NÄMDÖ

HEMBYGDSFÖRENING

HÖSTMÖTE

7 NOVEMBER 2020 KL. 14.00, NÄMDÖ HEMBYGDSGÅRD
Mötet började med att ordförande för dagens möte, Göran Görsson, hälsade samtliga
närvarande välkomna till årets höstmöte. På grund av pandemin hölls mötet digitalt, men ett
fåtal hade tagit sig till Hembygdsgården.
Till justerare och rösträknare valdes Petter Öhman och Lars Haeggström.
Mötet beslutade enhälligt att behålla medlemsavgiften för 2021 på 150 kr/år och person.
Redovisning från arbetsgrupperna:
Sjötrafikgruppen (f.d. Sjötrafik/Björkviks brygga) som redogjordes av Nilla.
•
Ingen trafik på Björkviks brygga trots påtryckningar. Förhoppningsvis till 		
		vårturlistan.
•
		

Tidiga anropsstyrda morgonbåten året om! Ambition att få med alla bryggorna
framöver (ev även Björkvik men det kan bli komplicerat).

•
		

Kompletteringsturen på torsdagar ska utgå enl T21. Turen blir kvar enl TF men
måste anpassas. Vår grupp ombeds hjälpa till med vår lokalkännedom…

•

Tjusvik vill ha linjetrafik… (bryggan är för närvarande inte i tillräckligt bra skick).

•
		
		

Färdtjänst, enligt TF står det i Landstingsavtalet (numera Regionen) att färdtjänst
endast går till linjetrafikbryggor. Det här tycker TF själva är konstigt. Frågan
behöver följas upp.

•
		
		
		
		
		

TF vill att man går via kommunen i sjötrafikfrågor och Värmdö kommun har
utsett Patrik Stenberg, plankontoret, som talesperson. Tillsammans med honom
och TF bör vi vara några från Nämdöskärgården samt trafikoperatörerna som
tillsammans ser över vår turlista 17A/B samt kompletteringsturen. Förslag: Thomas
C, Urban/Lotten, Nilla, Madamrederiet, Stavsnäs Båttaxi. Viktigt att alla inblandade
ser helheten.

•
		
		
		

Obemannad terminal i Stavsnäs: Vid avvikelser, ring alltid kundtjänst 08-600 10
00, tryck 2 för Waxholmsbolaget. Återkoppling till TF när man inte får hjälp/konstiga
svar. Trafikavvikelser läggs snabbt upp på hemsidan, www.waxholmsbolaget.se,
och i WÅAB-appen.
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•
		

Skärgårdens Trafikantförening, gå gärna med. Sommarens alla tidtabeller, utskick
vid tabellbyten, remissinstans för sjötrafik och bryggor. skargardstrafikanten.se

Bryggor och båtplatser
•
		

Yttre bryggan är under reparation, men pausas pga högvatten. Förhoppning att
färdigställa bryggan under våren.

Drift och underhåll
•
		

I år har bodarna panelats och grundmålats. El är dragen. Med andra ord är 		
bodarna redo för att inredas.

Hemsidan
•
Hemsidan är klar och intern utbildning av dagligt underhåll är i gång. Finns frivilliga
		
som är intresserade att ta sig an uppdatering av hemsidan? Titta gärna in på www.
		nämdöhbf.se
Nämdö Nu
•
Ambitionen är vår fina tidning går ut tre ggr/år. Nästa nummer beräknas gå ut före
		jul.
Nämdödagen
•
		

Ingen Nämdödag gick att genomföra i år. Det som är gjort är att föreningen pantat
burk och pet från förra årets Nämdödag och framåt för ca 29 000 kr.

Pub
•
		

2 st pubar har kunnat genomföras i år (febr och mars). Därefter inställda pubar pga
pandemin. Även julpub/julmarknad ställs in.

Stig- och kogrindsgruppen
•
		

Arbetet pågår och den första ”grindstolpen” är på plats. Arbetet förlängs till maj
2021. Bidrag från kommun m fl är beviljat.

Skolhusgruppen
		
		

Skolhusgruppen har delat upp sig, och det har bildats en förening, Nämdö Green
Archipelago (NGA).

		

Den andra delen jobbar på att få till förskola i skolhuset.
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•
		

NGA jobbar med förstudien av ett ev Biosfärområden i Nämdöskärgården. Digitalt
infomöte 16 dec.

•
		

Man har under sommaren under Eva Carlys ledning, haft öppen förskola vid 		
skolhuset en gång per vecka.

Nilla redogjorde för bibliotekets verksamhet:
•
		
		

Öppet måndagar kl 11-13 enligt avtal med Värmdö kommun bemannat två timmar
per vecka. Nilla har huvudansvaret för bemanning, vilket sker ideellt. Vi är fler som
hjälps åt.

•
Värmdö kommun köper in böcker 1-2 ggr per år, efter våra önskemål - kom med
		
förslag. Maria Vogel är en mycket bra kontaktperson på Gustavsberg bibliotek.
		
Hjälpte i vintras till med gallring. Vi har även fått böcker från Kulturförlaget till
		skänks.
•
		

Värmdö kommun (kultur- och fritid) står för hyran av lokalen, uppkopplad dator
och ger hembygdsföreningen ett bidrag för att sköta bibblan.

•
		
		
		
		

Sommaren 2019 startade vi med utställning i skolans entré samt höll öppet på
eftermiddagarna (obemannat) i samarbete med Skärgårdsmuseet kl 13-6.
Utställning 2019: Rysshärjningarna
Utställning 2020: Nämdöskärgårdens Nationalpark/Biosfärsområde/Agenda 		
2030-målen samt bibliotekslitteratur med fokus på hållbarhet, energi och klimat.

•
		
		
		
		

Mer sommaren 2020: Tillhandahöll minigolfbanan för en swish-peng. Samarbetade
med Eva Carly och Nämdöskärgårdens Rävungar som hade öppen förskola på
onsdagar i juli och de två första i augusti, främst på skolgården. Teaterskola med
Sara Beer. Extraöppet på eftermiddagarna kl 13-16 samt på sport- och höstlovet kl
11-13.

•
		

Verksamhetensplanen 2020: Författarbesök, schack mm gick ej att genomföra pga
coronapandemin. Förhoppningsvis nästa sommar…

•
•
		

Bokbåtens turné i våras ställdes in pga pandemin. Turnén blev dock av i höstas.
Följ bibblan på hemsidan www.namdo.dinstudio.se (Här finns även info om Nämdö
Green Archipelago, kyrkan- och körverksamheten på Nämdö mm).

Hembygdsgården
Under året har köket inspekterats av Värmdö Kommuns miljöinspektör utan anmärkning. Vi har
även haft sotaren (Värmdö Sotningsdistrikt) på plats. Där finns två punkter som måste åtgärdas.
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SIKO
•
		
		
•

SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation, är en av två stora
medlemsföreningar i SRF, Skärgårdarnas Riksförbund. Den andra motsvarande
föreningen är Bohusläns skärgårdsråd på västkusten.
Endast föreningar kan vara medlemmar i SIKO

•
SIKO värvar medlemsföreningar i skärgården (idag 13 föreningar, ytterligare två
		
på ingång). Uppsökande verksamhet (trots coronan). SIKO välkomnar särskilt
		
företagarföreningar då Regionen och Länsstyrelsen efterfrågar ”vår” kontaktyta i
		företagarfrågor.
•
		
		
		
		
		
		
		

SIKO har två hemsidor: En fronthemsida är under upparbetning (levandeskärgård.
se). Här kommer SIKO:s projekt Skärgårdsflytten - en fortsättning på 			
Skärgårdsmentor - att presenteras med kontaktpersoner på respektive ö.
Skärgårdsskolan 3.0 är ett annat projekt där man bland annat ska titta på 		
ö-skolorna ur ett regionalt perspektiv för att lättare överbrygga kommungränserna,
projektet är försenat pga pandemin. Den ursprungliga hemsidan erbjuder
intern styrelsekommunikation samt allmän skärgårdsinfo, rapporter från 		
skärgårdsråd och seminarium, mm: www.siko.org.se

•
		

Coronainfo från skärgården efterfrågas av Länsstyrelsen. SIKO skickar samlad info
varannan vecka eller oftare om det behövs. Inga kända utbrott på öarna hittills.

•
		
		

SIKO utförde tre digitala samrådsmöten, indelade i norra, mellan och södra 		
skärgården, för att svara på Regionens utredning ”Framtidens sjötrafik 2025”. Se
SIKO:s hemsida: http://www.siko.org.se/page_99.html

•
		
		

Malcolm producerade fyra filmer i samband med SIKO:s 50-årsjubileum år 2019,
Manifestationen Levande skärgård. Filmarbetet fortsätter även i år i projektet
Skärgårdsflytten.

Övriga frågor
Camilla Strandman ville gärna slå ett slag för Facebook-sidan samt övriga sociala medier.
Lotten redogjorde för Skärgårdsrådets arbete att behålla skola på skärgårdsöarna.
Sophanteringen diskuteras också. Översiktsplanen är framskjuten pga pandemin.
Avloppet i Sand är uppdaterat där även Hembygdsgården är ansluten till det nya.
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Antal deltagare i mötet 34 st (7 st i Hbg och 27 st digitalt)

Vid pennan...
Karin Kjellsson Ladholm
Ordförande för mötet, Göran Görsson

Justerare
Lars Haeggström		
Petter Öhman

SID 5 AV 5

