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Ledaren
Äntligen!!!
Jaaa, äntligen blev det vinter i vår
skärgård, ja i hela landet faktiskt. Det
var knappt att jag vågade tro det i
början, men veckorna gick och snön
och kylan hängde kvar till min stora
glädje. Öriket är ju som vackrast i
gnistrande vinterskrud tycker jag. Nu
fick vi äntligen användning för skidor, spark, pulka och, för egen del,
hundarnas släde. I flera veckor fick
vi njuta av vintertillvaron innan den
tyvärr alltför tidigt rann bort på bara
några dagar.
Årsmötet är avklarat på digitalt sätt,
förövrigt det första digitala möte jag
varit med om och jag är imponerad
över hur smidigt det gick.

Efter föreningens första digitala årsmöte kan vi konstatera att hembygdsföreningen sjuder av olika aktiviteter trots att vi inte kan arbeta i
grupp som vanligt! Det visade sig
vara en mycket god idé att få medlemmarna engagerade i föreningen
genom att delta i olika arbetsgrupper,
här kan medlemmarna bidra med
sina olika kunskaper och erfarenheter, utan att behöva knyta upp sig i
själva föreningsarbetet. Det har ju visat sig att jobba i grupp digitalt, fungerar utmärkt bra, och jag är säker på
att denna mötesform definitivt är här
för att stanna, både som ett komplement och som standard. Föreningen
har för närvarande tiotalet arbetsgrupper som använt sig av dom nya
metoderna och på så vis kunnat fortsätta engagera sig i olika frågor som
är angelägna för föreningen.
Tack till alla Er som bidrar i de olika
arbetsgrupperna!
Hembygdsgården har under senaste
året fått vila, och vi kan snabbt konstatera att om ”någon” som känt sig
övergiven under året så är det just
hembygdsgården, den står där och
längtar och väntar på oss, alla medlemmar, och vill inget hellre än att ha
oss som gäster i olika former.
En ensam och övergiven hembygdsgård är lika sorgligt som när Gnaget
förlorar…

Det byggs och fixas både här och
där, bryggorna i Sand renoveras av
ideella krafter och mycket finns att
göra på och runt hembygdsgården
under vårens städhelg.
Även i Solvik slamras det och man
planerar att ha affär och krog klar till
sommaren. I brist på ”egen” affär är vi
nog många som beställt vår mat från
Runmarö lanthandel. Det har funkat
otroligt bra och vilken fin service!!
Hembygdsgården står för det mesta
tom med undantag av mindre möten och sammankomster anpassade
efter de restriktioner som finns. Hur
mycket längtar man inte efter pubkvällarna!!

Det finns en stark förhoppning att
kunna starta upp dem till hösten, det
finns också en förhoppning att kanske, kanske kunna genomföra någon
form av Nämdödag. Just nu kan vi
bara vänta och se, men beredskap
finns hos både Nämdödagsteamet
och pubgruppen.
Vi har blivit duktiga på att hålla avstånd och inte kramas och vi ser ut
att få fortsätta med det en tid framöver. Även jag som oftast inte har något emot ensamhet börjar tycka att
det räcker nu. Men nu är ljuset här
och allt känns lite lättare, gå ut och
njut, plantera något fint vid ditt hus
och var rädd om dig.
Carina Öhman
Föreningens brygg-grupp håller som
bäst på att renovera lilla hamnen i
Sand och där går det ännu inte att
lägga till på den yttre bryggan, men
ha tålamod och även om det tar tid
så blir det bra och glöm inte att allt
arbete som görs är ideellt!
Vi ser framemot att få pyssla om vår
hembygdsgård mot våren och vi har
lite olika planer, men först ska vi ha
en gemensam städhelg i maj och alla
är välkomna att bidra med någon eller några timmar under städhelgen i
maj.
Föreningen har som du säkert sett
haft ett samarbete med Djurö vårdcentral där dom använt sig av hembygdsgården som vaccinationsbas
för våra medlemmar, tack Djurö vårdcentral för gott initiativ och bra samverkan säger vi!

Det ska bli spännande att se om Solviksgänget med Olle i spetsen hinner
få ordning på sina planer till sommaren, det ryktas om nya bryggor, nya
automatiska bränslepumpar (så vi
kan tanka när vi vill), padelbanor och
inte minst en utökad och förbättrad
krog, mums vad det känns spännande! Om du vill veta mer så gå in på
Gunslivs.se – där finns mycket spännande att läsa om visionerna och planerna!
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Slutligen hoppas jag att alla blir vaccinerade så att Nämdödagen kan
blomma i år igen, tills att sprutorna
är på plats önskar jag dig en härlig
vår och försommar, glöm inte att det
aldrig blir vackrare än så, om du frågar mig!
Görsson
Ordförande
P.s ”Du har väl pröjsat medlemsavgiften?”

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 våren 2021
Grovsopor
Se separat schema
Nämdö dagen
Vi återkommer med info, se hemsidan,
“namdohbf.se”
Nämdö Bibliotek
har öppet måndagar kl 11-13
Nämdö Nu kommer ut med tre nr per år,
nästa deadline för artiklar är 14/6.
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Vi har startat ett Odlarforum i
Nämdöskärgården!
Vi är fler och fler som odlar grönsaker,
bär, frukt och trädgårdsväxter på våra
tomter med varierande resultat och sitter tillsammans på mycket kunskap om
odling. Många vill lära sig mer för att
lyckas bättre med sin odling i vår speciella miljö.
Nya trender inom odling med permakultur, Bokashi, vinterodling och en
inställning att man kan utmana gängse
uppfattningar om hur man odlar genom
att experimentera öppnar nya möjligheter. Detta utbud är tillgängligt på nätet
men det kan vara svårt att komma till
skott på egen hand.

På långfredagen hade vi vår första aktivitet: en workshop på Östanviks gård
där vi fick lära oss ta vintersticklingar
av Clare Lindstrand.
Teori och praktik varvades och 15
mycket nöjda deltagare kunde sedan ta
med sig sina egenhändigt preparerade
sticklingkrukor hem. Nu hoppas vi att
sticklingarna tar sig!

Vi har tagit fram ett preliminärt program i form av en årskalender och har
en massa spännande ideer att utveckla
tillsammans.
Nästa aktivitet vi planerar är en Växtbytardag, preliminärt den 29 maj på
Östanviks gård. Vi har också planer på
en Skördefest, en workshop om sommarsticklingar och kurser i beskäring
av fruktträd och buskar.

Nämdöskärgårdens Odlarforum är en
grupp som utvecklar aktiviteter i samverkan med Nämdö Green Archipelago
(NGA).

Håll utkik efter inbjudan till de olika aktiviteterna!
Nämdöskärgårdens Odlarforum
genom Karin Heeroma

Några av oss odlingsintresserade började i januari med att gå en online-kurs
i Skogsträdgårdsodling och drog då
även igång egna lokala Zoom träffar
om odling.
Nu bygger vi ett Odlarforum där intresserade kan dela erfarenheter, lära sig
nytt tillsammans och experimentera,
byta växter med varandra och gå samman för inköp av jord, gödsel, pallkragar, redskap och annat genom Östanviks gård.
På detta sätt hoppas vi ta vår hållbara
ekologiska odling och odlargemenskap
till nya nivåer och välkomnar fler medlemmar i vår grupp. Man behöver inte
vara duktig på odling för att vara med!
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Människans bästa vän...
är hunden! Det är så sant som det
är sagt. Tänk vad många hundar det
måste finnas då nästan alla människor har en bästa vän. Har hört att det
finns 1 melon hundar i Sverige.
Jag heter Chelsea och är en amerikansk cockerspaniel på 7 år. Jag funderar mycket över livets dagliga händelser och ohändelser. Människorna
jag bor med håller till i Nämdöskärgården.
Det är en av de platser på jorden
som jag gillar bäst. Deppar lite över
att jaktsäsongen är slut men människan säger att det kommer en ny efter
sommaren.
Nu ska det tydligen vårstädas både
ute o inne. Det ska rensas i skogen
och eldas stora rishögar. Människorna blir som besatta av både motorsågar, röjsågar och traktorn.
Det hela brukar avslutas med korvgrillning och just den lilla detaljen är
jag mycket engagerad i.
Så småningom ska båten i sjön också. Jag älskar att åka båt, stor båt,
liten båt och framförallt bräda. Människan och jag brukar ta oss en SUPtur så ofta vi kan.
Annars är jag inte direkt någon badfantast. Varför bli blöt i onödan? Är
det riktigt varmt blöter jag magen lite
medan jag dricker.
Förra året var ett konstigt år. Det härjar ju en pandemi. Trodde människan
sa fel först. Så mycket konstiga ord.
Andemi hade varit roligare, älskar än-

der. Nej jag har haft fullt sjå att jaga
bort korvrånaren. Den kom till våran
koja. Det var inte kul. Jag fick inte gå
på dagis för människan blev sjuk och
helt plötsligt kom det hem bilar med
mat i bruna påsar. Ett riktigt Mathem
blev det.
Människan säger att man måste följa
folkhälsomyndighetens rekommendationer så det är bara att lyda, jag
vill ju att folket ska ha hälsa.
Själv hälsar jag på så många jag bara
kan. Helst alla fyrbeningar jag möter
när vi är ute o går. Jag längtar tills vi
kan hälsa på min stora människofamilj och alla människobarnen och kusinkatterna.
Mormor och morfarmänniskorna hälsar jag på när de behöver hjälp.
De behöver mycket hjälp hemma.
Hemhjälp säger människan att det
kallas för. Det kommer en massa
hemhjälparmänniskor dit som jag
skäller på så de inte ska glömma bort
något.
Senast hjälpte jag morfarmänniskan
att äta upp hans macka som låg på
matbordet. Vet inte om han blev så
glad men den var verkligen god.
Nog med funderingar för denna gång.
Håll andan, håll i och håll ut!
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Stängning av 2,5 km vandringsstig
genom Nämdö Naturreservat
För några år sedan märkte jag ut en
stig, Vita Stigen, från Krokviksvägen
via Storträsket och Långvik till Nämdö Böte, se A-B på bifogad plan.
Uppmuntrad av den stora uppskattning stigen väckte hos vandrande
Nämdöbor och även hos vandringsgrupper utifrån fortsatte jag under
2020 med att på samma sätt märka
ut en 2,5 km lång avgrening av Vita
Stigen ner till Lillträsket, se C-D på
bifogad plan.
Den slingrar sig genom Nämdös
centrala delar över hällmarker och
genom skogspartier.

Den utgör ett trevligt promenadalternativ till ”stora landsvägen”, och
tillsammans med befintliga stigar erbjuder den möjligheter till varierande
vandringar.
Området är naturskönt men ändå
rätt obesökt just på grund av att det
saknas stigar.
Jag blev mycket överraskad när
Skärgårdsstiftelsen meddelade mig
att man kunde godta den ursprungliga Vita Stigen men motsatte sig avgreningen C-D med motiveringen att
det inte fanns behov av ytterligare
stigar.

Stefan Walden
har under våra vinterveckor stått för
att hålla vägarna på Nämdö i fint
skick. Det har han gjort så alla är
mycket nöjda. Tänk, vi kunde se damer susa fram med sparken. Synd
att vintern är så kort. Tack Stefan.
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Stiftelsen uppmanade mig också att
måla över de vita färgmarkeringarna,
vilket jag nu med sorgset hjärta har
gjort.
För mig är det obegripligt att Skärgårdsstiftelsen inte tacksamt tar
emot denna stig som underlättar för
Nämdöborna och andra att utnyttja
reservatet.
Vad ska vi annars ha naturreservat till
undrar
Peter Kjellman, Lilla Marn

Inga Winroths jordärtskockor

Jordärtskockan är släkt med solrosen
och kommer ursprungligen från Nordamerika.
Jag började odla jordärtskockor för säkert 40 år sedan. Sorten heter Bianca
och den odlar jag ännu.
Bianca ger vita knölar, somliga blir väldigt ”buckliga” men de flesta blir ungefär som potatisar i formen.
Det kan hända att vissa plantor blommar, då med gula blommor. Stänglarna
blir ganska höga om växtbetingelserna
är goda.
Skockorna trivs bäst i något lättare jordar. Man behöver inte ge mycket gödsel, lite kompostjord och tång räcker.
Odla jordärtskockor i den bakre delen
av din trädgård, för annars kan de höga
och täta bestånden ge oönskad skugga åt det andra som du vill odla.
En bra sak med att äta jordärtskockor
är att de innehåller inulin, som är en
stärkelseart uppbyggd av fruktsocker.

Inga winroth.
Stolt odlare av rekordhöga jordärtskockor.
Jackan inköptes på Loppis för 35år sen,
behöver lagas lite bara så håller den livet ut.

Det gör att den är extra lämplig för diabetiker, och man håller sig mätt länge.
Man kan råskala skockorna eller koka
dem oskalade i ca 10 minuter, sen kan
man lätt ta bort skalen.
Man kan anrätta jordärtskockor på
väldigt många olika sätt. En riktig delikatess är att tvätta dem rena och sen
ugnsbaka dem med lite olja och salt.
Soppa och gratäng är andra enkla rättter som är utmärkta att göra. Du kan
även råriva lite skocka och ha i ditt
matbröd.
Jag låter jordärtskockorna stå och växa
i landet tills frosten tar dem och det gröna vissnat ner. Då är skockorna mogna
att tas upp. Ta bara upp så mycket som
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du kan lagra i ca en månad i kylskåp
eller utomhus i en hink. Skydda skockorna från ljuset och från mössen.
Alla växtätande djur gillar att äta råa
jordärtskockor.
Ett år hade jag den stora vildsvinsgalten inne i mitt jordärtskocksland. Han
grävde upp nästan hela landet innan
han brakade igenom trädgårdsgrinden
och försvann, mätt och belåten. (Han
blev senare skjuten vid Västanvik, det
var en best det!)
Blev ni väldigt sugna på denna grönsak ?…så har jag ibland några påsar till
försäljning.
Inga Winroth Västeräng Nämdö
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Årets kalvar på Östanvik
Något som brukar höra vårnumret av
NN till, är en liten rapport om årets
kalvar på Östanvik.
I gången tid när skärgårdens folk
förlitade sig mer på självhushållning
fanns kor på de flesta gårdar och öar
i Nämdö skärgård. Rätta mig om jag
har fel, men troligtvis lade man på
den tiden, inte lika stor uppmärksamhet på kalvarnas namn och eventuellt
tema för namnen.

Tiderna har förändrats och lantbruk
läggs ned på löpande band, marker
slås samman och gårdarna blir större
och färre.
Detta har skett även i Nämdö skärgård där det idag återstår ett ”stort”
lantbruk och en besättning gutefår i
ytterskärgården. Kanske kan denna
utveckling vändas, och det kan bli fler
djurägare och lantbruk i vårt område,
i en nära framtid?

Nuvarande besättning med nötkreatur på Östanviks Gård härstammar
från den grupp av köttdjur som kom
hit på 1970-talet då en arrendatorfamilj flyttade in och återupptog brukandet av gården.
Gruppen av nötkreatur har många
olika färger och individer. Här finns
blandningar av raser som t.ex Charlois, Limousin, Hereford, SRB, Angus,
för att nämn några.

Carl Albert Lindhagen

Frigga Carlberg

Lindhagen var bl.a jurist, politiker,
riksdagsledamot, och en tid borgmästare i Stockholm. Han arbetade
för många viktiga frågor under sin
karriär, varav kvinnlig rösträtt var en.
Carl Albert var bror till Anna Lindhagen.

En av de mest framträdande och radikala förkämparna för kvinnlig rösträtt.

Bland kalvarna återfinns:

Fredrik Teodor Borg
Första motionen för kvinnlig rösträtt
lades fram i riksdagen 1884. Personen bakom den var Fredrik Theodor
Borg, som alltså blir namnet på årets
första kalv.
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Nils Edén
Edén var statsminister 1917 till 1920.
Det första regeringsbeslutet för
kvinnlig rösträtt togs under år 1919.

Blandras heter det enligt jordbruksverkets definitioner.
På senare år har betäckningen ombesörjts av en tjur av rasen Angus,
som är helsvarta kor, och därav har vi
fått ganska många svarta kalvar.
Det normala är att vi på Östanvik håller åtta vuxna kor i avel, byggnader
och foderkapaciteten på markerna
begränsar.
Det innebär att det väntas åtta kalvar
per säsong.
Betäckning sker under maj-juni och

då väntas kalvarna under februari
och mars. Våren 2020 blev det tidigt
kosläpp, vilket innebar att kalvningen
2021 skedde lite tidigare än normalt.
De första sju kalvarna föddes tidigt,
den första redan 28 januari, i skrivande stund väntar på att den åttonde
kon ska kalva.
Kanske har hon kalvat när du läser
detta, och redan läst om det på vår
facebooksida?
Enligt ”tradition” väljer vi ett tema för
namnen på årets kalvar. De tidigare

Tamm

Gulli Petrini

En tjurkalv som får heta Tamm, kort
och gott. Namnet från Elisabeth
Tamm, som var en förgrundsfigur
inom svensk feminism och en av de
första kvinnorna som valdes in i riksdagen 1922.

Kvinnan med samma namn gjorde
sig vid förra sekelskiftet känd som en
av rörelsens mest karismatiska talare
och åkte landet runt för att sprida
kampen för kvinnlig rösträtt.

Lydia Wahlström
Författare och feminist

ägarna till djurbesättningen gjorde på
samma sätt, vi har valt att fortsätta
med denna trevliga tradition.
I år är det 100 år sedan det första
riksdagsvalet då kvinnor fick rösta för
första gången. Detta föregicks givetvis av en lång politisk kamp för kvinnors rätt att rösta. Temat för årets
kalvar är namn på personer som bidragit till kvinnlig rösträtt. Eftersom
det oftast föds både tjurar och kvigor
så har vi valt att representera både
kvinnor och män.

Om namn på kor och kalvar är ett
trevligt inslag så är de gula plastmärkena i djurens öron av mer obligatorisk art.
Samtliga nötkreatur som finns inom
nationen och unionen skall anmälas
och tilldelas ett individnummer och
öronmärke. Öronmärkena måste sättas dit tidigt och följer sedan med
djuret hela dess livstid. Syftena med
detta är flera. För djurägaren finns
praktiska fördelar, t.ex att kunna sortera sina djur efter ålder och andra
avelskriterier. Även för myndigheterna finns det ’praktiska fördelar’ med
detta system, spårbarhet är ett av
många fina ord.
Källa kvinnlig rösträtt:
demokrati100.se
Wikipedia med flera
Text och foto: Per Fjärdhäll,
Östanviks Gård
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Nämdö studeras under 2021

Under 2021 kommer Värmdö kommuns
utredare Christian Pleijel att genomföra
en s k Omlandsstudie av Nämdöskärgården. Studien är föranledd av den
nya nationalparken och inriktar sig på
hur Nämdöskärgården ska kunna dra
nytta av sin nya status. Under året
kommer en del vetenskapliga studier
att genomföras, bland annat gällande
vattenförsörjning och energihushållning.
Dessutom ska en rad möten och studiebesök genomföras, i samarbete
med föreningen Nämdö Green Archipelago.

Det kommer att handla om företagande, turism, naturskydd mm. Både
fastboende och fritidsboende kommer
att få möjlighet att svara på enkäter om
vilka förväntningar man har för egen del
på Nationalparken.
Utredaren Christian Pleijel har skrivit
en bok om öar, som finns på biblioteket och i år bedriver han en distanskurs
om ”bobarhet” (habitability, på engelska) på Åbo Akademi, som flera nämdöbor har anmält sig till. Information
om hur studien kommer att genomföras kommer att skickas ut till Hembygdsföreningens medlemmar och på

Malcolm Dixelius, ordförande
Nämdö Green Archipelago
Nämdö Green Archipelagos hemsida.
Omlandsstudien kommer att delvis genomföras parallellt med arbetet att skriva en förstudie för ett biosfärområde.
Både Omlandsstudien och förstudien
ska vara klara under 2022.

Nämdöskärgårdens Rävungar
Efter den fantastiska uppslutningen
sommaren 2020 så vill Nämdöskärgårdens Rävungar såklart ordna öppen
förskola i sommar igen.
Det är en sådan chans för barn och föräldrar att mötas och alla andra besökare som stannar till på väg till museum
och bibliotek.
Nämdöskärgården har många helg och
sommarbarn som inte alltid vet vilka
jämnåriga kamrater som finns på ön
och därför är sådana här mötesplatser
så betydelsefulla. Håll utkik efter vilka
aktiviteter som kommer att finnas tillgängliga.
Nämdöskärgårdens Rävungar är en del
av Island Life Sweden AB och vill du ha
mer information om sommarens aktiviteter så kan du även följa oss här.
Vår förhoppning är att kunna arrangera
fler spännande aktiviteter för barn och
ungdomar och arbeta för en skärgård
full av liv med barnomsorg, skola, som-

maraktiviteter och fler inflyttade familjer.
Den öppna förskolan handlar främst
om fri lek i förälders sällskap men den
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första halvtimmen passar bra för sagostund, sånglekar eller pyssel i trollskogen med fyra elementen.
Nämdöskärgårdens Rävungar
text o foto Eva Carly

Taxibåtstrafik för länge sedan
Redan på 60- och 70-talet trafikerades
sträckan Saltsjöbaden-Nämdö. På den
tiden av taxibåtar.
Trafiken var tät och gick från april till
november med både morgon- och
kvällsturer till vardags och helgtrafik
som ni kan se i turlistan här intill.
Man erbjöd också andra tjänster som
tex frakter, sjuktransporter och bogsering.
Båtarna som användes var Carina och
Belmar, byggda 1964-1965, som kördes av Stickan Öhman från Mörtö och
Hasse Öhman från Ladholmen.

Belmar (1969)

Så småningom utökades trafiken med
båten Skade och man fick hjälp med
körningarna av Totte Sköld från Kalkberget. Vissa helger fick man också
hyra in delfinbåtar för att få hjälp att
frakta alla passagerare.
Men waxholmsbolaget hade fått korn
på den populära traden och tog så
småningom över både den och båten
Carina. Hon var dock lite för liten för
waxholmsbolagets trafik och återgick
till att bli taxibåt i Nämdö- och Runmaröområdet.
Efter att ha legat på land på Djurö ett
antal år såldes Carina till Royal Shipping Sweden AB år 2017 och bytte då
namn till Leonore.
Belmar tros finnas kvar i Stockholmsområdet, hon grundstötte kraftigt 2008
och fick lyftas av grundet efter evakuering av passagerare.

Skade (1969)

I minneslunden på Nämdö kyrkogård
ståtar båten Carinas ursprungsankare i
en stenrundel.

Carina (1969)

Vanligtvis kanske man döper sin båt efter sin dotter men eftersom båten Carina "föddes" först så är undertecknad
alltså döpt efter henne, mycket ärofyllt.
Carina Öhman

Carina (2003)
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Hurra för Saltsjön!
Följ med till havs! av Lennart Jarnhammar
Vintern hade slagit ett järngrepp om skärgården under
de första månaderna 1936. Stora delar av yttre skärgården isolerades ,och det var svårt att få ut förnödernheter till öarna.
I mitten av mars var läget så alarmerande att Waxholmsbolaget beslöt att undsätta Nämdö, som var en
av de värst drabbade öarna i södra skärgården.
En torsdagsförmiddag lade därför Waxholmsbolagets
”Saltsjön”ut från Blasieholmskajen med bland annat
en mindre grupp journalister och fotografer från Stockholmspressen ombord.
Skärgårdsbon, han svälter inte ihjäl i första taget, ljöd
en trygg Nämdöstämma när undsättningensångaren
Saltsjön på torsdagsmiddagen sprängde sig fram genom isen ned mot Västerbyns brygga.

Nämndeman Sjögren var ombord för stadsresa, likaså Nämdöbornas exportvara, fisken.
Saltsjön stävade hemåt igen samma väg som den kommit och
gjorde i förbifarten en postränna till Öhman innan den kom längre
in mot staden.
Skrev gjorde Dagens Nyheters då 25-åriga Barbro Alving, Bang.
Tomas Ekström har skickat in artikeln.

Och det var väl ingen som precis hade trott att man gick
mot svältdöden på det isolerade Nämdö.
Men har man suttit utan post en vecka på sin ö och jästen börjar tryta i baket och kaffet i pannan, så kan det
inte hjälpas att man hurrar för Saltsjön när den backar
ut och man står där filmad och förtjust bland apelsinlådor och fotogenfat.
Gamle postföraren Emil Öhman står uppe i backen
ovanför bryggan och flaggar med sin praktfulla röda
mustasch, ur vilken han berättar ett och annat om Nämdövintern.
Det är den värsta vinter vi haft så länge jag har gått med
posten, och det är summarum tio år nu, säger han.
Klockan var 15, och åtminstone för Saltsjöns del var det
färdigt.
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Stavsnäs Entreprenad AB
Stefan Walden 070 8283676

Leif Andersson 070 8838303

info@waldenco.se

info@stavsnasentreprenad.se

Vi säljer och levererar snabbt material som anläggningsjord, kross, stenmjöl,
singel mm i olika fraktioner i säck och lösvikt från vårt lager här på Nämdö.
Arbetar med egna maskiner som traktor, hjullastare och grävmaskin.
Hjälper till med bygglovsansökan för avlopp, schaktar för grund-arbeten, planerar
tomt och trädgård mm.
Välkommen att kontakta oss!
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Avsändare:
Nämdö Hembygdsförening
PL 16, 130 36 NÄMDÖ

Nämdö Nu har nu en insändarspalt som vi döpt till ”BRYGGSNACK”
Vi på redaktionen hoppas att Ni skickar in bidrag.

Grovsopkampanj 2021
Killarna sliter med bryggan

Tur
1
2

3

4
5

6

7

Sandhamn

Plats och stämningen är god.Tid

Södra Stavsudda
Norra Stavsudda
Gällnö (Gällnönäs)
Svartsö
Alsviks brygga
Turat
i vinterväder,
Hjälmö
hämtat ägg.
Gällnö (Söderby)
Lådna Brygga
Sollenkroka ö

Det är en del kvarkl.
att09.00
göra- 13.00
och det planeras till
nästa - 11.30
kl. 10.00
städdag.
kl. 12.00 - 13.30
Det är ett ideellt arbete
kl. 14:00 - 15:00
som görs,
kl. 10.00 - 11.45
- tack killar.
kl. 12.00 - 13.30
kl. 14.15 - 15.15
Bild Ulf Kjellsson kl. 10.00 - 12.00
kl. 13.00 - 14.00

Puttisholmen
Södermöja

kl. 14.30 - 15.30
kl. 10.00 - 12.00

Granholmen
Stora Strängarna
Stora Saxaren
Lilla Saxaren
Stor-Krån
Bjurön
Bjurön södra sidan

kl. 12.30 - 13.30
Doris sköter om kl. 10.00 - 10.15
våra pelargonier i kl. 10.30 - 11.15
Hembygdsgårdenkl.så11.30
ﬁnt. - 12.00
De förökar sig ochkl.blommar
12.15 - 13.15
vackert röda hela säsongen.
kl. 13.45 - 14.15
Hoppas att ni kan komma
kl. 14.45 - 16.00

Grovsopkampanj 2021
Lilla Betsö
1
9
2
10
3
11
4
12
13
5

Vecka

Lördag 24/4

v. 16

Lördag 22/5

v. 20

Söndag 23/5

v. 20

Lördag 29/5

v. 21

Söndag 30/5

v. 21

Lördag 5/6

v. 22

Lördag 12/6

v. 23

Söndag
13/6
Datum

v. 23
Vecka

och se dem snart.
kl. 16.30 - 17.15
- Tack Doris!

Viggsö
Sippsö
Vårlunda
Vårholma
Halleberg
Isskärs brygga

8
Sandhamn
Tur

Datum

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
11.00
11.45
13.15
14.15

-

10.45
11.30
12.45
14.00
15.00

kl. 15.15 - 16.00

Plats

Aspön
Sandhamn
Östanvik
Södra Stavsudda
Tjusviks
brygga
Norra
Stavsudda
Bunkvik
Gällnö (Gällnönäs)
Tur Alsviks brygga
Plats
Sand
Svartsö
Uvön
bryggan
Hjälmö
1 Waxholms
Sandhamn
Gällnö
(Söderby)
Sunnansund
Södra Stavsudda
Lådna
Brygga
Södra
Mörtö
2
Norra Stavsudda
Sollenkroka
ö
Sandhamn
Gällnö (Gällnönäs)
Puttisholmen
Svartsö Alsviks brygga
Hagede brygga
Södermöja
3
Hjälmö
Harö brygga

Grovsopkampanj 2021

kl. 09:00
- 13:00
Tid

kl. 09.00
10.00 -- 13.00
13.00
kl.
Lördag 24/4
v. 16
kl. 13.30 - 14.30
Lördag 19/6
v. 24
kl. 10.00 - 11.30
kl. 12.00
15.00 -- 13.30
16.00
Lördag 22/5
v. 20
kl.
kl.
10.00
12.00
kl. 14:00 - 15:00
Söndag 20/6
v. 24
Datum
12.30 - 11.45
13.30Tid
kl. 10.00
10.00kl.
11.00
kl. 12.00
- 13.30
Söndag 23/5
v. 20
09.00 - 13.00
Lördag 24/4
Lördag 17/7
v. 28
kl. 14.15
11.15 - 15.15
12.00
kl. 10.00 - 11.30
kl. 10.00
- 12.00
12.30kl.
13.30
Lördag 22/5
12.00 - 13.30
kl.
-- 14.00
Lördag 29/5
v.
kl. 13.00
09.00kl.
13.00
Söndag
18/7
v. 21
28
14:00 - 15:00
kl. 14.30 kl.
- 15.30
10.00 - 11.45
kl. 10.00 - 12.00
kl. 10.00 kl.
- 12.00
12.00 - 13.30
Söndag 23/5
Lördag 24/7
29
Söndag
30/5
v. 21
kl. 12.30 - 14.30

Vecka
v. 16
v. 20

v. 20

