingar dök det upp båtlanternor runt
udden och en arbetsbåt la till vid bryggan, och Rasmus med kompis hoppade iland och morsade!

Vi travade iväg uppför Stora Marsängen och upp till stolpen. Rasmus och
kompisen kollade vad de behövde och
återvände till båten för att hämta grejorna. Jag gick hem.
Nästa morgon satt kabeln som den
ska i toppen av stolpen.
Visst var det märkligt!
Peter Kjellman, Lilla Marn

Plastföroreningar
i Nämdöskärgården (också)
I tidningen Skärgården nr 10 i år kunde man läsa om ”Microplast ett dolt miljöproblem”. Tydligen gör Naturvårdsverket nu en satsning för att försöka minska plastutsläppen.
Det är ju bra. Men jag tror att vi alla behöver hjälpas åt med det stora
och ganska outforskade problemet med de små (mindre än fem millimeter ) plastfragmenten som finns i Östersjön.
Mina tips till dig är följande:
1. Skrota/ avlägsna alla dina gamla slitna båttampar, när de börjar
”tråda” sig, och då lätt släpper ifrån sig fibrer av syntetmaterial / plast
/nylon!
Lägg dem i täta plastpåsar och släng dem i soporna!
Köp nya tampar! gärna av naturmaterial som hampa och jute.
2. Varje gång du går en promenad, på land eller längs vattnet. Ta
med en vanlig plastkasse och plocka upp det skräp som du hittar!
Det finns ingen annan som vi kan lasta över den uppgiften på.
Kommunen städar bara på kommunens egen mark. Sjötomterna
städar väl fastighetsägarna själva, men alla de andra stränderna som
vi som allmänhet har tillgång till, där kan var och en av oss göra en
STOR insats.
Naturen tackar! och vi slipper ytterligare en förorening.
Inga Winroth
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Ordföranden har ordet:

Årsmötet röstade fram en till delar ny
styrelse och föreningens möten har
startat i ett bra och mycket konstruktiv
anda, vi har fler arbetsgrupper än på
mycket länge och det betyder att fler
och fler engagerar sig i vår förening.
Värmdö kommun har bestämt sig för
att arbeta fram en uppdaterad översiktsplan och ny vision för 2030. Detta
berör Nämdöskärgården i allra högsta
grad och föreningen kommer att bjuda
in till en workshop där vi som bor och
verkar här ska komma med våra synpunkter på hur vi vill att Nämdöskärgården ska utvecklas.
Håll ögonen öppna för denna allmänna
inbjudan! Så fort som det här nya viruset har lagt sig så…
De nya ägarna i Solvik har vi haft sporadisk kontakt med under den gångna
vintersäsongen, affären har varit öppen
även om utbudet under stundom varit
magert, men det har varit öppet och vi
har kunnat tanka våra båtar och fyrhjulingar och annat. Det är nya tider och
jag hoppas verkligen att affären lever
upp i sommar så vi slipper handla mat
på det nya viset via nätet.
Vem vet – de nya ägarna till Solvik kanske öppnar den gamla restaurangen i
ny regi? Det är många av oss som saknar att kunna gå på krog på Nämdö!
Det ryktas lite bland kobbar och skär
att vi det kanske poppar upp en ny
krog på IdöBorg till försommaren och
då får vi väl ta oss dit om inget händer
i Solvik till sommaren.
Men det vore väl härligt om inte det
ena uteslöt det andra…

Det är nya tider för avlopp, kommunen inventerar och det är många av
oss som funderar och diskuterar vilket
alternativ som passar just mig. Vi är
många fastighetsägare vid Sand som
gått ihop gemensamt och håller just
nu på och bygger en gemensamhetsanläggning med reningsverk som tar
hand om både grå och svartvatten för
inte mindre än 13 hushåll.
Nu när vårsolen tittar fram ville min kära
sambo att det skulle göras nytt i hallen,

lite nya tapeter och ny kulör på väggarna vore väl trevligt.
Sagt och gjort, men först behövdes
elskåpet flyttas till en ny plats, noga
räknat 15 centimeter, det var viktigt,
jätteviktigt alltför att det nya skulle bli
så mycket bättre. Elskåpet satt i en
gammal garderob som naturligtvis
behövdes rivas och när det var gjort
så uppstod nästa nyhet, inget golv i
garderoben och ett stort hål i taket
där garderoben stod tidigare. Nu två
veckor senare är det nästan klart, det
här nya! Det är numera nytt golv, delvis
nytt tak, nymålat i taket (3 varv!) och en
ny tapet. Nytt, nytt, nytt och fint, men
vilken pärs för att flytta ett elskåp!
Vi var på konsert under vintern och såg
det nygamla ”bandet” Sven-Ingvars lira
en fredagskväll i Södertälje, en helt
suverän tillställning för övrigt. Sonen
till Sven Erik har ju tagit över efter sin
bortgångne far och har nu släppt sin
första nya skiva som heter: ”ingenting
är som förut, allt är som vanligt”.
Jag är benägen att hålla med och tänker på allt nytt vi har omkring i Skärgården, men allt är som vanligt.
Skönt.
Ha en härlig Påsk och ring mor och far!
Göran Görsson, Sands Brygga

Drop-in
Grupp
Mjuk lektion
passande för alla
åldrar och alla
hälsotillstånd.
kl.1000 varje
måndag
4 mai-17 aug
(utom 20 jul)

Nämdö
Hembygdsgård
140 kr/gång eller
6 för 750 kr

Privatundervisning

Yoga för dig eller i mindre grupp.
Hemma hos dig, på din altan eller
i Nämdö hembygdsgård. Från 500 kr
Ring Clare 0702 56 67 56
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Facebook grupp
Yoga på Nämdö

aren
lla Saxaren
Lilla Saxaren
kl. 11.30-12.00
kl. 11.30-12.00
kl. 11.30-12.00
6 (Mjölkkilens
arprunmarn
stra Skarprunmarn
(Mjölkkilens
ångbåtsbrygga)
Östra ångbåtsbrygga)
Skarprunmarnkl.
(Mjölkkilens
11.15-12.00
kl. 11.15-12.00
ångbåtsbrygga)
kl. 11.15-12.00
Stor-Krån
kl. 12.15-13.00
12.15-13.15
kl. 12.15-13.00
12.15-13.15
kl. 12.15-13.00
12.15-13.15
14
nntor-Krån
holmen
Idholmen
kl.
kl.
kl.
urönbrygga
kl.
kl.
kl.
knö
gga
NYTT STOPP
NYTT STOPPBjurön
Eknö brygga NYTT STOPP
kl 13.45-14.15
13.15-14.15
kl 13.45-14.15
13.15-14.15
kl 13.45-14.15
13.15-14.15
ödra
urönsidan
södra
sidan
Bjurön södra
sidan kl. 14.30-15.30
14.45-16.00
14.45-16.00 Söndag
14.45-16.00
brygga
asselö
brygga
Hasselö
brygga
kl. 14.30-15.30
kl. 14.30-15.30
30/5
Lördag Lördag
30/5
Söndag
19/7
19/7

ppsö Alsviks
Alsviks
vartsö
brygga brygga
årlunda
15
arlshems
ådna
Karlshems
brygga brygga
a
årholma
räskö
varn
(vid
kvarn
Lådna)
(vid Lådna)
7
gödermöja
alleberg
ja
skärs
rygga
16
tragedet
Möja brygga
Möja
lla
ö
Betsö
jälmö

8
mn
andhamn
arklö
unkvik
ggsö
9
17
and
Gällnönäs)
ällnö (Gällnönäs)
spön
Söderby)
ällnö (Söderby)
stanvik
10
18
mn
andhamn
usviks brygga
brygga
ödra
avsudda
Stavsudda
vön Waxholms
axholms
brygganbryggan
19
avsudda
orra
unnansund
und Stavsudda 11
n
rbodaön
ödra Mörtö
örtö
andhamn
mn
12
and
20
agede brygga
brygga
unkvik
13
arö
brygga
gga
stanvik

B

Sippsö Alsviks brygga
10.00-10.45
10.00-10.45
10.00-10.45
Svartsö
kl. 10.00-11.00
kl. 10.00-11.00
kl. 10.00-11.00
Vårlunda
11.00-11.30
11.00-11.30
11.00-11.30
Lådna
Karlshems brygga
kl. 11.30-13.00
kl. 11.30-13.00
kl. 11.30-13.00
Avsändare:
Nämdö
Vårholma
kl. 13.30-14.30
11.45-12.45
kl. 13.30-14.30
11.45-12.45 Lördag
kl. Hembygdsförening
11.45-12.45
Träskö
kvarn (vid Lådna)
13.30-14.30
25/7
Lördag
25/7
PL
16,
130
36 NÄMDÖ
Halleberg
kl. 10.00-12.00
13.15-14.00
kl. 10.00-12.00
13.15-14.00
kl. 10.00-12.00
13.15-14.00
Södermöja
kl.
kl.
kl.
Isskärs brygga
kl. 12.30-13.30
14.15-15.00
kl. 12.30-13.30
14.15-15.00
kl. 12.30-13.30
14.15-15.00
Dragedet
Möja
kl.
kl.
kl.
Lilla Betsö
kl. 14.30-15.30
15.15-16.00
kl. 14.30-15.30
15.15-16.00 SöndagSöndag
kl. 14.30-15.30
15.15-16.00
31/5
31/5
Hjälmö
kl.
kl.
kl.
26/7
SöndagSöndag
26/7
Sandhamn
kl. 09:00-13:00
kl. 09:00-13:00 SöndagSöndag
7/6kl. 09:00-13:00
7/6
Karklö
kl. 10.00-11.00
kl. 10.00-11.00
kl. 10.00-11.00
Bunkvik
kl. 10.00-12.00
kl. 10.00-12.00
kl. 10.00-12.00
Viggsö
kl. 11.30-12.30
kl. 11.30-12.30
kl. 11.30-12.30
Sand
kl. 12.30-13.30 Lördag Lördag
kl. 12.30-13.30
kl. 12.30-13.30
13/6
13/6
Gällnö (Gällnönäs) kl. 13.15-14.30
kl. 13.15-14.30
kl. 13.15-14.30
Aspön
kl. 10.00-13.00
kl. 10.00-13.00
kl. 10.00-13.00
Gällnö (Söderby) kl. 15.00-16.00
kl. 15.00-16.00 Lördag Lördag
1/8
1/8kl. 15.00-16.00
Östanvik
kl. 13.30-14.30
kl. 13.30-14.30
kl. 13.30-14.30
Sandhamn
kl. 09.00-13.00
kl. 09.00-13.00 SöndagSöndag
2/8kl. 09.00-13.00
2/8
Tjusviks brygga
kl. 15.00-16.00 SöndagSöndag
kl. 15.00-16.00
kl. 15.00-16.00
14/6
14/6
Södra
Stavsudda
kl.
10.00-11.30
kl.
10.00-11.30
kl.
10.00-11.30
Uvön Waxholms bryggan
kl. 10.00-11.00
kl. 10.00-11.00
kl. 10.00-11.00

Grovsophämtning 2020

Norra Stavsudda
Sunnansund
Arbodaön
Södra
Mörtö
Sandhamn
Sand

kl.
kl. 11.15-12.00
12.00-13.30
kl.
kl.
kl. 12.00-13.30
11.15-12.00
kl. 12.00-13.30
11.15-12.00
kl. 14.00-14.45
kl. 14.00-14.45
kl.
14.00-14.45
12.30-13.30 Lördag Lördag
12.30-13.30
8/8
8/8
11/7
11/7 12.30-13.30
kl.
kl.
12/7
kl.
12/7
kl. 09.00-13.00
10.00-12.00
kl. 09.00-13.00
10.00-12.00 SöndagSöndag
kl. 09.00-13.00
10.00-12.00
Hagede brygga
kl.
kl.
kl. 10.00-12.00
12:30-14:30
Bunkvik
kl. 10.00-12.00
12:30-14:30 SöndagSöndag
kl. 10.00-12.00
12:30-14:30
9/8
9/8kl.
Harö
brygga
kl.
12.30-14.30
kl.
12.30-14.30
kl.
12.30-14.30
kl. 10.00-11.30
Östanvik
kl. 10.00-11.30
kl. 10.00-11.30
Hasselkobbens
brygga
kl.
15.00-16.00
asselkobbens
kl.
15.00-16.00
obbens
brygga brygga
kl.
15.00-16.00
18/7
18/7
21
kl. 12:00-13:30
spön
Aspön
kl. 12:00-13:30 Lördag Lördag
kl. 12:00-13:30
Västrabryggan)
Skarprunmarn
bryggan)
kl. 10.00-11.00
ästra Skarprunmarn
(Waxholms
kl. 10.00-11.00
karprunmarn
(Waxholms
bryggan)
kl.(Waxholms
10.00-11.00
oka
ö
kl. 15.15-16.00
ollenkroka
ö
Sollenkroka ö
kl. 15.15-16.00 Lördag Lördag
kl. 15.15-16.00
15/8
15/8
Östra ångbåtsbrygga)
Skarprunmarnkl.
(Mjölkkilens
ångbåtsbrygga)
kl. 11.15-12.00
stra Skarprunmarn
(Mjölkkilens
kl. 11.15-12.00
arprunmarn
(Mjölkkilens
ångbåtsbrygga)
11.15-12.00
ängarna
Strängarna 14
kl. 12.15-13.00
10.00-10.30
Stora Strängarna kl.
kl. 12.15-13.00
10.00-10.30
Idholmen
kl.
holmen
kl.
ntora
kl. 10.00-10.30
12.15-13.00
xaren
kl.
tora
Saxaren
kl. 13.15-14.15
10.45-11.15
Stora brygga
SaxarenNYTT STOPP
kl. 13.15-14.15
10.45-11.15
kl
knö
NYTT STOPPEknö
kl
gga brygga
NYTT STOPP
kl 10.45-11.15
13.15-14.15
Hasselö
brygga
kl. 14.30-15.30
asselö
brygga
kl. 14.30-15.30
brygga
14.30-15.30
19/7
19/7
aren
kl. 11.30-12.00
lla Saxaren
11.30-12.00 SöndagSöndag
Lilla Saxaren
11.30-12.00
22
Svartsö
Alsviks brygga
kl. 10.00-11.00
Alsviks
kl. 10.00-11.00
Alsviks
brygga brygga
kl. 10.00-11.00
nvartsö
12.30-13.00
tor-Krån
12.30-13.00
Stor-Krån
12.30-13.00
15
Lådna
kl. 11.30-13.00
ådna
kl. 11.30-13.00
arlshems
brygga brygga
kl. 11.30-13.00
13.15-13.45
urön Karlshems
13.15-13.45
Bjurön Karlshems brygga
13.15-13.45
ödra
kl. 14.00-15.00
urönsidan
södra
sidan
kl. 13.30-14.30
14.00-15.00 Söndag
Bjurön södra
kl. 13.30-14.30
14.00-15.00
Söndag
16/8
16/8
kvarn sidan
(vid Lådna)
räskö
kvarn
(vid Lådna) Träskö
varn
(vid
Lådna)
13.30-14.30
25/7
Lördag Lördag
25/7
mn
kl.
12/9
andhamn
kl. 10.00-12.00
11.00-15.00 Lördag Lördag
12/9
23
Sandhamn
kl. 10.00-12.00
11.00-15.00
Södermöja
kl.
ödermöja
kl.
ja
kl. 11.00-15.00
10.00-12.00
mn
kl. 11.00-15.00
24/10
andhamn
kl. 11.00-15.00 Lördag Lördag
24/10
24
Sandhamn
kl. 11.00-15.00
16
Dragedet Möja
kl. 12.30-13.30
kl. 12.30-13.30
tragedet
Möja Möja
kl. 12.30-13.30

jälmö

Hjälmö

kl. 14.30-15.30
kl. 14.30-15.30 SöndagSöndag
kl. 14.30-15.30
26/7
26/7

arklö

Karklö

kl. 10.00-11.00
kl. 10.00-11.00

kl. 10.00-11.00

ggsö

Viggsö

kl. 11.30-12.30
kl. 11.30-12.30

kl. 11.30-12.30

Gällnö (Gällnönäs) kl. 13.15-14.30
kl. 13.15-14.30

kl. 13.15-14.30

17
ällnö (Gällnönäs)
Gällnönäs)

Lörda
Sönd

Lörda

Sönd
Sönd
Sönd

Lörda

Lörda

Sönd
Sönd

Lörda
Sönd

Sönd

Lörda

Lörda

Sönd

Sönd
Lörda
Lörda
Lörda

Sönd

Gällnö (Söderby)

kl. 15.00-16.00 Lördag Lördag
kl. 15.00-16.00
1/8
1/8kl. 15.00-16.00

Lörda

Sandhamn

kl. 09.00-13.00 SöndagSöndag
2/8
kl. 09.00-13.00
2/8kl. 09.00-13.00

Sönd

ödra
Stavsudda
avsudda

Södra Stavsudda

kl. 10.00-11.30
kl. 10.00-11.30

kl. 10.00-11.30

orra Stavsudda 19
avsudda

Norra Stavsudda

kl. 12.00-13.30
kl. 12.00-13.30

kl. 12.00-13.30

rbodaön
n

Arbodaön

kl. 14.00-14.45 Lördag Lördag
kl. 14.00-14.45
8/8
8/8kl. 14.00-14.45

Sand

kl. 10.00-12.00
kl. 10.00-12.00

Bunkvik

kl. 12:30-14:30 SöndagSöndag
kl. 12:30-14:30
9/8
9/8kl. 12:30-14:30

Östanvik

kl. 10.00-11.30
kl. 10.00-11.30

kl. 10.00-11.30

Aspön

kl. 12:00-13:30
kl. 12:00-13:30

kl. 12:00-13:30

ollenkroka
ö
oka
ö

Sollenkroka ö

kl. 15.15-16.00
kl. 15.15-16.00 Lördag Lördag
kl. 15.15-16.00
15/8
15/8

tora
Strängarna
ängarna

Stora Strängarna

kl. 10.00-10.30
kl. 10.00-10.30

ällnö (Söderby)
Söderby)

andhamn
mn

and

unkvik

18

20

stanvik

spön

21

Lörda

kl. 10.00-12.00

kl. 10.00-10.30

Sönd

Lörda

