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NÄMDÖ NU

”Den förgiftade jordgubbssaften”

  Det här med hundar…

  Holken, ugglan och mården.

  Studiebesök i Mariestad

  Odlarforums skördemarknad

  BRYGGSNACK,  mm
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omslagsbild,
Christina Krook

Höst igen!
Sommaren var väldigt varm och torr 
och SMHI´s regnprognoser slog of-
tast fel och vi blev utan det välbehöv-
liga vattentillskottet. Man kunde ju i 
och för sig spara in på grundvattnet 
genom att bada istället för att du-
scha, så sköna badtemperaturer!
Många turer på min paddelbräda har 
det blivit och jag kan nu stoltsera med 
en mycket bättre balans och står kvar 
på brädan även i riktigt stora vågor. 
Paddlandet gör så himla mycket gott 
för både kropp och själ.
Många möten har det blivit i som-
mar och information om natio-
nalpark, omlandsanalys och 
biosfärområde. Man har haft fl era möj-
ligheter att skaffa sig kunskaper i ämnet.

Vi har också haft höstmöte i förening-
en och protokollet fi nns här. Bla be-
slutade man att medlemsavgiften ska 
ligga kvar på 150 kronor per person 
så glöm inte att betala in den om du 
vill fortsätta få information och denna 
tidning.
Tyvärr blev det ingen Nämdödag i år 
heller, det är helt unikt att den utebli-
vit två år i rad men vi vet ju alla varför. 
Hembygdsgården har ändå använts 
fl itigt till möten, yoga mm. Minigolf-
banan har varit tillgänglig för den som 
känt för att spela och bibblan har haft 
full aktivitet tillsammans med öppna 
förskolan. 
Om allt går som det ska blir det pub i 
november, äntligen! 

Det var verkligen längesedan och nå-
got man saknat.
Jag besökte nyheten Skördemark-
nad vid hembygdsgården lördagen 
den 25/9, ett väldigt lyckat evene-
mang och lite som en mininämdö-
dag. Hoppas att den återkommer 
nästa år igen.
Jag och mina hundar andas ut i den 
klara höstluften och det är nu vår 
tid kommer, det är nu vi njuter. Det 
är skönt att kunna röra sig utan att 
närapå få värmeslag. Våra sinnen 
vaknar och det är dags att komma 
i form igen. Vi önskar oss sååå en 
kall och snörik vinter här i öriket!
Men först ska vi höstnjuta och jag 
önskar er detsamma.

Carina Öhman

Ledaren

Den förgiftade jordgubbssaften
Sommarens teatervecka med Sara 
Beer och dotter Maja är så uppskat-
tad.
Tillsammans med ungdomarna 
snickrar de ihop en pjäs som spelas 
upp vid Museet för publik.
Ungdomarna längtar till nästa som-
mar. 



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-trafi ken.

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 
och Hans Magnusson.
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Hans Magnusson,  hans@mrdab.se

Tidningens postadress
Nämdö Sand 155, Pl 16, 130 36 Nämdö
Tidningen utkommer med 3 nr/år
TRYCK: Pipeline

3

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 offi i-
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, fi lmvisning, 
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 2020 info@namdohbf.se
Göran Görsson Ordf gorsson@gmail.com
Lotten Hjelm V. ordf lotten@grundet.se
Karin Kjellsson Ladholm Kassör/sekreterare k.k.ladholm@gmail.com
Stefan Walden Ledamot stefan@waldenco.se
Lars Haeggström Ledamot lhpab@live.se
Doris Eriksson Suppl doris.eriksson@hotmail.com
Ewa Dahlgren Suppl ewa.ie.dahlgren@gmail.com
John Carly Suppleant john@islandlife.se
Revisorer  
Anne Horngren Revisor anne@abhorngren.se
Ulf Haeggström Revisor ulf.h@ugh.se
Urban Söderberg Revisor suppleant jungfruskars@gmail.com
Nilla Söderqvist Revisor suppleant nilla.soderqvist@telia.com

Valberedningen  
Per Fjärdhäll Sammankallande per@ostanviksgard.se 
Annika Wallin  annika@namdoel.se
Anna Horngren  anna.horngren@telia.com
Jesper Skogsryd  jesper@skargardsservice.nu

Ungdomsledamot  
Gustav Hjelm-Söderberg  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  jeff reypaorron@aol.com
Styrelsen  info@namdohbf.se
Bokningsansvarig Hembygdsgården:  
Doris Eriksson  doris.eriksson@hotmail.com
Pubansvarig:  
Annica Nilsson  annican66@gmail.com
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Kalendarium våren 2021

Nämdö Bibliotek har öppet måndagar kl 11-13

6/11 kl 11, MINNESGUDSTJÄNST med Nämdökören

27/11 kl 15, ADVENTSGUDSTJÄNST med Nämdökören

11/12 kl 15, JULKONSERT

25/12 kl 07, JULOTTA

31/12 kl 13, NYÅRSBÖN

Pipeline

Vill du ha info 

Glöm inte att 
betala årsavgiften, 150:- till 
Nämdö Hembygdsförening
Pg: 495 89 99-7
Bg: 351 2878
Swish: 12 3527 8429
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På lördagen samlades ca 20 personer 
och plockade ihop och städade inför 
vintern. Flytbryggan vid Sand blev åt-
gärdad och på söndagen fl yttades ett 
vedskjul (se bild) och vi var 11 glada.
Stefan lyckades med hjälp, fl ytta ved-
skjulet och det kom på en ny plats och 
till nytta. Vi får nu torr ved att elda med.

 
Hembygdsgårdens
Städdagar

I förrförra numret av Nämdö Nu (nr. 51) 
hade jag med en artikel som handlade 
om Skärgårdsstiftelsens beslut om 
”Stängning av 2,5 km vandringsstig 
genom Nämdö Naturreservat”. 

Min artikel föranledde Stina på Östan-
vik att i förra numret av Nämdö Nu in-
föra en välskriven artikel som behand-
lar dels allemansrätt, naturreservat och 
äganderätt, dels att naturreservat är till 
för att skydda och bevara viktiga habi-
tat för växter och djur.
 
Vad gäller allemansrätt, naturreser-
vat och äganderätt håller jag helt med 
Stina. 
Självklart är det Stiftelsen/markägaren 
som bestämmer över bland annat sti-
gar. Vad jag ifrågasätter är skälen till 
Stiftelsens beslut.
 
Vad gäller att skydda och bevara vik-
tiga habitat för växter och djur så 
behöver det ju inte stå i motsats till 
vandringsstigar, ta exempelvis Bullerö 
Naturreservat som ju har en markerad 
vandringsstig.  Man kan också notera, 
att i den beskrivning av området som 
ingår i Länsstyrelsens Skötselplan för 
Nämdö Naturreservat 2002-03-22, det 
inte framgår att det skulle fi nnas några 
viktiga habitat för växter och djur längs 
den av mig föreslagna vandringsstigen.
 
Så jag undrar fortfarande.
 

Peter Kjellman, Lilla Marn

Att inte Stiftelsen tacksamt tog emot 
denna stig som skulle underlätta för 
Nämdöborna och andra att utnyttja re-
servatet var för mig obegripligt, och jag 
undrade vad vi annars ska ha naturre-
servat till.
 

Stängning av 2,5 km vandringsstig 
genom Nämdö Naturreservat
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Floyd på Östanviks Gård Sand
Lördagen den 31 juli åkte jag och 
pappa till Östanviks gård. Där hade 
de Öppet Hus och både barn och 
stora kunde göra många saker.

Vi gick tipspromenad med frågor till 
barn och andra frågor till stora.
”Var kan man hitta en kräfta?
1 i ett träd
x under sängen
2 i en sjö
Jag tycker man kan hitta en kräfta i 
ett träd.
På promenaden såg vi hönor, 
fjärilar,myror och fl era sorters djur-
bajs.

Alla som ville fi ck provsitta en Riktig 
Traktor! Det var kul! På bilden ser ni 
när jag sitter i den största och fi naste 
traktorn som fi nns på gården.
Man kunde köpa saker också. Sådant 
som människor på öarna hade gjort; 
keramik, tygpåsar och fotokonst med 
skärgårdsmotiv. Pappa tittade runt 
på det medan jag åt glass. Alla som 
gick tipspromenaden fi ck en glass!
Jag tycker att det var en Mycket Ro-
lig utfl ykt.      Floyd Weise 3år, Orrön

Flytande deg
En dag i somras låg Flytande deg vid 
en av Östanviks gårds brygga och 
sålde pizzor. På klipporna runt satt 
nöjda kunder och åt. Nathan som 
gräddade pizzorna trivdes bra på bå-
ten och gillade att det var vindarna 
som fi ck styra båtens nästa hamn.
På en pizza låg några av gårdens 
grönsaker, - toppengod!
Hoppas på återbesök till nästa som-
mar.         Text o bild Christina Krook

gick av stapeln den 6 september.
Det var ett par tappra åskådare som tittade i Solvik där Tempo hade öppet och 
serverade kaffe.          

text o bild Annika Nilsson

sålde pizzor. På klipporna runt satt 
nöjda kunder och åt. Nathan som 
gräddade pizzorna trivdes bra på bå-
ten och gillade att det var vindarna 

På en pizza låg några av gårdens gick av stapeln den 6 september.

Årets Ö till Ö
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Ordföranden 
har ordet
En av frågorna styrelsen ställt sig under pandemin är hur vi kan 
utveckla vår förening, vad är egentligen utveckling för föreningen 
och vilka frågor ska vi ägna tid och kraft åt?

Bygdegårdarnas Riksförbund arrang-
erade en kurs i ämnet och underteck-
nad undertecknad anmälde sig till 
kursen: ”Föreningsutveckling”. 
Sagt och gjort – undertecknad begav 
sig till Härnösand en helg i septem-
ber fre-lör-sön. Vi inkvarterades på 
Härnösands Folkhögskola och jag 
garanterar dig att om du vill se Här-
nösand ifrån sin bästa sida ska du 
inte bo här! 
Efter genomgången kurs genomför-
des en samling tillsammans med 12 
andra bygdegårdsföreningar i Sol-
na en helg i oktober, och för första 
gången kunde jag på riktigt få jäm-
föra oss med andra föreningar. 
Som i alla såna här sammanhang 
plockar man upp en del goda ideer 
ifrån andra och vi får väl se vad detta 
mynnar ut i hos oss. 
Jag kunde också snabbt konstatera 
att vår förening står sig gott i exem-
pelvis antal medlemmar, ekonomi 
och hur många aktiviteter och arbets-
grupper vi har på G.

Det föreningen ägnar kraft åt just 
nu är fundera på hur mycket tid och 
kraft som ska läggas ner på alla de 
olika initiativ som pågår i anslutning 
till det som sker i anslutning till natio-
nalparksbildandet, biosfär, omlands-
analys, hattarnas workshops, Visit 
Värmdö och nu senast ett forskar-
team som på uppdrag av HAV, ska 
undersöka: Hur kan vi säkra att män-
niskor i skärgården kan försörja sig 
på havets och öarnas resurser och 
samtidigt förvalta dem på ett hållbart 
vis”. 
Det är plötsligt så att alla vill veta allt 
om alla och vad och hur saker före-
går i Nämdöskärgården. Själv har jag 
aningen svårt att sortera och priori-
tera vilka möten och grupper som 
är viktigast att delta i för föreningen, 
men vi gör vårt bästa!

Samtidigt som allt detta spännande 
sker så vet vi ju alla att om det ska 
bli fler som bor I Nämdöskärgården 
så måste det till fler bostäder där 
människor kan bo året runt. Det är 
helt obegripligt enligt min uppfattning 
att när det tas initiativ för att skapa 
bostäder, både permanent och som-
marboende så får alla avslag på sina 
bygglov. Jag fattar inte hur det här 
hänger ihop gör du? 
Fler i Nämdöskärgården, men inga 
ställen att bo på…däremot går det 
tydligen hur bra som helst att få byg-
ga fina flashiga sommarkåkar på Or-
rön som står tomma 48 veckor om 
året. Det är helt enkelt inte rimligt. 

Äntligen har vi fått komma igång med 
Pubarna och herrmiddagarna igen i 
hembygdsgården och det har san-
nerligen varit efterlängtade tillställ-
ningar. 
En av föreningens medlemmar Jonas 
Nilsson har efter många år bestämt 
sig för att lämna Nämdöskärgården, 
sålt sitt hus och drar vidare mot nya 
äventyr, han höll ett underbart ”tal/
sång” som en tack och adjöhyllning 
till herrmiddagarnas, och Nämdös 
betydelse på senaste herrmiddagen. 
Jag bifogar texten, läs, sjung och le!

Jag önskar dig och de dina sköna 
härliga helger framöver, 
väl mött 2022!                          Görsson
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”NILSSONS PÅ NORSUDDEN 
1962-2021

1943 byggde en småländsk träpatron 
Göransson ”Stor-Göran” en stuga på 
en holme. Hans yngre bror ”Lill-Gö-
ran” byggde på Sandudden.

1962 tog farfar Tore och farmor Elsa 
över och byggde på, byggde mer, 
fixade båt, fiskade, skrapade färg 
och gästades av vänner och särskilt 
ett barnbarn – Jonas, som fick kratta 
tång.

1997 blev Jonas ägare och skrapade 
färg, fiskade, fixade båt, gästades  
av vänner, byggde på, byggde mer, 
skottar snö och plockar tång… 
Och en & annan fest har det blivit!

Jonas har hunnit med lite andra saker 
också, vigt och begravt, utöver den 
tunga posten i byn: Lotteriförestån-
dare på ett par Nämdödagar. 
Det blev också grupparbete i fören-
ingen för det trådlösa bredbandet 
och om hyresbostäder gemensamt 
för de då två föreningarna på ön, som 
ett första steg till samarbete.

Nu väntar mer tid i Skåne och Spa-
nien.   Och det finns färg att skrapa 
där med… Och massa tång.

Jonas och Maggan tackar nu för sig, 
och önskar Julia, Billy och lilla Nova 
Söderberg all välgång med denna 
pärla.”



Protokoll Höstmötet 18/9 2021 
1. Mötets öppnande 

- Görsson öppnade mötet och presenterade dagordningen 

 

2.   Val av ordförande för mötet 

- Valdes Göran Görsson  

 

3.   Val av sekreterare för mötet 

- Valdes Malcolm Dixelius  

 

4.   Val av justerare och rösträknare 

- Valdes John Carly och Folke Procopé 

 

5.   Röstlängd 

- Bifogas 

 

6.   Mötets behöriga utlysande 

- Mötet ansågs behörigt utlyst 

 

7.   Ekonomisk rapport 

- Kassören föredrog en översiktlig rapport. Föreningens ekonomi är god. 

 

8.   Beslut om medlemsavgift 2022 

- Mötet beslutade om oförändrad avgift, 150 kr/år per medlem 

 

9.   Rapporter från arbetsgrupperna 

 Sjötrafik/Björkviks brygga – Nilla 

- Nilla och Lotten har getts möjlighet att visa argument för att åter öppna 
Björkviks brygga för kollektivtrafik på kommunens skärgårdsråd i maj. 

- Ett tungt skäl är att de flesta Nämdöborna (fastboende och deltidsboende) 
finns på södra delen av Nämdö + sydliga öar i Nämdö skärgård.  

- Tidsexempel visar att det går mycket snabbare att ta sig från Nämdö till 
kommuncentrum Gustavsberg och till Slussen via Björkvik jämfört med Stavsnäs 
vinterhamn. 

- Kommunen agerar nu för att Björkvik ska bli en replipunkt. 
- Kommunen har även agerat för att kompletteringstrafiken till öarna ska 

återupptas genom en skrivelse till Trafikförvaltningen. 
- Förändring kan komma tidigast i vårtidtabellen. 
- Anna Horngren påpekar att det är oklart vem som har ansvar för parkeringen i 

Björkvik. Finns behov av slyröjning. 
- Angående WB:s indragna bemanning i Stavsnäs vinterhamn påpekar Nilla att 

det är viktigt att vi som passagerare ringer och påpekar varje gång vi blir 
frånåkta. Bolaget lovar bättring till nästa säsong.  

 Bryggor och båtplatser – Stefan 

- Yttre bryggan i lilla hamnen renoverad av ideella krafter, en besparing 
motsvarande ca 300 000. 

- Återstår lagningar på nya pontonbryggan. Planeras till höstarbetsdagen. 

 Drift och underhåll – Lasse 

- Arbete utfört på uthyrningshytterna: panel uppsatt och viss målning. 
- Hembygdsgårdens fasader är i behov av målning. Förslag kommer till årsmötet. 
- I övrigt rutinunderhåll.  

 Hemsidan – Karin 

- Clare rapporterar att 2019 hade sidan 9 000 besökare. 2021 uppdaterades 
hemsidan och årets siffra är hittills 4581 besökare. Allt fler söker på engelska 
och på ordet Nämdöskärgården. Det viktiga är att vi ligger på Googles 
förstasida, vilket vi gör f n.  

- Under 2021 har 10 nyhetsbrev skickats ut, till drygt 600 adresser.  

 Nämdö kyrkogårdshistoria – Babban 

- Inget nytt att rapportera 

 Nämdö Nu – Christina 

- Deadline för nästa nummer - 15 oktober.  
- Lotten föreslår att tidningen återupptar traditionen att djupintervjua 

Nämdöbor. Kanske borde man ge ut en samlingsskrift med gamla och nya 
intervjuer ur Nämdö.nu. 

 Nämdödagen – Görsson 

- Stor satsning på 2022! 

 Pub – Annica 

- Nystart i november, sedan alla pandemirestriktioner lyfts. 
- Om julpuben ska äga rum, krävs nya frivilliga. Ordf. uppmanar villiga krafter 

att anmäla sig till styrelsen.  

 Stig- och kogrindsgruppen - Bibi/Ewa 

- Vägvisare och stolpar uppsatta. Några skyltar ska kompletteras, så att de syns 
från alla håll.  

- Värmdö kommun ska bidra med karta, som inkluderar historiska gärdsgårdar 
och platser för kogrindarna. Bibbi önskar att kartan ska finnas tillgänglig i en 
broschyr med QR-koder, tillgänglig för besökare. 

 Ungdomsverksamhet – Gustav 

- John och Gustav har arrangerat en schackkväll – ”schack och chark”. Kom mest 
små barn med föräldrar. Önskas fler ungdomar. Fortsättning följer. 

 NGA/Biosfär – Malcolm 

- Malcolm presenterade NGA:s första studiebesök, till Vänerskärgårdens 
biosfärområde och Mariestad med visning av ElectriVillage, en prototyp för att 
omvandla solel till vätgas. Äger rum 13-14 oktober. Öppet för alla medlemmar, 
anmälan tas emot från 20 september. 

- Helena Strömberg presenterade sig om projektledare för NGA:s förstudie för 
att undersöka om Nämdöskärgården lämpar sig som biosfärområde. 

10 Biblioteket - Nilla 

- Bibblan har varit öppen under sommaren i samarbete med skärgårdsmuseet. 
Övriga aktiviteter har vilat under sommaren. Utställning om hundraårsminnet 
av kvinnlig rösträtt i Sverige. Minigolfen har varit efterfrågad och dragit in goda 
pengar till Hbf. 

- John erbjuder sig att kon konstruera ett utomhusschack på skoltomten om 
kommunen ger tillåtelse 

 

11 Hembygdsgården 

- Se punkt 9, Drift och underhåll 

 

12 SIKO - Nilla 

- Några nya föreningar har tillkommit, framför allt i södra Sthlms skärgård. Även 
några företagarföreningar har tagits in. 

- Aktiviteter: skärgårdsmentor och skärgårdsflytten; vykortskampanjen gav några 
tiotal positiva svar, varav ett mindre antal till Nämdö 

- SIKO är också med i ansökan om pengar för ett projekt, i samarbete med NGA 
och Solvik, som gäller en enklare form av boende, som provats i fjällvärlden. 
Kan passa som alternativ för sådana som vill provbo i skärgården.  

13 Frågeställning till höstmötet om bildandet av destinationsgrupp 

- Förslaget framställt av Malcolm med anledning av att den pågående 
Omlandsstudien har tillsatt Oscar Lindeberg från Visit Värmdö som konsult för 
en så kallad Lokal Ekonomisk Analys av Nämdöskärgården. Inom den kommer 
frågor att tas upp som gäller hur besöksnäringen påverkas av den kommande 
nationalparken, s k destinationsfrågor. 

- Mötet beslutade att bilda en destinationsgrupp med Görsson som ordförande. 
Ordförande har mötets uppdrag att bjuda in lämpliga personer till gruppen. 

14 Övriga frågor 

- Anna H, angående motioner till årsmötet. ”Min erfarenhet är att vi ska kräva in 
motioner tidigare, så att de kan skickas ut i god tid till medlemmarna före 
mötet.” Ordförande lovade bättring. 

- Bibbi talade sig varm för att vi ska ta emot besökare och visa dem våra öar, 
vare sig de kommer gående eller med cykel. Förslaget går ut på att lista de 
personer som är villiga att informera eller guida besökare till våra sevärdheter. 

- Bibbi önskade också att vi skulle hjälpas åt med att stänga av vattenkranen vi 
museet, så att den kan vara öppen för besökare. 

- Ordförande erbjöd sig att anskaffa ett nytt pingisbord. 

- John lovade att nästa sommar återuppliva traditionen med dans på 
Utterkobbarna. 

- Görsson rapporterade från möte med Bygdegårdarnas riksförbund. Med ny 
insikt om skillnaden mellan en hembygdsgård och en bygdegård ansåg han att 
föreningen kan behöva ompröva benämningen på vårt gemensamma hus. 

- Nilla påminde om kyrkovalet. 

 

15 Mötet avslutas 

- Görsson tackade och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet: 
 
 
/Malcolm Dixelius 
 
 
Justerare:    Ordförande: 
 
 
 
/John Carly   /Folke Procopé /Göran Görsson 
 

 Drift och underhåll – Lasse 

- Arbete utfört på uthyrningshytterna: panel uppsatt och viss målning. 
- Hembygdsgårdens fasader är i behov av målning. Förslag kommer till årsmötet. 
- I övrigt rutinunderhåll.  

 Hemsidan – Karin 

- Clare rapporterar att 2019 hade sidan 9 000 besökare. 2021 uppdaterades 
hemsidan och årets siffra är hittills 4581 besökare. Allt fler söker på engelska 
och på ordet Nämdöskärgården. Det viktiga är att vi ligger på Googles 
förstasida, vilket vi gör f n.  

- Under 2021 har 10 nyhetsbrev skickats ut, till drygt 600 adresser.  

 Nämdö kyrkogårdshistoria – Babban 

- Inget nytt att rapportera 

 Nämdö Nu – Christina 

- Deadline för nästa nummer - 15 oktober.  
- Lotten föreslår att tidningen återupptar traditionen att djupintervjua 

Nämdöbor. Kanske borde man ge ut en samlingsskrift med gamla och nya 
intervjuer ur Nämdö.nu. 

 Nämdödagen – Görsson 

- Stor satsning på 2022! 

 Pub – Annica 

- Nystart i november, sedan alla pandemirestriktioner lyfts. 
- Om julpuben ska äga rum, krävs nya frivilliga. Ordf. uppmanar villiga krafter 

att anmäla sig till styrelsen.  

 Stig- och kogrindsgruppen - Bibi/Ewa 

- Vägvisare och stolpar uppsatta. Några skyltar ska kompletteras, så att de syns 
från alla håll.  

- Värmdö kommun ska bidra med karta, som inkluderar historiska gärdsgårdar 
och platser för kogrindarna. Bibbi önskar att kartan ska finnas tillgänglig i en 
broschyr med QR-koder, tillgänglig för besökare. 

 Ungdomsverksamhet – Gustav 

- John och Gustav har arrangerat en schackkväll – ”schack och chark”. Kom mest 
små barn med föräldrar. Önskas fler ungdomar. Fortsättning följer. 

 NGA/Biosfär – Malcolm 

- Malcolm presenterade NGA:s första studiebesök, till Vänerskärgårdens 
biosfärområde och Mariestad med visning av ElectriVillage, en prototyp för att 
omvandla solel till vätgas. Äger rum 13-14 oktober. Öppet för alla medlemmar, 
anmälan tas emot från 20 september. 

- Helena Strömberg presenterade sig om projektledare för NGA:s förstudie för 
att undersöka om Nämdöskärgården lämpar sig som biosfärområde. 

10 Biblioteket - Nilla 

- Bibblan har varit öppen under sommaren i samarbete med skärgårdsmuseet. 
Övriga aktiviteter har vilat under sommaren. Utställning om hundraårsminnet 
av kvinnlig rösträtt i Sverige. Minigolfen har varit efterfrågad och dragit in goda 
pengar till Hbf. 

- John erbjuder sig att kon konstruera ett utomhusschack på skoltomten om 
kommunen ger tillåtelse 

 

11 Hembygdsgården 

- Se punkt 9, Drift och underhåll 

 
12 SIKO - Nilla 

- Några nya föreningar har tillkommit, framför allt i södra Sthlms skärgård. Även 
några företagarföreningar har tagits in. 

- Aktiviteter: skärgårdsmentor och skärgårdsflytten; vykortskampanjen gav några 
tiotal positiva svar, varav ett mindre antal till Nämdö 

- SIKO är också med i ansökan om pengar för ett projekt, i samarbete med NGA 
och Solvik, som gäller en enklare form av boende, som provats i fjällvärlden. 
Kan passa som alternativ för sådana som vill provbo i skärgården.  

13 Frågeställning till höstmötet om bildandet av destinationsgrupp 

- Förslaget framställt av Malcolm med anledning av att den pågående 
Omlandsstudien har tillsatt Oscar Lindeberg från Visit Värmdö som konsult för 
en så kallad Lokal Ekonomisk Analys av Nämdöskärgården. Inom den kommer 
frågor att tas upp som gäller hur besöksnäringen påverkas av den kommande 
nationalparken, s k destinationsfrågor. 

- Mötet beslutade att bilda en destinationsgrupp med Görsson som ordförande. 
Ordförande har mötets uppdrag att bjuda in lämpliga personer till gruppen. 

14 Övriga frågor 

- Anna H, angående motioner till årsmötet. ”Min erfarenhet är att vi ska kräva in 
motioner tidigare, så att de kan skickas ut i god tid till medlemmarna före 
mötet.” Ordförande lovade bättring. 

- Bibbi talade sig varm för att vi ska ta emot besökare och visa dem våra öar, 
vare sig de kommer gående eller med cykel. Förslaget går ut på att lista de 
personer som är villiga att informera eller guida besökare till våra sevärdheter. 

- Bibbi önskade också att vi skulle hjälpas åt med att stänga av vattenkranen vi 
museet, så att den kan vara öppen för besökare. 

- Ordförande erbjöd sig att anskaffa ett nytt pingisbord. 

- John lovade att nästa sommar återuppliva traditionen med dans på 
Utterkobbarna. 

- Görsson rapporterade från möte med Bygdegårdarnas riksförbund. Med ny 
insikt om skillnaden mellan en hembygdsgård och en bygdegård ansåg han att 
föreningen kan behöva ompröva benämningen på vårt gemensamma hus. 

- Nilla påminde om kyrkovalet. 

 

15 Mötet avslutas 

- Görsson tackade och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet: 
 
 
/Malcolm Dixelius 
 
 
Justerare:    Ordförande: 
 
 
 
/John Carly   /Folke Procopé /Göran Görsson 
 

8



Det här med hundar…

Det fi nns mycket att säga om den sa-
ken, problemet är att nå fram till be-
rörda hundägare. 
Jag skrev ett par rader i ämnet i leda-
ren till förra numret. Om man ska se till 

Det ligger faktiskt något i det påstå-
endet, tyvärr.
Andra har blivit otrevligt bemötta när 
de bett ägaren koppla sin hund, det 
låter ju helt vansinnigt, maken till res-
pektlöshet!

12 SIKO - Nilla 

- Några nya föreningar har tillkommit, framför allt i södra Sthlms skärgård. Även 
några företagarföreningar har tagits in. 

- Aktiviteter: skärgårdsmentor och skärgårdsflytten; vykortskampanjen gav några 
tiotal positiva svar, varav ett mindre antal till Nämdö 

- SIKO är också med i ansökan om pengar för ett projekt, i samarbete med NGA 
och Solvik, som gäller en enklare form av boende, som provats i fjällvärlden. 
Kan passa som alternativ för sådana som vill provbo i skärgården.  

13 Frågeställning till höstmötet om bildandet av destinationsgrupp 

- Förslaget framställt av Malcolm med anledning av att den pågående 
Omlandsstudien har tillsatt Oscar Lindeberg från Visit Värmdö som konsult för 
en så kallad Lokal Ekonomisk Analys av Nämdöskärgården. Inom den kommer 
frågor att tas upp som gäller hur besöksnäringen påverkas av den kommande 
nationalparken, s k destinationsfrågor. 

- Mötet beslutade att bilda en destinationsgrupp med Görsson som ordförande. 
Ordförande har mötets uppdrag att bjuda in lämpliga personer till gruppen. 

14 Övriga frågor 

- Anna H, angående motioner till årsmötet. ”Min erfarenhet är att vi ska kräva in 
motioner tidigare, så att de kan skickas ut i god tid till medlemmarna före 
mötet.” Ordförande lovade bättring. 

- Bibbi talade sig varm för att vi ska ta emot besökare och visa dem våra öar, 
vare sig de kommer gående eller med cykel. Förslaget går ut på att lista de 
personer som är villiga att informera eller guida besökare till våra sevärdheter. 

- Bibbi önskade också att vi skulle hjälpas åt med att stänga av vattenkranen vi 
museet, så att den kan vara öppen för besökare. 

- Ordförande erbjöd sig att anskaffa ett nytt pingisbord. 

- John lovade att nästa sommar återuppliva traditionen med dans på 
Utterkobbarna. 

- Görsson rapporterade från möte med Bygdegårdarnas riksförbund. Med ny 
insikt om skillnaden mellan en hembygdsgård och en bygdegård ansåg han att 
föreningen kan behöva ompröva benämningen på vårt gemensamma hus. 

- Nilla påminde om kyrkovalet. 

 

15 Mötet avslutas 

- Görsson tackade och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet: 
 
 
/Malcolm Dixelius 
 
 
Justerare:    Ordförande: 
 
 
 
/John Carly   /Folke Procopé /Göran Görsson 
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Många har bett mig skriva något om alla dessa lösspringande hundar 
man stöter på här på Nämdö och omkringliggande öar, framförallt 
sommartid. 

resultatet av hur hundsom-
maren utvecklade sig läste 
nog inte så många just de 
raderna. Många hundar var 
det! Och det är ju underbart 
att så många har sett lyck-
an i att leva med hund. Det 
gäller bara att inte glömma 
ansvaret det innebär. När 
man möter lösa hundar ute 
på vägen utan ägare i sikte, 
fritt strövande, bajsande 
mitt på vägen eller i någons 
trädgård, jagandes katter, 
drivandes vilt osv osv då 
fi nns det ingen hundägare i 
världen som kan påstå att 
de har koll på sin hund!
Jag vet att det fi nns någon 
liten procent av oss hundä-
gare som har så vältränade 
hundar att de inte skulle 
vika från sin ägares sida. 
Varken jag eller det stora fl ertalet av 
oss kan räknas in i den kategorin och 
det är inte heller den typen som är ett 
problem.
Att en hund någon enstaka gång får 
tillfälle att rymma kan hända oss alla, 
men det är inte heller den typen som 
är problemet.
Problemet är den hundägartyp som 
tror att de har all rätt att ha sina hun-
dar lösa, som inte har koll på var de är 
eller vad de gör. I samma ögonblick 
hunden är utom synhåll har du tappat 
kontrollen, du vet inte vad som fi nns 
runt hörnet, vem den möter eller vad 
den hittar på.
Någon beskrev det såhär: ”hundä-
gare verkar tro att de i samma ögon-
blick de kliver av waxholmsbåten 
eller taxibåten är i sin fulla rätt att ge-
nast släppa sin hund lös bara för att 
de är på landet”

Ja, alla hundar behöver få springa 
fritt och i full fart då och då. Hur löser 
du det?
Mina hundar får rocka loss här på 
tomten och jag är alltid med dem, 
leker med dem, ser dem bada och 
njuta av att sträcka ut. Passar ibland 
på att träna någonting, bygger på vår 
relation. Jag ser dem hela tiden, går 
inte in och fi kar medan de är ute för 
då skulle de troligtvis vara långt borta 
när jag fi kat klart. 

Har du funderat över på vilket sätt 
det skulle kunna förbättra din och din 
hunds relation när du låter den löpa 
fritt och utan din närvaro eller kon-
troll? Svar, inget alls!! Du får en hund 
som allt mer löser saker på sitt eget 
sätt, utan dig…….en hund som kan 
råka illa ut på olika sätt, en hund som 
kan få andra att råka illa ut. 

Det är säkert inte vad du vill ska hän-
da.
Så hur gör man för att låta sin hund 
springa av sig utan koppel? Du bör 
ha ett bra svar på detta innan du 
släpper din hund lös!

När man tar in en hund i sitt liv måste 
man vara medveten om att det, för-
utom all glädje och kärlek, innebär ett 
stort ansvar de närmaste 10-15 åren. 

Jag vill gärna tipsa om en utbildning 
som bland andra hundcoachen Fred-
rik Steen varit med att skapa. Hunda-
garcertifi ering.se  den är webbaserad 
och du läser ett kapitel i taget, svarar 
på ett antal frågor och sedan går du 
vidare till nästa kapitel. 

Väldigt bra på många sätt för nyblivna 
hundägare och en hel del välbehövlig 
repetition för den mer rutinerade. Det 
tar inte lång stund i anspråk så gör 
det bara. Jag har gjort det.

Carina Öhman
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Min pappa har alltid haft lite av ett få-
gelintresse och den här holken blev 
nog det som födde även mitt intresse. 

Mamma, som var mycket på Run-
marö som barn berättade om en 
granne där som hade uggleungar på 
tomten ett år.
Alla tre ungar satt på rad på en gren 
och hela grannskapet kom på besök 
och fascinerades av de ulliga små 
ugglebollarna, berättade hon.
Jag hjälpte mina föräldrar att montera 
holken i en tall den vintern och väntan 
på ugglorna började. Jag hade nog 
egentligen inte så stora förhoppning-
ar om att någon uggla skulle flytta in 
i holken eftersom jag inte kunde min-
nas att jag varken sett eller hört nån 
uggla här på Nämdö. Dom finns nog 
bara på Runmarö minns jag att jag 
tänkte.
 
Ungefär två år senare hörde jag för 
första gången en kattuggla hoa i sko-
gen bakom vårat hus här på Nämdö. 
Jag minns det tydligt. Ett läte jag ald-
rig hört innan, men ändå visste jag på 
något sätt att det var ugglan vi väntat 
på. 
Jag sprang in och hämtade pap-
pa som bekräftade att det var en 
kattugglas läte. Nu är det klart tänkte 
jag, till våren har vi uggleungar på en 
gren. Men så lätt var det inte.
 
Ytterligare några år gick utan att nå-
gon uggla flyttade in i holken. Pappa 
berättade att han hörde ljudet av 

Holken, 
ugglan och 
mården.

både kattugglehane och kattugg-
lehona från skogen då och då, men 
ingen verkade bo i holken.
 
Hösten 2019 hade mitt fågelintresse 
tagit fart ordentligt, och jag ville ta 
reda på om kattugglorna besökte 
holken på Nämdö. 
Jag monterade in en kamera i pap-
pas holk och redan i januari 2020 fick 
vi för första gången se video på hur 
en kattuggla flög in i holken och in-
spekterade den. 
Några månader senare kunde vi även 
se hur både hona och hane besökte 
holken under några minuter för att 

sedan försvinna ut i natten. 
Dom kollar om holken duger att lägga 
ägg i minns jag att vi tänkte, men inga 
ägg blev lagda i holken den vintern.
 
Vinter 2020-2021 ökade aktiviteten i 
holken. Vi kunde se på kameran att 
hanen var där nästan varje natt. Han 
satt i holkens öppning och lockade 
på honan som ibland kunde höras 
svara från ett träd i närheten.
 
I slutet av mars 2021 upptäckte vi för 
första gången att en uggla lagt sig till 
rätta inne i holken och hon stannade 



där även under dygnets ljusa timmar. 
Nu blir det ungar på riktigt tänkte jag 
och lyckan var total. Under natten 
lämnade honan holken under kortare 
perioder och då kunde vi se hur det 
först låg ett ägg där, någon dag se-
nare två och till sist tre små fi na ugg-
leägg.

Vi googlade och förstod att det skulle 
dröja cirka en månad till äggen kläck-
tes och sedan ytterligare minst en 
månad till ungarna var redo att lämna 
holken. Jag var inne och spanade på 
kameran ofta för att se att allt gick 
som det skulle. 
På nätterna kom hanen med möss 
till honan som vaktade äggen dyg-
net runt. Ungefär 30 dagar från att 
vi upptäckte första ägget hördes ett 
litet pip-ljud som vi inte hört tidigare. 
Tre små hjälplösa kattuggleungar 
kravlade nu runt på botten av holken 
och honan matade dom med bitar av 
mössen som hanen fortsatte att leve-
rera. 
Jag började se mönster i honans 
beteende och märkte att hon ofta 
lämnade holken under några minuter 
precis i skymningen. Troligtvis för att 
hon inte ville uträtta sina behov inne 
i holken. 
Under dessa minuter hade jag bäst 
chans att få se en glimt av ungarna 
eftersom honan annars täckte dom 
för kameran. Jag lyckades även 
fånga honan på stillbild precis när 
hon lämnade holken en kväll i april. 
Kanske var det också just i skymning-

något för att undvika att mården tog 
sig in i holken. Några dagar senare 
fångar kameran en fi lm på honan 
som återvänder till holken där hon 
sitter i några minuter och ser ut som 
hon sörjer.
 
Under sommaren har vi satt upp alu-
miniumplåtar på trädstammen under 
holken som förhoppningsvis kommer 
försvåra för mårdar som vill klättra 
upp till holken. 
Vi hoppas och tror att uggleparet är 
kvar och att de är villiga att göra ett 
nytt försök med ungar nästa vår.

             Johan Hellströmer

en när ungarna var ensamma som allt 
fi ck en plötsligt och tragiskt slut.
 
En kväll i början av maj när jag slår 
på kameran upptäcker jag att något 
är fel. Holken är tom. Helt tom. Ingen 
hona och inga ungar. Kort därefter 
klättrar en mård in i holken och bör-
jar gnaga på vad som fi nns kvar av 
ungarna. Jag missade mårdens för-
sta attack, men det råder inget tvivel 
om att det var mården som dödade 
alla tre ungar. 
Vi blev förstås helt förkrossade över 
detta plötsliga anfall och funderad 
en hel del på om vi hade kunnat göra 

Julen 2013 fi ck min pappa 
en uggleholk i julklapp av 
min mamma. 
Holken var byggd för 
kattugglor och 
lokalproducerad 
av Per Fjärdhäll 
som då höll till på Gillinge. 

Klippt från tidningen Skärgården!
Tankar från förr…….
”Under det mörka halvåret skulle öarna vara här-
liga oaser där mest naturens ljud hörs och mörk-
ret får vara mörkt utomhus medan de nöjda skär-
gårdsborna kan njuta i lugnet och lampornas sken 
inomhus.”   

Misse Ljungström

Klippt från tidningen Skärgården!
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Här är Maria Nilsson, Toomas Vaks, Nilla Söderqvist, Inger Erikson, John Carly, Malcolm Dixelius, Per Fjärdhäll och 
Yngve Hässler framför världens första kombimack för el och vätgas. En del av projekt ElectriVillage i Mariestad, Väner-
skärgårdens biosfärområde med Kinnekulle.  Foto: Zara Arrehed 

I två dagar har åtta Nämdöbor varit 
på studiebesök i Mariestad och Vä-
nerskärgårdens biosfärområde, där 
även Kinnekulle och Djuröskärgår-
dens nationalpark ingår. Syftet med 
besöket var dels att lära sig mer om 
hur biosfärområden ser ut och inte 
minst att titta på det internationellt 
uppmärksammade engergiprojektet 
ElectriVillage, som både genererar 
solel och vätgas för olika ändamål. 

Vänerskärgården med Kinnekulle är 
ett av Sveriges äldsta biosfärområ-
den. Det har funnits sedan 2010 och 
har nu i september fått godkänt av 
UNESCO att fortsätta sin verksamhet 
som biosfärområde efter en gransk-
ning av de första tio årens verksam-
het. I början var arbetet starkt inrik-
tat på att stödja ett hållbart fiske i 
Vänern, men över tid har uppdraget 
breddats till att omfatta pilotprojekt 
för ett hållbart samhälle i stort. 

Det sker genom breda utbildnings-
projekt, teknisk innovation och ut-
veckling av ekosystemtjänster.

 I Mariestad mötte gruppen även Jo-
hanna McTaggart, som var den första 
koordinatorn för Vänerskärgårdens 
biosfärområde. Hon är idag sam-
ordnare för alla sju biosfärsområden 
i Sverige och stöttar andra områden 
som kandiderar för att bli godkända 
av UNESCO. Johanna arbetar också 
i de internationella nätverk där värl-
dens drygt 700 biosfärområden in-
går. Hon understryker att en biosfär 
per definition är till för att människor 
ska kunna leva i den. Mottot är ”Man 
and the Biosphere” – människan och 
biosfären. 

Johanna har fått en inbjudan att 
komma till Nämdöskärgården någon 
gång nästa år och berätta vad som 
krävs för att bli ett biosfärområde. 
På direkt fråga förklarar hon att ett 

biosfärområde inte innebär några 
regler eller begränsningar, som inte 
redan finns i området. Biosfärområ-
den accepteras bara av UNESCO 
om idén och inriktningen är ordentligt 
förankrad bland invånarna i det be-
rörda området. Avsikten är att under-
lätta för invånarna i ett biosfärområde 
att genom egna initiativ hitta sätt att 
möta FN:s hållbarhetsmål inför 2030

Vänerskärgårdens biosfärområde 
omfattar större delen av Vänerns 
södra strand, i kommunerna Marie-
stad, Götene och Lidköping. Biosfär-
kontoret har en och en halv tjänst 
och får sin finansiering av de berörda 
kommunerna, Naturvårdsverket och 
Västra Götalandsregionen. Verksam-
heten är organiserad som en ideell 
förening där andra föreningar och fö-
retag är medlemmar, liksom kommu-
nerna själva och individer som verkar 
som ambassadörer för biosfärområ-
det. 

Studiebesök i Mariestad 
och Vänerskärgårdens biosfärområde
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Ett stort tack till Åke Fjärdhäll för det 
fina jobbet med våra vägvisare och 
tack även för de vägvisare Åke nu 
håller på med. Tack Jon, Lasse och 
Petter för uppsättning av anslagstav-
lor och vägvisare.
Stig - Kogrindar - Kart - Folderprojek-
tet skall var avslutat till Påsk. 
Ett stort tack även till Värmdö Kom-
mun och Region Stockholm , utan er 
hade vi inte klarat av det ekonomiskt!
Stiggruppen

några ord om valet av 
kyrkofullmäktige 2021
i Djurö Möja och 
Nämdö församling
Antalet röstberättigade var 2494. Av-
givna röster var 507. 
Antal giltiga röster var 467.
således var valdeltagandet endast 
20,33%.
Vilket måste anses som mycket lågt. 
Intresset för hur kyrkan i vår försam-
ling styrs och hur medlen fördelas 
verkar inte vara så intressant för ma-
joriteten av de som är medlemmar i 
vår församling.
 Vilket kanske kan förklara att den 
grupp= Skärgårdskyrkan, som sedan 
decennier (ingen minns längre hur 
länge, men Göran Pettersson bosatte 
sig på Djurö 1972) har haft majoritet i 
fullmäktige ganska ostört har kunnat 
ta beslut som har upprört många. 
Nu i kyrkovalet 2021, har emellertid 
mandatförhållandena förändrats så 
att den grupp som heter ”Ökyrkan, i 
livets tjänst” fått ett mandat mer än 
Skärgårdskyrkan.
Vi från Nämdöskärgården som blivit 

invalda i kyrkofullmäktige, både som 
ordinarie och som ersättare är Annika 
Wallin, Stina Molander och Inga Win-
roth.
Den nya majoriteten kommer att ”ta 
över” from 1/1-22. 
Vi får se hur det kommer att mär-
kas….
Tack alla ni församlingsmedlemmar 
som gick och röstade och gjorde er 
stämma hörd! Har ni tankar och fun-
deringar om hur vår församlings ar-
bete kan förändras, så kontakta vem 
som helst av oss, så kanske vi till-
sammans kan göra saker bättre.
Ökyrkan har funnits som grupp sen 
ca 2008. Tillblivelsen av gruppen är 
initierad av Gullewi Dunback och Eli-
sabeth Ringbom. Bägge hemmahö-
rande på Möja.              Inga Winroth

man även kan ställa om tågen på Kin-
nekullebanan till vätgasdrift. Banan 
har utsetts till Sveriges vackraste och 
har en sträckning som går genom 
biosfärområdet.

Studiebesöket arrangerades av en-
ergigruppen inom Nämdö Green Ar-
chipelago, som tänker undersöka om 
erfarenheterna från pilotanläggning-
en i Mariestad kan tillämpas i Nämdö 
skärgård i någon form. Nästa studie-
besök inom ramen för biosfärprojek-
tet är planerat till januari med Koster-
havets nationalpark som huvudmål. 
Mariestad ligger på vägen, så om det 
finns intresse kan det bli möjlighet för 
fler att bekanta sig med projektet. 

Malcolm Dixelius

Mer om ElectriVillage: https://marie-
stad.se/Mariestads-kommun/Foretag-
-tillvaxt/ElectriVillage-Mariestad---for-
industriell-fornyelse

Företag inom besöksnäring och livs-
medelstillverkning använder sig av 
biosfärområdet som en marknads-
fördel.

I närheten av Läckö slott på Kol-
landsö finns Naturum Vänerskärgår-
den – Victoriahuset, som kombine-
rar en familjevänlig utställning med 
hotellverksamhet och en prisbelönt 
restaurang. Gruppen kunde avnjuta 
en delikat middag på gös efter en en-
gagerande presentation av chefen för 
utställningsdelen, Sofia Wennberg. 
Detta naturum drivs tillsammans med 
Läckö slott och får de flesta av sina 
besökare tack vare det samarbetet. 
Nationalparken i Djuröskärgården är 
däremot glest besökt – en dagsresa 
kostar närmare 700 kr/person med 
ett fartyg som bara tar tolv passage-
rare åt gången. Nerslitning av natu-
ren i reservatet verkar inte vara något 
akut problem. 

Det som gjort Vänerskärgårdens 
biosfärområde internationellt känt 
är ett pilotprojekt delvis finansierat 
av Mariestads kommun, som kall-
las ElectriVillage. I projektet deltar 
förutom kommunen också energifö-
retaget VänerEnergi och biltillverka-
ren Toyota. Projektet består av en 
solcellspark, som ger energi till ett 
aggregat för att framställa vätgas ur 
sjövatten. Vätgasen används för att 
driva fordon som ägs av kommunen, 
en del av energin går till en förskola. 
Anläggningen har redan lockat till sig 
studiebesök från när och fjärran.

Susanné Wallner, näringslivschef 
i Mariestad, är märkbart stolt över 
att Mariestad nu har världens första 
kombinerade mack för vätgas och 
laddning av elfordon. Satsningen på 
vätgas ligger i linje med EU:s stora 
strategi för energiomställning inför 
2030 och kommunen har nyligen fått 
medel från EU för att undersöka om 
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Odlarforums Skördemarknad
Solen sken från en klarblå himmel och vi alla trivdes och hade 
längtat så efter att få träffas.
Stina  Molander startade en kurs om skogsodling vintras. 
Vi blev en grupp som träffades på nätet och när kursen var slut 
fortsatte samtalen och många idéer föddes.

Odlarforum har hittills ordnat en öp-
pen träff för att byta sticklingar och 
en träff för att byta plantor.

Tanken dök upp att avsluta säsongen 
med en Skördemarknad i september. 
Clare och Annika gjorde en första pla-
nering och efter många träffar med 
intresserade blev Skördemarknaden 
på Hembygdsgården till.

Det kom ca 200 personer som, njöt, 
beundrade, smakade, luktade, var 
med på quiz och så klart kunde 
handla i de olika stånden. 

Stånden var fulla med spännande va-
ror som blommor,sylter,marmelader
,grönsaker, sticklingar, ägg och väl-
digt god äppelmust m.m.



I några stånd fanns smycken, stickat,
fårskinn och ett lotteri.
Man kunde köpa Odlarforums grön-
sakssoppa, våfflor och kaffe med 
kakor.I Hembygdsgården smakade 
man och röstade,
Jesper från Västanvik lät oss smaka 
på rökt hjortfilé och fick flest röster.
Odlargruppen har haft Zoomträff och 
alla är så nöjda efter skördemarkna-
den och nya spännande idéer dyker 
upp. 
Stina som startade det hela säger”det 
här gillar jag - sprida kunskap, glädje 
och inspirera”.
Vi ser fram emot en spännande fort-
sättning.

15



B
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. 

Tack Jörgen, du hämtade våra krab-
bor själv i Stavsnäs och förgyllde 
vår helg. De var väldigt goda.

Tack Jörgen, du hämtade våra krab-

ETT AVLOPPSSYSTEM DU KAN LITA PÅ
Ett avloppsystem med reningsverk bara måste fungera enligt alla regler och krav som 
ställs av myndigheterna. Topas Vattens system för rening av avlopp har en mycket 
hög tillförlitlighet och bolaget har lång erfarenhet, och bland kunderna återfi nns allt 
från enskilda fastighetsägare till kommuner.

Vi är en komplett leverantör av reningsverk för privatpersoner, mindre samhällen, 
fritidsanläggningar och samfälligheter. Det är en viktig och stor investering man gör i 
sin fastighet och den skall fungera i många år, därför har vi en utbyggd rikstäckande 
väl fungerande serviceorganisation.

Vi på Topas Vatten är väl insatta i den totala processen med ett reningsverk för av-
lopp och har höga kvalitetsreferenser så väl från kommuner som från privatpersoner. 
Topas reningsverk var också det verk som presterade allra bäst i länsstyrelsens stora 
test av minireningsverk.

Kontakta oss:
08-767 00 30

031- 774 00 30
kontakt@topasvatten.se 

www.topasvatten.se

                                  Per Fjärdhäll gjorde 
den första öletiketten 2009, sedan år 
2010, 2011 och en Juletikett 2011...

En

till Nämdölinjens Kaj,
för din insats 
härom veckan!!


