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Ledaren
Tiden går fort, våren har liksom galopperat förbi känns det som. Maj har
varit solfylld men lite blåsig och med
en enorm brist på regn, förutom på
slutet. MEN såhär långt (3/6) har vi
fått en ordentlig påfyllning av regnvatten och växtligheten jublar. Man
önskar ju dock att bara det man planterat och vill ha skulle jubla och inte
allt ogräset, men det kan ju vara lite
meditativt att sitta och rycka de icke
önskvärda växterna.
Vad ser ni på omslaget? Jo en simskola från 1962, deltagare var bla
Petter Öhman, hans syster Marga
Öhman, Calle Bergsman och Lasse
Bengtsson. Känner du igen dig eller
någon vän på fotografierna är du välkommen att berätta mer om det.
Mycket är på gång i öriket, på tal om
växter så har Nämdöskärgårdens odlarforum haft plantbytardag och en

skördemarknad planeras till hösten,
ni minns väl förra årets succé!
NGA har sitt kontor i skolan öppet på
tisdagar, där kan man kika in om man
är nyfiken på vad de håller på med.
Och efter ett par år av coronarestriktioner är vårt eget, älskade
evenemang Nämdödagen äntligen
tillbaka! Planerna är i full gång och
det finns förstås en härlig Nämdödagsgrupp som håller i tyglarna. All
hjälp som finns att tillgå är välkommen, stort som smått. Hör gärna av
er till kommittén. Evenemanget drivs
som vanligt helt ideellt och behållningen går tillbaka till föreningen och
hembygdsgården. I år investerar vi
tex i att måla om hela byggnaden!
Möt Jörgen Skoglösa som berättar
om sommarens verksamhet i Solvik.
Även om tidningen i din hand är gan-

Sommaren 1962, tre kamrater,

ska välfylld önskar vi i redaktionen att
ni vill hjälpa till att fylla kommande
nummer. Var inte rädda för att skicka
in era bidrag, det kan vara en dikt,
en text om ett speciellt ämne eller
en kort insändare till ”Bryggsnack”.
Innehållet ska ju förstås ha anknytning till Nämdöskärgården. Så sätt
igång och skriv, det är roligt!
Sommar, sol och semester. Det är
tid för återhämtning, vila och njutning. Eller?! För vissa av oss väntar
återhämtning och vila till vintern istället. Men hursomhelst, luta er tillbaka
med en glass i handen och fötterna
i havet. Njut av maten på någon av
örikets restauranger, häng med på
någon kul aktivitet eller skriv något till
nästa NämdöNu. Men först hoppas
jag att du njuter av vårt sommarnummer en stund.
Carina Öhman
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skärgårdsborna Lasse Bengtsson, Petter Öhman
och Orrökillen Calle Bergsman gick på simskola.
Simskolan ordnades på Westerlunds tomt, ”Pensionatet” på Nämdö. Det var
dock lite besvärligt eftersom vattentemperaturen låg på 11-12 grader, det
sägs dock att de tre grabbarna lärde sig att simma vid detta tillfälle.
Petter och Calle kommer att fira detta med en jubileumsfest i sommar, som
kommer att äga rum 60 år efter uppnådd simkunnighet, dock kommer man
inte bevisa att man kan simma vid detta tillfälle….
Text o bild Calle Bergsman
...Simskolan jubilerar 60 år
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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
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www.namdohbf.se
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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).

Kalendarium våren/sommaren 2022
Grovsopor
Se separat schema
Nämdö Bibliotek har öppet måndagar kl 11-13
Tisdag 5/7 Musik i sommarkväll i Nämdö Kyrka,Djurö spelmän 19.00-20.00
Tisdag 19/7 Musik i sommarkväll i Nämdö kyrka,Errka Petersson spelar 70-talsprogg på
Kyrkorgel 19.00-20.00
Lördag 23/7 11-14 insamling till Nämdödagen, Sands brygga
Söndag 24/7 Gudstjänst 11.00-12.00 i Nämdö kyrka
Lördag 30/7 Nämdödagen, Hembygdsgården
Tisdag 2/8 Musik i sommarkväll-Viskonsert Embla HANE 19.00-20.00 i Nämdö Kyrka
Lördag 27/8 Skördemarknad, Hembygdsgården
Söndag 7/8 Friluftsgudstjänst Kyrknäset 15.00-16.00
Söndag 28/8 Tyska S:ta Gertruds församling 11.00-11.30 i Nämdö Kyrka
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Skärgårdsmuseet och Nämdö bibliotek är
öppet alla dagar i sommar.
Skärgårdsmuseet i Gamla
skolan i Sand på Nämdö,
en filial till Skärgårdsmuseet i Stavsnäs sommarhamn, och Nämdö bibliotek, som drivs av Nämdö hembygdsförening i Nämdö skolhus i
samarbete med Värmdö kommun,
har gemensamma öppettider under
sommaren.
Välkommen till Skärgårdsmuseet - en
rofylld miljö.
På Skärgårdsmuseet i Gamla skolan
finns ett axplock av föremål och utställningar med anknytning till Nämdöskärgården.
•
Öppet varje dag från fredag
1 juli till söndag 7 augusti kl 13.0016.00
I år har vi flera nya utställningar, bland
annat ”Starka kvinnor i skärgården”
som kommer från huvudmuseet i
Stavsnäs sommarhamn. Här får man
ta del av några spännande levnadsberättelser från kvinnor som bodde
i vår del av skärgården, långt innan
de moderna kommunikationerna och
välfärden kom. De övriga utställningarna är på temat - biologisk mångfald
– Skärgårdsmuseet följer trenden, se
utställningsrubrikerna nedan.
•”Mörtö vårt paradis” foton av biologerna Susanne Agartz och Lars Magnusson.
•”De magiska träden” foton från
grannön Orrön av Christina Krook.
•”Fjärilsakvareller i olika miljöer” av
Märta Zingmark som bor i Solvik på
Nämdö.

Under sommaren kommer utställarna
att vara på plats på Skärgårdsmuseet
lite då och då och berätta om sina alster. Håll utkik om datum på museets
öppna facebook-sida: @skargardsmuseet.namdo
Museet kommer åter igen att få besök
av författaren Emil Tingård i sommar.
Hans nya ungdomsroman utspelas
under den tid när ryssen bränner ner
Nämdö sommaren 1719, efter Emils
nogsamma platsrekande på Nämdö
förra sommaren.

Välkommen till Nämdö
bibliotek – med sin mysiga
lilla barnhörna.
Nämdö bibliotek är öppet och bemannat året om varje måndag kl 1113. På sommaren är biblioteket öppet
så mycket mer, delvis obemannad,
nämligen på eftermiddagarna i kombination med Skärgårdsmuseets öppettider.
•
Öppet varje dag från måndag
4 juli till söndag 7 augusti kl 13.0016.00, bemannat måndagar kl 11-13
Kontaktperson:
070-797 17 36

Skärgårdsmuseets inneboende är
förstås på plats för att välkomna besökarna. Men var hittar man honom i
år, och i vilken skepnad?
Som vanligt bryggkaffe, hembakt,
glass, godis, böcker, presentartiklar,
vykort och – inte minst - de fina guteskinnen från Vånö.
Kontaktperson: Iréne Sten Westlund,
070-797 17 36
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Nilla

Söderqvist,

Fyren i Solvik
blir konstverk

HAVET SOM,
OMGER OSS
11 Juni - 21 Augusti 2022

Den f d glasskiosken på Solviks brygga
har av konstnären Zandra Ahl gjorts om
till ett konstverk med namnet Frihet i
Fyren. Vernissagen skedde den 11 juni
i samarbete med Nämdö Hembygdsförening. Konstverket är det första i en
stor konstsatsning i hela Stockholms
skärgård kallad Havet som, omger oss.
Konstfyren har skänkts av Solviks ägare till Hembygdsföreningen, som efter
sommaren ska hitta en ny plats för den.
Zandra Ahl skänkte även en keramiktallrik till föreningen som tack för gott samarbete.
Bilder: Malcolm Dixelius

Odlarforums Plantbytardag!
För andra året ordnade Odlarforum
en plantbytarlördag på Östanviks
gård.
Regnet hängde i luften men det hindrade inte besökare att komma.
Vi hade flera stationer med olika aktiviteter, byta plantor,köpa
lotter,keramik,göra fröbollar, snickra
fågelholkar,fika,och att gå tipspromenad.
Clare informerade om Medborgarforskningens projekt. Start att i juni
samla och identifiera blommor. I
sommar kommer fler aktiviteter.
Lotteriet var populärt och de yngsta
fick en klubba och välja vinst.

VÄXTE UPP MED UTEDASS
HÄMTA VED, HÅLLA ELD I SPIS
PASSA SMÅSYSKON
HÄMTA VATTEN
BÄRA UT SLASKEN
MATA HÖNS
RENSA TRÄDGÅRDSLAND
SKÖLJA TVÄTT I SJÖN
HÄMTA KOR
RENSA STRÖMMING

MIN LYCKA
ATT FÅ FLYTTA
TILL STORSTAN
SITTA I FRED
OCH LÄSA BÖCKER

Sonia Sigvardsson, Västerängen

Den unga damen är lycklig över
klubba och vacker väska!
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Ordföranden
har ordet
Äntligen händer det!
Beslutet är fattat och nu har vi satt
full fart på arbetet med Nämdödagen,
vi har håller som bäst på med förplaneringen. Det kommer att bli ett kärt
återseende för många som saknat
möten med alla sköna människor och
allt annat som Nämdödagen erbjuder.
Dom flesta arbetsstationer har redan
funnit sina ansvariga men vi saknar
några som kan tänka sig att jobba
med, lotteriet och någon till bokloppisen, hör av dig till undertecknad om
du vill vara med och bidra. Det är lika
kul att hjälpa till som att vara deltagare och det ena behöver heller inte
utesluta det andra!
Hembygdsgården ska äntligen få en
ansiktslyftning, vi målar om och huset
kommer att målas i en härligt ”Hembygdsröd” färg ifrån ALCRO. Alcro
har valt att sponsra föreningen med
all färg och det tackar vi allra ödmjukast för, tack Thererse Skoglösa på
Alcro (Therese är gift med Jörgen i affärn, så han har också haft ett finger
med i spelet!?

Föreningen anmälde sitt intresse till
ett konstprojekt som heter Havet
som omger oss i höstas och du kan
nu njuta av verket som Zandra Ahl
gjort, det står och pryder sin plats i
Solvik, efter sommaren övergår verket och fyren i hembygdsföreningens
ägo och det ska bli spännande att se
var vi kan placera ut detta objekt så
att verket får leva vidare! Tack för fyren Solviksgänget.
Föreningen har nu äntligen fått sina
övernattningsbodar klara och jag vill
verkligen tacka alla som varit bidra-

gande till att få allt på plats, allt ifrån
införskaffning, transportering, renovering, uppdatering, byggande av
altan, fixat med inredning, framdragning av el, installation av el, målning,
generösa bidrag till inredning och
inte minst pysslet med byggnadsloven. TACK TILL ALLA SOM BIDRAGIT UTAN ATT TA SÅ MYCKET SOM
EN KRONA I BETALNING.
Nu ser vi framemot en att återuppliva
vår härliga gemensamma fest, Nämdödagen, väl mött alla och ta med
bästa skärgårdshumöret och glöm
inte plånboken…alla bidrag går till
underhåll av vårt fina hus.
Jag vill också nämna några ord om
hur underbart det har varit att vi haft
en affär igång så gott som hela vintern, det har varit ett lyft för många
av oss att kunna åka till affären införskaffa de varor man behövt och inte
minst att om man så önskat kunnat ta
sig något gott i baren. Vilket lyft, tack
Solviksgänget som jobbat i vinter och
bidragit till en mer levande skärgård!
Nu är det vår tur att bidra till en levande skärgård genom att fortsätta
handla i affären, beställa ut varor via
”apoteket röda näsan” och självklart
gå på krogen och njuta av sommaren, äntligen händer det!
Sommarhälsningar
G. Görsson

Solvik
Vid ett redaktionsmöte i Solvik passade vi på att förhöra oss om deras
planer inför sommaren. Vi lyckades
få Jörgen Skoglösa, som driver verksamheten, att sitta ner hos oss en
stund och berätta.
Den välsorterade Tempo-butiken är
de flesta av oss bekanta med vid det
här laget. Förutom att handla vår mat
och mycket annat där är de också
ombud för såväl Systembolaget,
apoteket, DHL och UPS. Man kan
dessutom tanka dygnet runt eftersom det finns kortautomat.
På restaurangsidan kör man med a
la carte meny men ett antal nyheter
tillkommer i sommar. I gamla restaurangen där Erland huserade tidigare
kommer det bli bageri med fikabröd
och matbröd bakat från grunden, 16

platser inomhus och några utomhus
avskilt från övriga restaurangen. På
eftermiddagen förvandlas bageriet till
pizzaverkstad där du kan hämta din
pizza i thermolådor och äta hemma
eller välja att äta på plats. I dagsläget
är det osäkert om man kommer hinna
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få utskänkningstillstånd på den verksamheten, dock kommer man kunna
beställa lyxvarianten av pizzorna
även på Bistron.
På taket av butiken kommer det finnas bar med både stå- och sittplatser men även bokningsbar loungedel
med sköna soffor.
Några temakvällar är också inplanerade som tex vinprovarkväll med
avsmakningsmeny och kanske även
musikkvällar.
För aktuella öppettider sök på sociala medier efter Nämdö Bistro och
Champagnebar respektive Tempo
Nämdö.
Vi önskar varmt Lycka Till!!
Carina Öhman

NÄMDÖHEMBYGDSFÖRENINGEN PRESENTERAR STOLT...

NÄMDÖDAGEN
LÖRDAG 30 JULI 2022
UNDER DAGEN

UNDER KVÄLLEN

KL. 1100-1600

KL. 2100-0100

KAFÉ OCH BARER
FIKA MED HEMGJORD KAKA
KIDS CORNER
ANSIKTSMÅLNING
LOPPIS
MARKNADSSTÅND
MINI-GOLF
LOTTERI
AUKTION KL 1400
TÅRTAUKTION

HAPPY HOUR I UTE BAREN
KL 21OO-2200
LIVE MUSIK & DANS
KL 2100-0100
VARMKORV
VARMT VÄLKOMNA ALLA
TILL ÅRETS STÖRSTA
KVÄLL

OM DU HAR FRÅGOR

NÄMDÖ

VILL DU VETA MER OM NÄMDÖDAGEN
ELLER HJÄLPA TILL, RING GÖRSSON 076 119 9119

HEMBYGDSFÖRENING
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Skärgårdsstiftelsens föreslagna omorganisation tyder på starkt
bristande skärgårdskunskaper
Skärgårdsstiftelsen är idag, jämfört med tidigare, förmodligen ett ganska
välskött ”företag”. Det finns bara ett stort problem; man har förlorat kontakten
med sitt egentliga uppdrag och också förståelsen för och kunskapen om vad
som egentligen är skärgårdens unika egenart.
Enligt Skärgårdsstiftelsens stadgars andra paragraf ska man främja utvecklingen av
friluftsliv, rekreation och turism i Stockholms skärgård. Och det gör man också, med
framgång främst på de stora etablerade besöksmålen.
Av samma paragraf framgår emellertid också att stiftelsen ska ”verka för att bevara
Stockholms skärgårds egenart …med beaktande av den bofasta befolkningens
intressen”. Det gör man inte!
Stockholms skärgårds egenart är en, året runt levande skärgård med en fast
boende befolkning och en unik natur- och kulturmiljö som brukats och vårdats
av skärgårdsbor året runt i hundratals år. En skärgård som kan ”leverera” till
de 4 miljoner besökare som årligen gästar skärgården.
Det är stiftelseledningens uppgift att organisera verksamheten och dess styrelses
uppgift att tillse att detta sker i enlighet med stiftelsens historia, syften och stadgar.
Detta kräver att såväl ledning som styrelse är väl insatta i stiftelsens hela
verksamhet. Det nu presenterade förslaget på ny organisation av stiftelsens
fältverksamhet tyder dessvärre på motsatsen.
Om Skärgårdsstiftelsen nu väljer att bidra till att avfolka skärgården genom att göra
det svårare för tillsynsmän och naturvårdare att bo i skärgården och samtidigt drar
ner på service och bevakning på stora delar av de kanske mest unika
skärgårdsområden man är satt att förvalta, bryter man definitivt mot stiftarnas
intentioner.
Det är inte fel att man satsar på de mest populära och lättillgängliga områdena. Men
detta bör kunna göras utan skattefinansiering! Det är fel att göra det på bekostnad
av stiftelsens kanske mest unika skärgårdsområden och på bekostnad av
skärgårdens egenart; en levande skärgård året runt i en väl bevarad natur- och
kulturmiljö.
Skärgårdsstiftelsens och dess styrelses kunskaper om skärgårdens speciella
förutsättningar och karaktär måste ökas. SIKO har sedan en längre tid erbjudit hjälp
med öka skärgårdskunskaperna bland såväl ”fastlandsanställda” medarbetare som
styrelse. Detta erbjudande ligger självklart fast.

Detta händer
i Nämdö kyrka
i sommar
tisdagen 5 juli 2022
Musik i sommarkväll - Djurö
spelmän
19:00–20:00 Nämdö kyrka, Djurö,
Möja och Nämdö församling
tisdagen 19 juli 2022
Musik i sommarkväll, Errka Petersson spelar 70-talsprogg på
kyrkorgel
19:00–20:00 Nämdö kyrka, Djurö,
Möja och Nämdö församling
söndagen 24 juli 2022
Gudstjänst
11:00–12:00 Nämdö kyrka, Djurö,
Möja och Nämdö församling
tisdagen 2 augusti 2022
Musik i sommarkväll - viskonsert
Embla Hane
19:00–20:00 Nämdö kyrka, Djurö,
Möja och Nämdö församling
söndagen 7 augusti 2022
Friluftsgudstjänst Kyrknäset
15:00–16:00 Nämdö kyrka, Djurö,
Möja och Nämdö församling
söndagen 28 augusti 2022
Tyska S:ta Gertruds församling
11:00–12:30 Nämdö kyrka, Djurö,
Möja och Nämdö församling

MEDBORGARFORSKNING
ÄR ROLIGT OCH VIKTIGT.
KAN DU NAMNGE 10 SVENSKA FJÄRILSARTER? HAR
DU SETT NÅGRA GRODOR PÅ DIN TOMT? DU KAN
HJÄLPA TILL GENOM ATT GÅ MED I VÅR LOKALA
FORSKNINGSGRUPP DÄR VI SKAPAR EN KARTA ÖVER
VILKA VÄXTER OCH DJUR VI HAR OCH VAR DE LEVER.
FOKUSET DENNA SOMMAR ÄR ATT LÄRA SIG KÄNNA
IGEN VÅRA VANLIGASTE INHEMSKA BLOMMOR OCH
INSEKTER. UNDER SENSOMMAREN OCH HÖSTEN
LÄR VI OSS SAMLA FRÖN FRÅN DESSA PLANTOR
OCH HUR VI KAN SPRIDA DEM FÖR ATT ÖKA DERAS
FÖREKOMST.

10 FÖRSOMMARBLOMMOR VAR OCH
UNDER JULI FORTSÄTTER VI MED NYA BLOMMOR
ATT SÖKA EFTER. HÖR AV DIG OM DU GILLAR ATT
RÖRA DIG I NATUREN OCH VILL DELTA I STUDIEN.
MEDBORGARFORSKNING ÄR ETT BRA SÄTT ATT
“LEARNING BY DOING” OCH BIDRAR TILL VIKTIGA
NATURVETENSKAPLIGA STUDIER. DET FINNS OLIKA
SÄTT ATT DELA OCH AKTIVITETER FÖR ALLA NIVÅER.

FRÖINSAMLING

SOMMAR
BLOMMOR

MEDBORGARFORSKNINGSGRUPP
DET KOMMER ATT FINNAS
MÅNGA ANDRA AKTIVIT-ETER
SOM FOKUSERAR PÅ VÄXTER,
POLLINATÖRER OCH SKAPANDE
AV SMÅ DAMMAR SÅ OM DU ÄR
INTRESSERAD AV VILDBLOMMOR,
HUMLOR, FJÄRILAR, INSEKTER
ELLER GRODOR ANMÄL
DIG TILL VÅR GRUPP.

SV LITE

ÅR
AR
JU
E
BLOMNI
MOR
JUNI
UNDER JUNI HAR TVÅ GRUPPER STUDERAT BLOMMOR

SOMMAR
FJÄRILAR

DEN STORA
GRODRÄKNINGEN

DET ÄR OLIKA MEDBORGARVETENSKAPSPROGRAM OCH VI
SÖKER PERSONER SOM GILLAR
ATT HÄNGA I NATUREN OCH VILL
UPPTÄCKA NYA SPÄNNANDE SAKER.

NÄMDÖSKÄRGÅRDENS
VÄXTINDEX
ALLA KAN VARA MED OCH IDENTIFIERA
LOKALA VÄXTER I SPECIELLA LIVSMILJÖER.
GENOM ATT ANVÄNDA SMARTPHONES
OCH BLOMSTERHÄFTEN I FICKSTORLEK.
FÖR ATT RAPPORTERA FRÅN DE OLIKA
ÖARNA KOMMER STUDIEN ATT ...FOKUSERA
PÅ VIKTIGA URSPRUNGLIGA VÄXTER
I TRE LIVSMILJÖER, FÖR ATT BÖRJA
SAMMANSTÄLLA ETT REGISTER
SOM VI KAN BYGGA
PÅ ÖVER TID.

VÅRA MEDBORGARFORSKNINGSAKTIVITETER ÄR EN DEL I WWF/NGA
PROJEKTET ‘CIRKULÄR BIOSFÄR’ SOM BLAND ANNAT UNDERSÖKER VÅRA
GRÄSMARKER OCH ÄNGAR. OM DU VILL HA MER INFORMATION ELLER GÅ MED
I MEDBORGARFORNSKINGSGRUPPEN KONTAKTA CLARE 070 256 67 56 ELLER
MEJLA INFO@GREENARCHIPELAGO.SE

POLLINATÖRSUNDERSÖKNING
DU BEHÖVER INTE ENS LÄMNA
DIN SOLSTOL FÖR DEN HÄR
UNDERSÖKNINGEN OCH DET TAR BARA
TIO MINUTER SÅ DET ÄR NÅGOT VARJE
FAMILJ KAN TA DEL AV. VI KOMMER ATT
ANVÄNDA ETT BEFINTLIGT FORMAT SOM
BESTÅR AV EN FÖRSTA TIO MINUTERS
ÖVNING, PLUS ANDRA AKTIVITETER
DU KAN FÖLJA UPP MED OM DU
UPPTÄCKER ATT DET ÄR
NÅGOT SOM DIN FAMILJ
TYCKER OM.

Tillsammans för
en livskraftig
Nämdöskärgård

G

Hembygdsgårdens städhelg!
Solen sken och vi var en skara
som jobbade för fullt.Bodarna fick
inredning,minigolfbanan kom på
plats, borden oljades, fönster putsades, tomburkar sorterades och det
krattades m.m.

Danne sågade ner ett träd med stor
skicklighet som stod i vägen för flaggan.
Hembygdsgården ska målas om och
vi har fått färg till skänks av Therese
Skogslösa, Alcro Hembygdsröd.

Petter provmålade två färger och
valet blev den färgen som innehåller
gult.
Annika stod för en så god lunch.

Hembygdsföreningen
grattar Bibi 80 år.

Fågelvandring tillsammans
med Per Lindgren.
Vi var en liten skara som träffades och
promenerade i lugn takt. Nu var inte
fåglarna direkt på sånghumör, kanske för att det var för sent på dagen.

Nästa år kan vi ses tidigt en morgon.
Att vandra på Nämdö är så vackert
och vi beundrade ängarna som Per
slår.
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Ett vackert öppet landskap, vi saknade dock blommor.
Tack Per och vi ser framemot att ses
till nästa år.

NÄMDÖDAGEN 2022

INSAMLING
TILL LOPPMARKNAD OCH AUKTION

LÖRDAG 23 JULI
1100 - 1400
VI HAR
INSAMLINGSDAG...
...TILL LOPPMARKNAD
OCH AUKTION VID
SANDS BRYGGA OCH
I HEMBYGDSGÅRDEN
LÖRDAGEN DEN 20:E
JULI, MELLAN
KL 1100 OCH 1400.

NÄMDÖ

DAGS ATT
STÄDA
STUGAN?
HAR DU
PRYLAR ATT
SKÄNKA
TILL VÅR
LOPPMARKNAD
ELLER
AUKTION?
DET KAN
TEX VARA:
MÖBLER, GLAS
OCH PORSLIN,
KLÄDER MM.

HEMBYGDSFÖRENING

VILL DU
DELTA PÅ
NÄMDÖDAGEN?

30
JULI

DU KANSKE VILL BAKA EN
FIN TÅRTA OCH SKÄNKA
TILL VÅR TÅRTAUKTION
ELLER RENT AV HYRA EN
EGEN TORGSTÅNDSPLATS?
KANSKE VET DU VAR MAN
KAN HITTA VINSTER TILL
VÅRT LOTTERI? HÖR AV
DIG TILL NEDANSTÅENDE
INNAN DEN 27 JULI.

OM DU HAR FRÅGOR

ÄR DU VÄLKOMMEN ATT
KONTAKTA GÖRSSON 076 119 91 19
ELLER MAILA NAMDODAGEN@ GMAIL.COM
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Intervju med Stockholms Länsstyrelse
– som även blev ett samtal och en del goda råd
I slutet av maj fick undertecknad lite
överraskande en fråga från Nämdös
Hembygdsförening om jag kunde åta
mig att intervjua Länsstyrelsen (Lst)
med anledning av den planerade nationalparken (NP) i Nämdöskärgården. Jag tror att även hembygdsföreningen blev överraskade när de fick
frågan från Lst om de kunde tänka
sig att intervjua dem i denna fråga.
Hur som helst så tackade jag ja och
resultatet blev en blandning av intervju, samtal och några goda råd från
min sida. Jag var hela tiden noga med
att betona att jag gjorde detta som
en representant för Nämdöborna och
försökte på bästa sätt förmedla den
stämning som jag uppfattar att flertalet Nämdöbor står för. Som ni kan
se här nedan så var vi överens om
flera saker, hade lite delade meningar
i några frågor och totalt oense om annat.
Inledningsvis skickade jag över några frågor (12 st) för att inte behöva
fastna i att Lst skulle behöva be att få
återkomma med det ena eller andra.
Utifrån deras svar på dessa frågor
hade vi sedan en dryg timmes videomöte om NP. Från deras sida deltog
Elin Deremar (handläggare på Lst för
NP i Nämdöskärgården) och PetraMy
Börjesson (enheten för kommunikation på Lst). Det skulle möjligen vara
än mer intressant att få intervjua Naturvårdverket (NV), som ju är uppdragsgivare till Lst i denna fråga.
Alla skriftliga svar från Lst finns av
utrymmesskäl inte med här. Jag återger istället den diskussion som varje
fråga föranledde. Den som vill ha de
fullständiga skriftliga svaren är givetvis välkommen att höra av sig, så
skickar vi dem.
Fråga: Finns det en förstudie gjord
och kan vi få ta del av den? Hur vill ni
beskriva att ni har tagit reda på synpunkter och önskemål från boende,
organisationer och lokala aktörer?
Lst svarar: Nej, någon förstudie har
inte gjorts. NV har ändrat sitt arbetssätt så att man i vissa fall (t ex detta)
hoppar över förstudien. Man har begärt att NV ska ändra denna informa-

tion på sin hemsida. ”Förstudien är
främst till för ”sakfrågor” - Vi tar reda
på opinionen senare, under bildandeprojektet” säger Lst.
Jag påpekade att vi är många som
deltagit på de 2 eller möjligen 3 informationsmöten som Lst ordnat. Vidare sade jag ”Tyvärr är vår bestämda
uppfattning att endast mycket översiktlig information har kommit fram
och på alla specifika frågor har vi fått
undvikande svar. Oavsett vad Lst an-

vis en kort beskrivning av vad som
sades, men sammanfattar innebörden av samtalet ganska väl.
Fråga: Styr-, arbets- och referensgrupper ska ju bildas. Kan vi få information om vilka som ingår och
kommer vi att delta i någon/några av
dessa?
Skriftigt svar: ”I bildandeprojektet har
vi valt olika former för delaktighet i
olika faser och olika frågeställningar,
och strävar efter att vara tydliga med

ser i denna fråga är detta vad Nämdöborna upplever. Opinionen här ute
är på väg att bli riktigt negativ. Det
finns bara en väg framåt: DELAKTIGHET. Och delaktighet på en helt annan nivå än vad vi hittills sett. Snart
har en hel vår utan pandemi gått utan
några initiativ från Lst.”
På detta svarar Lst i stort sett att man
håller med och lovar bättring – med
början efter sommaren.
Fråga: Vad är Lst´s uppfattning om
det lokala opinionsläget kring en nationalpark i Nämdöskärgården och
vad är grunden till den uppfattningen?
Lst svarar: ”Vi har förstått att det finns
en viss frustration över brist på samverkan. Det försöker vi ta till oss av”.
Min kommentar: Detta citat är givet-

vilka förutsättningar som gäller, så
att omgivningen hamnar rätt i sina
förväntningar. Tyvärr har pandemin
försvårat de flesta former av delaktighet.”
Lst fortsätter i sitt skriftliga svar: ”I
dagsläget finns en styrgrupp bestående av chefer från NV, Värmdö
kommun, Länsstyrelsen och Havsoch vattenmyndigheten som ses ca
två ggr per termin. Det finns också en
projektgrupp som består av tjänstepersoner från samma organisationer.
Vi har inte etablerat någon fast referensgrupp, utan jobbar istället med
att bjuda in olika konstellationer till
olika typer av delaktighet. Vi har även
haft som strategi att ha delaktighet
via befintliga grupper och strukturer”.
Jag kommenterar detta svar med att
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deras beskrivning av delaktighet är
synnerligen otydlig. Om denna otydlighet håller Lst med om och har i efterhand skickat ut en förklaring som
något beskriver deras syn på delaktighet.
Beträffande referensgrupp säger Lst:
”behovet av referensgrupp får utvärderas i varje enskilt fall”, varpå jag
frågar hur de tänker, när de inte har
någon referensgrupp som rimligen
bland annat borde inkludera människor från Nämdöskärgården? Lst:
”Här ser vi nu att detta är en del av
planeringen av den framtida delaktigheten med många olika aktörer: de
närboende, aktiva entreprenörer och
andra organisationer och myndigheter”.
På
min
direkta
fråga
om
referensgrupp(er) kommer att bildas
med deltagare från Nämdöskärgården, kunde Lst inte lämna något tydligt svar. Jag kommenterade detta
med att här kan vi notera ett bra exempel på undvikande svar på konkreta frågor. Lst har dock ambitionen
att ta upp bland annat dessa frågor
på ett planerat möte på Nämdö den 4
juli. Deras tanke är att på detta möte
ska höstens arbete med delaktighet
i frågor om skötselplan, föreskrifter
och anordningar planeras. En första
workshop i dessa frågor planeras till
någon av de sista dagarna i augusti.
I detta sammanhang frågade jag Lst
om det skulle underlätta för dem om
vi (”Nämdöborna”) kunde bilda en
grupp/delegation angående NP. Lst
kunde då kanalisera delaktigheten
genom denna. Gruppen kunde fördela frågor och information på bästa
sätt i Nämdöskärgården.
Lst tycker att detta är värt att reda ut.
Är det Hembygdsföreningen man ska
kommunicera med eller hur ska man
göra? Kan vi peka ut en grupp (eller
kanske peka helt på hembygdsföreningen) så skulle detta förenkla vår
ömsesidiga kommunikation.
Fråga: Många frågor har kommit till
oss från oroliga ägare till mark o/e
vatten som gränsar till den planerade
NP. Någon av dessa har kontaktat
er, men ingen har (så vitt vi vet) blivit
kontaktad av er. Hur tänker ni kring
detta och hur ser er plan ut för att få
synpunkter från dessa.
I svaret jag fick framkom det att Lst

ännu inte tagit reda på hur många angränsande ägare som finns och därmed inte heller själva initierat kontakt
med någon av dem.
Lst: ”det är nog på sin plats med ett
riktat utskick med brev och kanske
bjuda in till ett informations- eller dialogmöte”.
Min kommentar till dem är att vi tror
att de kraftigt överskattar den verkan
som deras kommunikation via hemsida, facebook, instagram mm kan
ha. ”För oss är det lite obegripligt att
LST har jobbat med detta projekt i
drygt 2 år utan att direkt kontakta angränsande fastigheter. Och ni vet inte
ens hur många de är. Jag gissar att
det är någonstans mellan 10 och 50
fastigheter. Det borde vara enkel sak
att sköta per telefon. Vårt råd är: gör
något åt detta och gör det nu”. Lst
instämmer och lovar att göra detta så
snart som möjligt.
Fråga: Flera av dessa mark- och vattenägare har uttryckt oro för att det
kan upplevas som fritt fram att nyttja
dessa angränsande områden enbart
med allemansrättens rättigheter (alltså inte dess skyldigheter). Kan även
dessa angränsande områden få ett
förhöjt skydd?
Lst: Det finns möjlighet för respektive
fastighetsägare att ansöka om att
bilda naturreservat. Detta blir i så fall
inte inom NP-projektet, utan som ett
parallellt spår.
Fråga: Fakta om områdets naturvärden ska samlas in, vilket redan har
påbörjats. Det finns ju folk här ute
som tillbringat hela eller stora delar
av sitt liv i detta område. Kan dessa
människor vara en tillgång i detta arbete och hur/när avser ni i så fall att
involvera dem?
Lst säger att Skogsstyrelsen har
fått dela in området i olika Natura
2000-typer, fågelinventeringarna har
man behövt göra enligt en standardiserad metodik för att få vetenskapliga data att luta sig mot. Lst tror att
sådana saker bör ansvarig myndighet
sköta, men att man gärna diskuterar
utfallet med lokalbefolkningen.
Min kommentar är att man här missat
ytterligare ett tillfälle att skapa delaktighet genom att inte ta med lämpliga
personer härifrån för att skjutsa, visa
runt, lära av varandra osv. Det borde
ju dessutom vara av intresse att veta
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hur fågellivet ser ut även andra dagar än just den eller de dagar som
undersökningen gjordes. Lst menar
att med dessa inventeringar är man
inte alls klara utan fortsättning följer.
Mitt budskap var att skickar man ut
folk hit för att göra inventeringar av
något slag, så bör man nogsamt beakta möjligheten att kontakta den
lokala befolkningen om intresse att
delta finns.
Fråga: Föreskrifter och skötselplan
för NP samt anordningar för friluftslivet är ju tre väsentliga frågeställningar. Vi har tidigare påtalat att vi vill
vara med vid utarbetandet av dessa.
Alltså inte endast ta del av ett färdigt
förslag som skickas på remiss. Hur
ser Lst på detta och var står ni just nu
i detta arbete?
Lst: Här har vi inte varit färdiga att sätta igång än. Men planen är att börja
med detta efter sommaren och Nämdöborna kommer med god delaktighet att kunna vara med i arbetet med
utformandet av förslag i alla dessa tre
frågor redan från första start.
Begreppet besökarmottagning kom
upp flera gånger i denna diskussion.
Man talar om entréplatser, servicepunkter (i klartext dass) och anlagda
leder. Som central entréplats är man
helt inne på Bullerö.
Fråga: Finns det en mer detaljerad
projekt- och tidplan än den som finns
på er hemsida?
Skriftligt svar: Det finns en beslutad
projektplan som bland annat hanterar
avgränsning och omfattning av projektet, grundförutsättningar, organisation med mera. Vad gäller tidplan
förhåller vi oss till den övergripande
som vi successivt fyller med innehåll
och reviderar efter hand.
Jag ber att få den beslutade projektplanen, vilket Lst samtycker till. Jag
ber även att vi ska bli kontinuerligt
uppdaterade på tidplanen varefter
den förändras. Lst samtycker även till
detta.
Fråga: Lst har uttryckt som sin uppfattning att Nämdöskärgården kan
tåla ett ökat antal besökare. Vilka
belägg eller vilken bakgrund finns för
det?
Skriftligt svar: Utredningsområdet
utgörs av ett drygt 37 000 hektar
stort område med hundratals öar och
skär, där dock merparten utgörs av

vattenområde. Enligt vad vi förstått
så sprider det båtburna friluftslivet ut
sig i stora delar av området, medan
det främst är Bullerö som tar emot arrangerade turer. I dagsläget finns inga
tecken på större förslitningsskador
eller liknande och vi tror att besökare
kommer sprida ut sig även i framtiden. För att ta emot nya besökare på
ett bra vis föreslår vi att utveckla ”entréer” på ett par av de större öarna.
Där finns goda förutsättningar att kanalisera besökare med hjälp av stigar
och spänger och informera om betydelsen av hänsyn för naturen. Det
kommer vara ett ständigt pågående
arbete som utvärderas och utvecklas
över tid. Genom att noga tänka igenom behovet av och placeringen av
information och servicepunkter (dass
etc) på andra öar tror vi att man på ett
bra sätt kan styra besökare. Områden
som bedöms vara mycket störningskänsliga finns möjlighet att freda genom föreskrifter, t ex tillträdesförbud
vid viktiga häckningslokaler för fågel.
Min kommentar här var att det ofta
ligger 10-20 fritidsbåtar eller fler i
ganska små vikar. Det tycker inte vi
är så utspritt. Bullerö tar emot arrangerade turer vilket ger god kontroll på
turister och dessutom inom en mycket begränsad yta.

Det större problemet är nog fritidsbåtarna. Vidare kommenterade jag
tesen att det i dagsläget inte finns
några tecken på större förslitningsskador eller liknande. Vilka belägg
finns för det?
Lst svarar: ”Det pågår en inventering av grunda vikar, där man inväntar resultat”. Mitt budskap till Lst var
att vi ser både söndereldade hällar,
massor av toapapper i buskarna och
kvarlämnade soppåsar. Då inventeringen av grunda vikar ännu inte
givit något resultat, och någon uppfattning från Lst om hur det såg ut
på land inte fanns, enades vi om att
Lst inte har någon egentlig uppfattning om förslitningsskador i området.
Det är nog bara en förhoppning än så
länge att man med naturvägledning
och information ska kunna förbättra
framtida förslitning.
Fråga: När och av vem/vilka och på
vilka grunder togs beslutet att inget
naturum ska utredas eller etableras i
denna NP?
Skriftligt svar: Vi ser att det finns
goda förutsättningar att ta hand om
besökare på ett bra vis även om det
inte etableras ett naturum, till exempel finns möjlighet att utveckla befintliga byggnader på Bullerö. Bakgrunden är att Naturvårdsverkets GD har

meddelat att NV tillfälligt ska upphöra
med att etablera nya naturum, för att
först ta fram en strategi för hur NV
framöver ska arbeta med etablering
och drift av naturum generellt. Det
gäller alltså alla nya nationalparker
och andra platser där staten skulle
kunna tänkas vilja ha ett naturum.
Ett tillfälligt stopp alltså. Om en kommun väljer att etablera naturum kan
den göra det på egen bekostnad, så
länge riktlinjerna för naturum följs.
Min kommentar till Lst: Här är vi tydligen helt oeniga. Vi anser att en förutsättning för att NP ska bli en framgångssaga för Nämdöskärgården är
att en besökarmottagning placeras
på Nämdö. Det behöver inte alls vara
lika påkostat som övriga 32 Naturum
i Sverige (varav 10 i direkt anslutning
till befintliga NP), men det vore rimligt med ett visst ekonomiskt stöd för
detta från NV!?
Fråga: Och så den ständigt återkommande frågan, som inte tycks ha något svar: På vilket sätt skyddas och
bevaras naturen bättre med en NP
jämfört med nuvarande reservat?
Min tolkning av den påföljande diskussionen var att vi någorlunda kunde enas om att naturvärdesskyddet
egentligen kan bli lika starkt med befintliga reservat, men NP medför en
representativ,
folkbildningsmässig
och marknadsmässig fördel.
Avslutningsvis ställde jag frågan om
ett omtag i processen att bilda NP
Nämdöskärgården var tänkbart att
överväga. Detta med hänsyn till att
två års pandemi hindrat arbetet och
att den lokala opinionen nog inte är
på topp.
Lst svarar att tidplanen inte är ett
självändamål. Men när jag frågar om
man är beredd att skjuta på bildandet
av NP till dess att man har en positiv
lokal opinion, vill man inte svara klart,
utan hänvisar till NV. Lst lovar dock
att ta denna fråga vidare till NV och
återkomma snarast.
Något svar från NV har dock ännu
inte inkommit.
Yngve Hässler,
Nämdö hembygdsförening
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket
planerar att ha ett möte om Nationalparken 4 juli.
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Nämdöskärgårdens Rävungar
Vi ses föräldrar och barn under samtliga Onsdagar i Juli vid Nämdö bibliotek/
skola mellan 11-13. Det går självklart bra att dyka upp när det passar, tag
gärna med matsäck för gemensam picknick. Dessa tillfällen ordnas av Nämdöskärgårdens rävungar för att våra barn ska få chans att lära känna kompisar
på ön. På facebook annonseras mer information närmare varje tillfälle, som
till exempel vid ordnade aktiviteter såsom högläsning och sångstund. Ingen
föranmälan krävs. Välkomna!
Nämdöskärgårdens Rävungar Island Life Sweden AB

”FÖRSAMLINGSDIALOG”
Ganska mycket pengar?! En kyrkoherde kostar mellan 55- 70 000 varje
månad.
Om någon är intresserad av vad vi
förtroendevalda kostar församlingen
så kan ni maila mig, så ska jag ta reda
på det till nästa nummer av Nämdö
Nu.

är sedan några år ett instiftat kommunikationsverktyg för oss församlingsbor att på plats, konfrontera /
möta våra förtroendevalda ledamöter i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, samt
kyrkoherden, i de fall då denn-a/e är
närvarande vid mötet.
Tid för församlingsdialog är avsatt
och äger rum efter varje ordinarie kyrkofullmäktigemöte.
Kyrkofullmäktige mötena äger rum
två gånger per år. En gång i juni, och
sen på hösten i okt -nov.
För det mesta är mötena på Djurö,
alltid på en söndag. Men nu i år sker
mötet på Möja den 12 juni. Vid kyrkofullmäktige-mötet är alla välkomna
att vara med och lyssna och bilda sig
en uppfattning vad de förtroendevalda sysslar med.
Under församlingsdialogen finns
möjlighet att ställa frågor, för ifrågasättande av beslut, förklaringar,
åsiktsyttranden mm. Inget protokoll
föres, men minnesanteckningar .
Insamlingen till nytt antependium till
Nämdö kyrka uppgår till dags dato till
kronor 00 000.

Nämdö kyrkokör hade säsongsavslutning med konserten den 26 maj.
Vi gör ett uppehåll under juni - juli,
men startar igen den 12 augusti och
planerar att öva varannan fredag.
ps: vi behöver fler tenorer! eller andra
….glada, sjungsugna…människor.

Vid vårkonserten 26 / 5 i år skänktes 1.714 kr till det ädla ändamålet.
TACK Alla NI!
Läste om vår nye ärkebiskop som
blev vald nu i veckan. Antje Jackelén
som ska pensioneras får 127 000 kr i
lön varje månad.

Vår nuvarande kyrkoherde Yvonne
Hallin kommer att avsluta sin tjänstgöring i vår församling nu till hösten.
Hon håller sin avskedspredikan den
25 september. Ny kyrkoherde är
på ingång….psst : hemligt ännu så
länge… vem det blir. MBL-förhandlingar måste göras först.
Inga Winroth, ledamot i kyrkoråd och
kyrkofullmäktige för Djurö, Möja och
Nämdö församling.

NÄMDÖ GREEN ARCHIPELAGO
håller sitt kontor på baksidan av skolbyggnaden bemannat hela sommaren alla tisdagar 11-16.
(När flaggorna är ute så är kontoret
öppet.)
Alla är välkomna som vill diskutera
möjligheterna att göra Nämdöskärgården till ett biosfärsområde.

Eftersom den nyss avslutade Omlandsstudien delvis kommer att ligga
till grund för den förstudie som ska
göras finns möjlighet att ta del av den
i biblioteket (25 läsexemplar finns där)
och sedan ställa frågor till NGA:s koordinatorer om hur föreningen tänker
gå vidare. Du är självklart välkommen
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med egna förslag på aktiviteter för
ett långsiktigt hållbar liv i skärgården.
Verksamheten sker i samarbete med
Världsnaturfonden.
Hemsida:
www.greenarchipelago.se
och Facebook
www.facebook.com
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Uvön Waxholms bryggan
Uvön Waxholms bryggan
kl. 10.00-11.00
kl. 10.00-11.00
Uvön Waxholms
bryggan
k
Sunnansund
kl. 14.15-15.15
11.15-12.00
PLATS
TID
DATUM
4
Hjälmö
k
Hjälmö12
4(Söderby) Hjälmö
12.00-13.30
kl. 12.00-13.30
Gällnö
Söndag
22/5
Stora
Saxaren
kl. 10.30-11.15
12
Sunnansund
Sunnansund
11.15-12.00 kl. 11.15-12.00
Sunnansund kl.
Sandhamn
09.00-13.00 kl. 14.15-15.15
Lördag 16/7
23/4
Södra
Mörtö
kl. 14.15-15.15
12.30-13.30
Lördag
Gällnö
(Söderby)
Gällnö
(Söderby)
Gällnö
(Söderby)
Söndag
22/5
Söndag
22/5
Lådna
Brygga
kl.
10.00-12.00
Lilla
Saxaren
kl.
11.30-12.00
Södra Mörtö
Södra Mörtö
12.30-13.30 kl. 12.30-13.30
Södra Mörtö
Lördag 16/7
Lördag 16/7k
Stora
Strängarna
10.00-10.15
Eknö
brygga
kl.
09.00-10.00
13
TUR
PLATS
TID
DATUM
5
Sollenkroka
ö
kl.
13.00-14.00
Lådna
Brygga
k
Lådna
Brygga
Lådna
Brygga
10.00-12.00
kl.
10.00-12.00
Stor-Krån
kl.
12.15-13.15
2
Lördag
14/5
Eknö brygga
Eknö brygga
Eknö brygga kl. 09.00-10.00 kl. 09.00-10.00
13
13
13
Stora Saxaren
10.30-11.15
1
Sandhamn
kl. 10.30-14.30
09.00-13.00
Lördag 17/7
23/4
Söndag
Sandhamn
5
Sollenkroka ökl.
k
Södra
10.00-11.30
5
Sollenkroka
5Stavsudda
ö
Sollenkroka ö
13.00-14.00 kl. 13.00-14.00
Puttisholmen
kl. 14.30-15.30
Lördag 28/5
Söndag 17/7
Söndag 17/7
Sandhamn
Sandhamn
10.30-14.30
Sandhamn kl.
Lilla Saxaren
11.30-12.00 kl. 10.30-14.30
Stora
Strängarna
kl. 10.00-12.00
10.00-10.15
Norra
Stavsudda
Hagede
brygga Puttisholmen
3
Puttisholmen kl.
Puttisholmen
14.30-15.30 kl. 14.30-15.30
Lördag 28/5
Lördag 28/5k
Södermöja
kl. 12.00-13.30
10.00-12.00
Hagede
brygga Hagede brygga
kl.
10.00-12.00
kl. 10.00-12.00
Hagede brygga
k
6
Stor-Krån
kl.
12.15-13.15
2
Lördag 21/5
14/5
Stora brygga
Saxaren
10.30-11.15
Gällnö
(Gällnönäs)
kl.
14:00-15:00
Lördag
Harö
14
Södermöja kl.
k
Södermöja
Södermöja
10.00-12.00 kl. 10.00-12.00
Granholmen
kl. 12.30-14.30
12.30-13.30
Söndag
29/5
Harö
brygga
Harö
brygga
kl.
12.30-14.30
kl.
12.30-14.30
Harö
brygga
k
14
14
Södra
Stavsudda
kl.
10.00-11.30
14
6
6
6
Lilla
Saxaren
kl.
11.30-12.00
Svartsö
Alsviks brygga
kl.
10.00-11.45
Hasselkobbens
kl.
15.00-16.00
Lördag 23/7
Granholmen
k
Granholmen
Granholmen
12.30-13.30
kl.
12.30-13.30
Söndag
29/5
Söndag
29/5
Bjurön
kl.
10.00-10.30
Norra
Stavsuddabrygga
12.00-13.30 kl. 15.00-16.00
3
Hasselkobbens
Hasselkobbens brygga
kl.
15.00-16.00
Hasselkobbens
brygga
Lördag
Lördag 23/7k
Stor-Krån
kl.
12.15-13.15
2
Lördag 23/7
14/5
4
Hjälmö
kl.
12.00-13.30
Avsändare:
Västra
Skarprunmarn
(Waxholms bryggan)
kl.
10.00-11.00
Bjurön
k
Bjurön
10.00-10.30
kl.
10.00-10.30
Bjurön
södra
sidan
kl.
10.45-11.15
Gällnö
(Gällnönäs)
14:00-15:00
Lördag
21/5
Södra
kl. 10.00-11.00
10.00-11.30
Västra Stavsudda
Skarprunmarn
Västra
(Waxholms
Skarprunmarn
bryggan)
(Waxholms bryggan)
kl.
kl. 10.00-11.00
Västra Skarprunmarn
(Waxholms
bryggan)
k
7
Gällnö
(Söderby)
kl.
14.15-15.15
Söndag 22/5
Östra
Skarprunmarn
(Mjölkkilens
ångbåtsbrygga)
11.15-12.00
Nämdö
Hembygdsförening
Viggsö
kl.
11.30-12.00
Bjurön
södra
sidan
k
Bjurön
södra
sidan
Bjurön
södra
sidan
10.45-11.15
kl.
10.45-11.15
Norra
Stavsudda
12.00-13.30
Svartsö
Alsviks brygga
kl.
3
15
Östra
Skarprunmarn
Östra
(Mjölkkilens
Skarprunmarn
ångbåtsbrygga)
(Mjölkkilens ångbåtsbrygga)
kl. 10.00-11.45
11.15-12.00
kl. 11.15-12.00
Östra Skarprunmarn
(Mjölkkilens
ångbåtsbrygga)
7
7
7Brygga
Idholmen
kl.
12.15-13.00
Lådna
10.00-12.00
15
15
15
Viggsö
k
Viggsö
Viggsö
11.30-12.00
kl.
11.30-12.00
Sippsö
kl.
12.15-13.00
Lördag
4/6
Gällnö
(Gällnönäs)
14:00-15:00
Lördag
21/5
4
Hjälmö
12.00-13.30
PL kl.
16,
130 36 NÄMDÖ
Idholmen
Idholmen
kl. 12.15-13.00
12.15-13.00
Idholmen
Hasselö
brygga
kl 13.15-14.15
Söndag
24/7
5
Sollenkroka
ö
kl.
13.00-14.00
Sippsö
Sippsö
Sippsö
12.15-13.00
kl.
12.15-13.00
Lördag
4/6
Lördag
4/6
Vårlunda
kl.
10.00-10.30
Alsviks
10.00-11.45 kl 13.15-14.15
Gällnö
14.15-15.15
Söndag 24/7
22/5
Nämdö NuSvartsö
har (Söderby)
nu
en brygga
insändarspalt
som vi döpt till ”BRYGGSNACK”
Hasselö
brygga
Hasselö brygga
kl 13.15-14.15
Hasselö brygga
Söndag
Söndag 24/7k
Puttisholmen
kl. 10.00-12.00
14.30-15.30
Lördag 28/5
Södermöja
kl.
Vårlunda
Vårlunda
Vårlunda
10.00-10.30
kl.
10.00-10.30
Vårholma
kl.
10.45-11.45
4 redaktionen
Hjälmö
12.00-13.30
Lådna Brygga
10.00-12.00 kl. 10.00-12.00
Vi på
hoppas
att Ni skickar in bidrag.
Södermöja
Södermöja
Södermöja kl. 10.00-12.00
kk
16
Dragedet
Möja Vårholma
kl.
12.30-13.30
Södermöja
10.00-12.00
8
Halleberg
kl.
12.15-13.00
Vårholma
k
Vårholma
10.45-11.45
kl.
10.45-11.45
Gällnö16
(Söderby)
Söndag 22/5
5
Sollenkroka
ö
13.00-14.00
6
16
16
Dragedet
Möja
Dragedet Möja
kl. 14.15-15.15
12.30-13.30 kl. 12.30-13.30
Dragedet Möja
Hjälmö
kl.
14.30-15.30
Lördag 30/7
Granholmen
12.30-13.30
Söndag
29/5
Isskärs
brygga
kl.
13.15-14.00
8
8
8
Halleberg
Halleberg
Halleberg
12.15-13.00
kl.
12.15-13.00
Puttisholmen
14.30-15.30
Lådna
kl.
Lördag
HjälmöBrygga
Hjälmö
kl. 10.00-12.00
14.30-15.30 kl. 14.30-15.30
Hjälmö
Lördag 28/5
30/7
Lördag 30/7k
Svartsö
Alsviks
brygga
kl.
10.00-11.00
Bjurön
kl.
10.00-10.30
Isskärs
brygga
k
Isskärs
brygga
Isskärs
brygga
13.15-14.00
kl.
13.15-14.00
Lilla
Betsö
kl.
14.15-15.00
Lördag
11/6
5
Sollenkroka
ö brygga
kl. 10.00-11.00
13.00-14.00
Södermöja
10.00-12.00 kl. 10.00-11.00
Svartsö
Alsviks
Svartsö Alsviks brygga
kl.
Svartsö Alsviks
brygga
k
6
17
Lådna
Karlshem
brygga
kl.
11.30-13.00
Bjurön
södra
sidan
10.45-11.15
Lilla
Betsö
k
Lilla
Betsö
Lilla
Betsö
14.15-15.00
kl.
14.15-15.00
Lördag
11/6
Lördag
11/6
9
Sandhamn
kl.
09:00-13:00
Söndag
12/6
Puttisholmen
14.30-15.30
Lördag 28/5
Granholmen
kl.
Söndag
29/5
7
17
Lådna
17
Karlshem brygga
Lådna Karlshem brygga
kl. 12.30-13.30
11.30-13.00
kl. 11.30-13.00
17
Lådna Karlshem
brygga
Viggsö
11.30-12.00
Träskökvarn
(vid
Lådna)
kl.
13.30-14.30
Söndag
31/7
9
9
9
Sandhamn
k
Sandhamn
Sandhamn
kl.
09:00-13:00
kl.
09:00-13:00
Söndag
12/6
Söndag
12/6
Aspön
10.00-11.30
Södermöja
kl.
Bjurön
10.00-10.30
Träskökvarn
(vid Lådna)
Träskökvarn (vid Lådna)
kl. 10.00-12.00
13.30-14.30
kl. 13.30-14.30
Träskökvarn (vid
Lådna)
Söndag 31/7
Söndag 31/7
6
Gällnö
(Söderby)
kl.
10.00-11.30
Sippsö
kl.
12.15-13.00
Lördag
4/6
Aspön
k
Aspön
Aspön
10.00-11.30 kl.
kl. 10.00-11.30
10.00-11.30
10
Östanvik
12.00-13.30
Granholmen
kl. 10.00-11.30
12.30-13.30
Söndag 29/5
Bjurön
sidan
10.45-11.15
Gällnö södra
(Söderby)
Gällnö (Söderby)
kl.
Gällnö (Söderby)
k
7
Gällnö
(Gällnönäs)
kl.
12.30-13.30
18
Vårlunda
10.00-10.30
10
Östanvik
k
10
Östanvik
10
Östanvik
12.00-13.30
kl.
12.00-13.30
Tjusviks
brygga
kl.
14.15-15.15
Lördag
18/6
Viggsö
11.30-12.00
Bjurön
kl.
10.00-10.30
Gällnö18
(Gällnönäs)
Gällnö (Gällnönäs)
kl. 12.30-13.30 kl. 12.30-13.30
Gällnö (Gällnönäs)
18
18
Karklö
kl.
14.15-15.15
Vårholma
10.45-11.45
Lördag18/6
6/8
Tjusviks brygga
Tjusvikssödra
brygga
Tjusviks brygga
14.15-15.15 kl. 14.15-15.15
Lördag
Lördag 18/6k
Bunkvik
kl.
Bjurön
sidan
10.45-11.15
Sippsö
kl.
12.15-13.00
Lördag
Karklö
Karklö
kl. 10.00-12.00
14.15-15.15 kl. 14.15-15.15
Karklö
Lördag 4/6
6/8
Lördag 6/8
11
7
i
september
8Efter årsmötet
Halleberg
12.15-13.00
19
Sandhamn
kl.
09.00-13.00
Söndag
7/8
Bunkvik
k
Bunkvik
Bunkvik
10.00-12.00 kl. 10.00-12.00
Sand
kl.
12.30-14.00
Söndag
19/6
Viggsö
11.30-12.00
Vårlunda
kl.
10.00-10.30
19
19
19
Sandhamn
kl. 09.00-13.00 kl. 09.00-13.00
Söndag 7/8
Söndag 7/8
Sandhamn
11
11blev vi Sandhamn
11
Isskärs
brygga
kl. 10.00-11.30
13.15-14.00
inbjudna
till Solvik
Södra
Stavsudda
kl.
Sand
Sand
Sand
12.30-14.00 kl. 12.30-14.00
Söndag
19/6
Söndag 19/6k
Uvön
Waxholms
bryggan
kl.
10.00-11.00
Sippsö
kl.
12.15-13.00
Lördag
4/6
Vårholma
10.45-11.45
Södra
Stavsudda Södra Stavsudda
kl.
kl. 10.00-11.30
Södra Stavsudda
k
Lilla Betsö
kl. 10.00-11.30
14.15-15.00
Lördag 11/6
Norra
Stavsudda
kl.
12.00-13.30
hade
gjort
en
Uvön Waxholms
bryggan
k
Uvön
Uvön
bryggan
kl.
10.00-11.00
kl.
10.00-11.00
12
Sunnansund
kl.
11.15-12.00
8där Mats
Halleberg
12.15-13.00
Vårlunda
10.00-10.30
20
Norra Waxholms
Stavsudda bryggan
Norra Waxholms
Stavsudda
kl.
12.00-13.30
kl.
12.00-13.30
Norra
Stavsudda
TUR
PLATS
TID
9fantastisk
Sandhamn
09:00-13:00
Söndag
12/6
Arbodaön
20
20
20
Skagenmacka.
12
Södra
Mörtö
kl. 14.00-14.45
12.30-13.30
12
12
Sunnansund kl.
k
Lördag 16/7
Sunnansund
11.15-12.00
Isskärs
brygga Sunnansund
13.15-14.00
Vårholma
Arbodaön
Arbodaön 1
kl. 10.45-11.45
14.00-14.45 kl.
kl. 11.15-12.00
14.00-14.45
Arbodaön
Sandhamn
kl. 09.00-13.00
Aspön
kl.
10.00-11.30
Sollenkroka
ö
kl
15.00-15.45
Lördag 11/6
13/8
vi
bort
Mats
Södra Mörtö kl. 14.15-15.00
Södra
Mörtö
Södra
Mörtö
12.30-13.30 kl. 12.30-13.30
16/7
Lördag 16/7k
Eknö
brygga
09.00-10.00
Lilla
Betsö
8Nu tappade
13
Halleberg
12.15-13.00
Lördag
Sollenkroka ö
Sollenkroka ö
Sollenkroka ökl 15.00-15.45 kl 15.00-15.45
Lördag
13/8
Lördag 13/8
Stora Strängarna
kl. 10.00-10.15
10i förra numret
Östanvik
kl. 10.00-12.00
12.00-13.30
Sand
Isskärs
brygga
13.15-14.00
Eknö brygga kl.
k
så nu Eknö
kom-brygga
Eknö brygga
09.00-10.00 kl. 09.00-10.00
13
Söndag
17/7
9
Sandhamn
kl. 10.00-12.00
10.30-14.30
09:00-13:00
Söndag
12/6
Stora Saxaren 13
kl. 10.30-11.15
21
Sand 13
Sand
kl.
kl. 10.00-12.00
Sand
k
brygga
kl.
14.15-15.15
Lördag
18/6
Bunkvik
kl.
12:30-14:30
Söndag
14/8
21mer ettTjusviks
21
21
Lilla
Betsö
kl.
14.15-15.00
Lördag
11/6
Söndag
17/7
Söndag
17/7
Sandhamn
k
Sandhamn
Sandhamn
10.30-14.30
kl.
10.30-14.30
varmt
tack
till
Hagede
kl.
Aspön brygga Bunkvik
kl. 10.00-12.00
10.00-11.30 kl. 12:30-14:30
Lilla Saxaren
kl. 11.30-12.00
Bunkvik
kl.
12:30-14:30
Bunkvik
Söndag
14/8
Söndag 14/8
Bunkvik
kl.
10.00-12.00
Östanvik
kl.
10.00-11.30
9
Sandhamn
kl.
09:00-13:00
Söndag
12/6
Hagede brygga
k
Hagede
brygga Hagede brygga
10.00-12.00 kl. 10.00-12.00
brygga
kl. 12.30-14.30
14
10
Östanvik
Stor-Krån
kl. 12.15-13.15
11Mats. Harö
22
Östanvik
Östanvik 2
kl. 12.00-13.30
10.00-11.30 kl. 10.00-11.30
Östanvik
Sand 22
12.30-14.00
Söndag
19/6
Aspön
kl.
12:00-13:30
Lördag
20/8
22
22
Södra Stavsudda14
kl. 10.00-11.30
Harö brygga kl.
k
Harö brygga
Harö brygga
12.30-14.30
kl. 12.30-14.30
Aspön
kl. 15.00-16.00
10.00-11.30
14
14 brygga brygga
Hasselkobbens
Tjusviks
14.15-15.15
Lördag
23/7
18/6
Aspön
Aspön
kl. 12:00-13:30 kl. 12:00-13:30
Aspön
Lördag 20/8
Lördag 20/8
Uvön
Waxholms
bryggan
kl.
10.00-11.00
Norra Stavsudda
kl. 12.00-13.30
Stora
Strängarna
kl.
10.00-10.30
3
10
Östanvik
kl. brygga
12.00-13.30
Hasselkobbens
Hasselkobbens
brygga
Hasselkobbens
brygga
15.00-16.00
kl. 15.00-16.00
Lördag
23/7
Lördag 23/7k
Bunkvik
10.00-12.00
Västra
Skarprunmarn
(Waxholms
bryggan)
kl.
10.00-11.00
Stora Strängarna Stora Strängarna
kl. 10.00-10.30 kl. 10.00-10.30
Stora Strängarna
11
12
Sunnansund
11.15-12.00
Gällnö (Gällnönäs)
kl. 14:00-15:00
Stora
Saxaren
kl.
10.45-11.15
Tjusviks
brygga Västra
14.15-15.15
Lördag
18/6
Östra
Skarprunmarn
(Mjölkkilens
ångbåtsbrygga)
kl. 10.00-11.00
11.15-12.00
Västra
Skarprunmarn
(Waxholms
bryggan)
k
Västra
Skarprunmarn
Skarprunmarn
bryggan)
(Waxholms bryggan)
kl.
kl.
Sand
Söndag
19/6
Stora Saxaren
Stora(Waxholms
Saxaren
kl. 12.30-14.00
10.45-11.15
kl. 10.00-11.00
10.45-11.15
Stora
Saxaren
15
Södra
Mörtö
kl. 11.30-12.00
12.30-13.30
Lördag
16/7
Svartsö
Alsviks
brygga
kl. 10.00-11.45
Lilla
Saxaren
kl.
Idholmen
kl. 10.00-11.00
12.15-13.00
Östra
Skarprunmarn
(Mjölkkilens
ångbåtsbrygga)
k
Östra
Skarprunmarn
Östra
(Mjölkkilens
Skarprunmarn
ångbåtsbrygga)
(Mjölkkilens
ångbåtsbrygga)
11.15-12.00
kl.
11.15-12.00
Bunkvik
10.00-12.00
Uvön
Waxholms
bryggan
kl.
23
Lilla Saxaren
Saxaren
kl. 11.30-12.00 kl. 11.30-12.00
Lilla Saxaren
Tack
för minnesgåvor
15
15
15
VårtLilla
varma
Tack
11
Eknö
brygga
09.00-10.00
13
Hjälmö
kl. 12.00-13.30
Stor-Krån
kl.
12.30-13.30
23
23 brygga Idholmen 4
23
Hasselö
kl 13.15-14.15
Söndag
24/7
Idholmen
k
Idholmen
kl.
12.15-13.00 kl. 12.15-13.00
Sand
12.30-14.00
19/6
12
Sunnansund
kl.
11.15-12.00
Stor-Krån till alla
Stor-Krån
kl. 12.30-13.30
kl. 12.30-13.30
Stor-Krån Bengtsson,
Staffan
Västerby,
gick bort
mars
er som har hedrat
Söndag
17/7
Sandhamn
10.30-14.30
Gällnöminnet
(Söderby)
kl.i 14.15-15.15
Bjurön
kl.
13.45-14.15
Hasselö brygga
Hasselö
brygga bryggan
Hasselö brygga
kl 13.15-14.15
kl 13.15-14.15
Söndag
24/7
Söndag 24/7
Södermöja
kl.
10.00-12.00
Uvön
Waxholms
10.00-11.00
Södra
Mörtö
kl.
12.30-13.30
Lördag
16/7
Bjurön
Bjurön
kl. 13.45-14.15
kl. 13.45-14.15
Bjurön månader
några
innan hans
90-årsdag. Söndag
av
vår
älskade Anders
för Brygga
allt
Bjurön
södra
sidan
kl.
14.30-15.30
21/8
Hagede
brygga
10.00-12.00
Lådna
kl. 10.00-12.00
Södermöja kl.
k
Södermöja
Södermöja
kl.
10.00-12.00
kl. 10.00-12.00
16
Dragedet
Möja
kl.
12.30-13.30
12
Sunnansund
11.15-12.00
Eknö
kl.
09.00-10.00
13
Bjurönbrygga
södra sidan
Bjurön södra sidan
kl.
14.30-15.30
kl.
14.30-15.30
Bjurön
södra
sidan
Söndag
21/8
Söndag 21/8
I
samband
med
hans
bortgång,
valde
han
att
de
deltagande
vid
begravningen
samt
5
Sollenkroka
ö
kl.
13.00-14.00
24
Sandhamn
kl.
09.00-13.00
Lördag
17/9
Harö
brygga
kl.
12.30-14.30
14
16
16
16
Dragedet Möja
k
Dragedet
Möja Dragedet Möja
kl. 12.30-13.30
Hjälmö
kl.
14.30-15.30
Lördag 30/7
Södra
Mörtö
12.30-13.30
16/7
Söndag
17/7
Sandhamn
kl.
10.30-14.30
24
Sandhamn
24
Sandhamn
Lördag 17/9
Lördag 17/9
24
Sandhamn kl. 09.00-13.00 kl. 09.00-13.00
som
en slant
Nämdö Hembygdskl. 14.30-15.30
för brygga
alla
minnesgåvor,Puttisholmen
uppskattade
Hasselkobbens
kl.
Lördag
23/7
25
Sandhamn
kl.
09.00-13.00
Lördag
29/10
Hjälmöville skänka
Hjälmö
Hjälmö
kl. 15.00-16.00
14.30-15.30
kl. till
14.30-15.30
Lördag
30/7
Lördag 30/7k
Svartsö
Alsviks
brygga
kl.
10.00-11.00
Eknö
brygga
kl.
09.00-10.00
13
Hagede
brygga
kl.
10.00-12.00
25
Sandhamn
25
Sandhamn
Lördag 29/10
Lördag 29/1
25
Sandhamn kl. 09.00-13.00 kl. 09.00-13.00
förening,
som
låg honom varmt om hjärtat.
Södermöja
kl. 10.00-12.00
Västra
Skarprunmarn
(Waxholms
bryggan)
kl.
10.00-11.00
brev,
telefonsamtal
och
vackra
Svartsö Alsviks
k
Svartsö
Alsviks
brygga
Svartsö
Alsviks
brygga
kl.
10.00-11.00
17
Lådna
Karlshem
brygga
kl.
11.30-13.00
Söndag
17/7
Sandhamn
kl. brygga
10.30-14.30 kl. 10.00-11.00
Harö brygga
kl.
12.30-14.30
14
6
Östra
Skarprunmarn
(Mjölkkilens
ångbåtsbrygga)
kl.
11.15-12.00
Granholmen
kl. 12.30-13.30
Nämdö
Hembygdsförening
vill
härmed
tacka
allblommor.
Ewa
med
familj
17
Lådna
Karlshem
brygga
k
17
Lådna
17
Karlshem
brygga
Lådna
Karlshem
brygga
11.30-13.00
kl.
11.30-13.00
Träskökvarn
(vid
Lådna)
kl.
13.30-14.30
Söndag
31/7
Hagede
brygga
kl.
10.00-12.00
Hasselkobbens brygga
15.00-16.00
Lördag 23/7
15
Idholmen
kl.
12.15-13.00
Bjurön
kl. 10.00-10.30
deles
särskilt
för
dessa
gåvor,
Träskökvarn
(vid
Lådna)
k
Träskökvarn
(vid
Lådna)
Träskökvarn
(vid
Lådna)
kl.
13.30-14.30
kl.
13.30-14.30
Söndag
31/7
Söndag
31/7
Gällnö
(Söderby)
kl.
10.00-11.30
Harö
brygga
kl.
12.30-14.30
14
Västra Skarprunmarn (Waxholms bryggan)
10.00-11.00
Hasselö(Söderby)
brygga Gällnö (Söderby)
kl 13.15-14.15
Söndag
24/7
Bjurön södra sidan
kl. 10.45-11.15
Styrelsen
Gällnö
(Söderby)
k
kl.
10.00-11.30
kl.
10.00-11.30
Gällnö
(Gällnönäs)
kl.
12.30-13.30
18
Hasselkobbens
brygga
kl.
Lördag 23/7
Östra Skarprunmarn
(Mjölkkilens
ångbåtsbrygga)
kl. 15.00-16.00
11.15-12.00
7
15
Södermöja
kl.
Viggsö
kl.
11.30-12.00
Gällnö (Gällnönäs)
k
Gällnö
(Gällnönäs)
Gällnö
(Gällnönäs)
12.30-13.30
18
18
18
Karklö
kl. 10.00-12.00
14.15-15.15
Lördag
6/8
Idholmen
12.15-13.00 kl. 12.30-13.30
Västra
Skarprunmarn
(Waxholms
bryggan)
kl.
10.00-11.00
16
Dragedet
Möja
kl.
12.30-13.30
Sippsö
kl. 12.15-13.00
Karklö
k
Karklö
Karklö
14.15-15.15
kl.
14.15-15.15
Lördag
6/8
Lördag
6/8
19
Sandhamn
kl.
09.00-13.00
Söndag
7/8
Hasselö
brygga
kl
13.15-14.15
Söndag
24/7
Östra Skarprunmarn (Mjölkkilens ångbåtsbrygga)
11.15-12.00
15
Hjälmö
kl. 14.30-15.30
Lördag
30/7
Vårlunda
kl.
10.00-10.30
19
19
19
Sandhamn
k
Sandhamn
Sandhamn
kl.
09.00-13.00
kl.
09.00-13.00
Söndag
7/8
Söndag
7/8
Södra
Stavsudda
kl.
10.00-11.30
Idholmen
12.15-13.00
Södermöja
10.00-12.00
SvartsöStavsudda
Alsviks
brygga
kl.
10.00-11.00 kl. 10.00-11.30
Vårholma
kl.
10.45-11.45
Hasselö
brygga
kl
13.15-14.15
Södra
Stavsudda
k
Söndag
24/7
Södra
Södra
Stavsudda
kl.
10.00-11.30
Norra
Stavsudda
kl. 12.00-13.30
16
Dragedet
Möja
12.30-13.30
20
17
Lådna Karlshem brygga
kl. 11.30-13.00
8
Halleberg
kl. 12.15-13.00
Norra Stavsudda
k
Norra Stavsudda Norra Stavsudda
12.00-13.30 kl. 12.00-13.30
Arbodaön
kl. 10.00-12.00
14.00-14.45
Södermöja
kl.
Hjälmö
14.30-15.30
Lördag 30/7
20
20
20
Isskärs
brygga
kl.
13.15-14.00
Träskökvarn
(vid
Lådna)
kl.
13.30-14.30
Söndag
31/7
Arbodaön
k
Arbodaön
Arbodaön
14.00-14.45 kl. 14.00-14.45
16
Dragedet
Möja
kl.
12.30-13.30
Sollenkroka
ö brygga
kl 15.00-15.45
Lördag 13/8
Svartsö
Alsviks
kl.
10.00-11.00
Lilla Betsö
kl. 14.15-15.00
Gällnö
(Söderby)
kl.
10.00-11.30 kl 15.00-15.45
Sollenkroka ökl.
Sollenkroka
ö
Sollenkroka ö
kl 15.00-15.45
Hjälmö
kl.
14.30-15.30
Lördag 30/7
13/8
Lördag 13/8
Sand
10.00-12.00
17
Lådna
Karlshem
brygga
11.30-13.00
21
Gällnö (Gällnönäs)
kl. 12.30-13.30
9
18
Sandhamn
kl. 09:00-13:00
Sand
k
Sand Alsviks
Sand
10.00-12.00
Svartsö
kl.
Bunkvik
kl. 10.00-11.00
12:30-14:30
Söndag 14/8
Träskökvarn
(vidbrygga
Lådna)
13.30-14.30 kl. 10.00-12.00
31/7
21
21
Karklö21 med reningsverk bara måsteAspön
kl. 14.15-15.15
Ett
avloppsystem
fungera
enligt
alla
regler
och
krav
som
Lördag
6/8
kl. 10.00-11.30
Bunkvik
k
17
Lådna
11.30-13.00
BunkvikKarlshem
Bunkvik
12:30-14:30 kl. 12:30-14:30
Söndag
14/8
Söndag 14/8
Gällnö
(Söderby)brygga
kl.
Östanvik
kl. 10.00-11.30
10.00-11.30
22
ställs av myndigheterna.
Topas Vattens
för rening av avlopp har en mycket kl. 09.00-13.00
19
10 system
Östanvik
kl. 12.00-13.30
Sandhamn
Söndag
7/8
Träskökvarn
(vid Lådna)
13.30-14.30
Söndag
31/7
Östanvik
k
Östanvik
Östanvik
10.00-11.30 kl. 10.00-11.30
Gällnö
(Gällnönäs)
12.30-13.30
Aspön
kl. 12:00-13:30
Lördag 20/8
18
hög tillförlitlighet
och bolaget har lång erfarenhet,
ochbrygga
bland 22
kunderna återfinns alltkl. 10.00-11.30
22
22
Tjusviks
kl. 14.15-15.15
Södra
Stavsudda
Gällnö
(Söderby)
kl.
10.00-11.30
Aspön
k
Aspön
Aspön
12:00-13:30
kl.
12:00-13:30
Lördag
20/8
Lördag
20/8
Stora
Strängarna
kl.
10.00-10.30
Karklö
14.15-15.15
Lördag
6/8
från enskilda fastighetsägare till kommuner.
Norra
Stavsudda
kl. 12.00-13.30
Bunkvik
kl. 10.00-12.00
Gällnö
(Gällnönäs)
12.30-13.30
18
Stora
Strängarna
k
Strängarna
Stora
Strängarna
10.00-10.30
kl.
10.00-10.30
Stora
Saxaren
kl.
10.45-11.15
19
Sandhamn
09.00-13.00
Söndag
7/8
20
11
Vi är en komplett
leverantör av reningsverk
förSand
privatpersoner, mindre samhällen, kl. 14.00-14.45
Arbodaön
kl.
12.30-14.00
Karklö
14.15-15.15
Stora
Saxaren
k
Lördag
6/8
Stora
Saxaren
Stora
Saxaren
10.45-11.15
kl.
10.45-11.15
Lilla
Saxaren
kl.
11.30-12.00
Södra
Stavsudda
kl.
10.00-11.30
fritidsanläggningar och samfälligheter. Det är en viktig och stor investering man gör i
23
Sollenkroka ö
kl 15.00-15.45
Lördag
13/8
Uvön Waxholms bryggan Lilla Saxaren kl.
kl. 10.00-11.00
k
Lilla
Saxaren
Lilla
Saxaren
11.30-12.00
kl.
11.30-12.00
Stor-Krån
12.30-13.30
19
Sandhamn
09.00-13.00
Söndag
7/8
Norra
Stavsudda
12.00-13.30
sin fastighet och
den skall fungera i många år, därför har vi en23utbyggd rikstäckande
23
23
20
Sand
kl.
10.00-12.00
12
Sunnansund
kl. 11.15-12.00
Stor-Krån
k
Stor-Krån
Stor-Krån
12.30-13.30
kl.
12.30-13.30
Bjurön
kl.
13.45-14.15
väl
fungerande
serviceorganisation.
Södra
Stavsudda
kl.
10.00-11.30
Arbodaön
14.00-14.45
21
Södra Mörtö
kl. 12.30-13.30
Bunkvik
kl. 12:30-14:30
Söndag
14/8
Bjurön
k
Bjurön
södra
sidan
14.30-15.30
Bjurön
13.45-14.15
kl.
13.45-14.15
Söndag
21/8
Norra
Stavsudda
kl.
12.00-13.30
Sollenkroka
Lördag 13/8
Vi på Topas
Vatten är öväl insatta i den totala processen med ett reningsverk för av- kl 15.00-15.45
20
Eknö
brygga som från privatpersoner.
kl. 09.00-10.00
13 så
Östanvik
kl. 09.00-13.00
10.00-11.30 kl. 14.30-15.30
Bjurön
södra
sidan
k
Bjurön
södra
sidan
Bjurön
södra
sidan
14.30-15.30
Söndag
21/8
Söndag
21/8
24
Sandhamn
kl.
Lördag
17/9
lopp
och
har
höga
kvalitetsreferenser
väl
från
kommuner
Arbodaön
14.00-14.45
Sand
kl. 10.00-12.00
22
21
Aspön
kl.
12:00-13:30
Lördag
20/8
Sandhamn
kl.
10.30-14.30
Topas reningsverk
var
också
det
verk
som
presterade
allra
bäst
i
länsstyrelsens
stora
24
Sandhamn
k
24
24
Sandhamn
kl.
09.00-13.00
Lördag
17/9
Lördag
17/9
25
Sandhamn
kl.
09.00-13.00
Lördag
29/10
Sollenkroka
ö
kl 15.00-15.45
Lördag 13/8
Bunkvik
12:30-14:30
Söndag
14/8
Stora
Strängarna
kl.
10.00-10.30
test av minireningsverk.
Hagede
brygga
kl.
10.00-12.00
25
Sandhamn
k
25
Sandhamn
25
Sandhamn
kl.
09.00-13.00
kl.
09.00-13.00
Lördag
29/10
Lördag
29/1
Sand
kl.
Östanvik
kl. 10.00-12.00
10.00-11.30
Kontakta
oss:
21
22
Stora Saxaren
kl. 10.45-11.15
Harö
brygga
kl.
12.30-14.30
14
Bunkvik
12:30-14:30
Söndag
14/8
Aspön
kl. 12:00-13:30
Lördag
08-76720/8
00 30
Lilla Saxaren
kl. 11.30-12.00
Hasselkobbens brygga
kl. 15.00-16.00
Östanvik
kl. 10.00-11.30
Stora Strängarna
10.00-10.30
23
031774
00 30
22
Stor-Krån
kl. 12.30-13.30
Västra Skarprunmarn (Waxholms bryggan)
kl. 10.00-11.00
Aspön
kl. 12:00-13:30
Lördag
20/8
Stora Saxaren
10.45-11.15
kontakt@topasvatten.se
Bjurön
kl. 13.45-14.15
Östra Skarprunmarn (Mjölkkilens ångbåtsbrygga)
kl. 11.15-12.00
Stora
Strängarna
kl. 10.00-10.30
Lilla Saxaren
11.30-12.00
15
www.topasvatten.se
23
Bjurön södra sidan
kl. 14.30-15.30
Söndag
21/8
Idholmen
kl. 12.15-13.00
Stora
Saxaren
kl. 10.45-11.15
Stor-Krån
12.30-13.30
Hasselö brygga
kl 13.15-14.15
24
Sandhamn
kl. 09.00-13.00
Lördag
17/9
Lilla
Saxaren
kl. 11.30-12.00
Bjurön
13.45-14.15
23
Södermöja
kl. 10.00-12.00
25
Sandhamn
kl. 09.00-13.00
Lördag
29/10
Stor-Krån
kl. 12.30-13.30
Bjurön södra sidan
14.30-15.30
Söndag 21/8
16
Dragedet Möja
kl. 12.30-13.30
Bjurön
kl. 13.45-14.15
24
Sandhamn
09.00-13.00
Lördag 17/9
Hjälmö
kl. 14.30-15.30
12
TUR
4
12
1

B
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ETT AVLOPPSSYSTEM DU KAN LITA PÅ

