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Godaste 
tomatsorten?
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Just nu när jag börjar skriva är det 
fortfarande augusti, lugnet har åter-
vänt till öriket och vardagen har seg-
lat in. 
Jag njuter som vanligt för nu är allt så 
som jag älskar att det är, fortfarande 
lite lagom sommar men ändå med en 
temperatur där man kan jobba utan 
att svimma av värmeslag. Och fram-
förallt det fi nns plats, massor av plats 
för själen.

Vår äldsta själ har sorgligt nog lämnat 
oss, jag tänker på Lasse Fogelberg 
från Orrö. En ö-profi l vare sig han ville 
det eller ej, mycket engagerad i hem-
bygdsföreningen och i skärgårdsfrå-
gor över lag. Känd bland de fl esta, 
inte minst tillsammans med sin ”Ar-
betsbåten”. Ännu en ny stjärna lyser 
på örikets himmel.

Sommaren har varit varm och torr, 
min och hundarnas kondition är uru-
sel och vi har mycket att jobba med 

på den fronten under hösten. Vi tillhör 
dem som på inga villkor ger oss ut på 
en joggingtur när det är sådär varmt, 
för oss har det varit fullt tillräckligt att 
gå en prommis tidigt, tidigt på mor-
gonen.

På tal om torka så har vi fak-
tiskt klarat oss undan större brän-
der i vårt område, tack och lov!

I detta nummer får ni en presentation 
av Nämdös Brandförsvar, jo det fi nns 
ett sådant. Väldigt bra att känna till 
och kanske vill du bli en i gänget?!

Så äntligen blev den av, Nämdöda-
gen! Ett enormt tack till alla som var 
med och gjorde den möjlig! Ni vet väl 
att den sköts helt och hållet ideellt, 
dvs alla jobbar utan lön och behåll-
ningen går till skötsel av hus och 
bryggor. En fanfar till alla inblandade.

Jag började skriva den här ledaren i 

augusti och nu har det plötsligt bli-
vit september och luften ännu lite 
svalare. Just idag skiner solen och 
jag smög till mig ett nakendopp ef-
ter jobbet. Det gäller att ta vara 
på allt det fi na som man har om-
kring sig och njuta även i vardagen. 
September betyder också Höstmöte i 
vår förening, protokollet hittar du inne 
i tidningen. Tack till alla som deltog!
Nu har jag ”pratat” klart så ni kan 
bläddra vidare i tidningen.
Ha en underbar höst,

Carina Öhman

Höst vackra höst!

Ö till Ö vid Solvik
 I dag fi ck vi en trevlig och mysig dag 
i Solvik. 
Kom dit vid kl 09.00 och redan vid 
kyrkan mötte vi det första paret i täv-
lingen! 
De par som låg bra till hade något vilt 
i blicken, drack vatten och energi-
dryck på nolltid och vips så var de 
borta!
Så småningom lugnade det ner sig 
och de tävlande hade både tid att 
äta, le och prata lite innan de drog 
iväg. 
Vi från ön hejade på och önskade 
dem lycka till och var väldigt nöjda 
med att bara applådera, dricka kaffe 
med bulle   (som Jörgen fi xat) och 
umgås! 

Vilka prestationer både av de tävlan-
de  och av oss!

Bitte



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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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
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
Anna Horngren Ledamot anna.horngren@telia.com
Doris Eriksson Suppl doris.eriksson@hotmail.com
Jesper Dahlgren Suppl jesper.dahlgren@outlook.com
John Carly Suppleant john@islandlife.se
Nilla Söderqvist Suppleant nilla.soderqvist@gmail.com
Revisorer  
Anne Horngren Revisor anne@abhorngren.se
Ulf Haeggström Revisor ulf.h@ugh.se
Inger Eriksson Revisorsuppleant inger_erikson@hotmail.com

Valberedningen  
Per Fjärdhäll Sammankallande per@ostanviksgard.se 
Clare Lindstrand  clarelindstrand@aol.co.uk
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:  
Vakant  
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Kalendarium hösten 2022

Pipeline

Glöm inte att 
betala årsavgiften, 150:- till 
Nämdö Hembygdsförening
Pg: 495 89 99-7
Bg: 351 2878
Swish: 12 3527 8429

Nämdö Bibliotek har öppet måndagar kl 11-13

Lördag    5/11 kl.12.00 Minnesgudstjänst med musik ”Mässa till ljus från mörker”
Lördag  26/11 kl.15.00 Adventsgudstjänst, Nämdökören 
Lördag  10/12 kl.15.00 Julkonsert
Söndag 25/12 kl.07.00 Julotta
Lördag  31/12 kl.13.00 Nyårsbön med musik

Lördag  19/11 kl.11.00 Föreläsning elbåtmotorer, Jan Lundberg
                       Anmäl dig gärna till föreläsningarna för att vara garanterad fi ka och korv.
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Det är eftermiddag och supervarm 
sommar i mitten av augusti och jag 
sitter hemma på trappen i Knarrhamn 
och småpratar med Jonas Bengtsson 
när tillvaron avbryts av ett larm. Jonas 
är värnchef för Nämdös Brandförsvar 
och larmet gäller en markbrand på en 
ö intill Nämdö. Inom loppet av några 
få minuter far Jonas iväg med fyrhju-
ling för att hämta utrustningen som 
fi nns i brandboden intill skolan. Vid 
Sand hämtas han och utrustningen 
upp av Daniel Stenskog som för da-
gen var snabbast på plats med båt.
Övriga medlemmar i gruppen sluter 
upp på brandplatsen.
Kvar hemma på trappen sit-
ter jag, fylld av beundran för 
våra alldeles egna lokala hjältar.
Och genast dök idén om en artikel 
upp i mitt huvud. Jag mutade Jonas 
med nybakt sockerkaka och fi ck en 
intervju så att både ni och jag ska få 
veta mer om hur det fungerar.
Brandvärnet består idag av 
13 personer och Jonas är, 
som sagt, brandvärnschef.
Vid Nämdö skola står brandbo-
den som innehåller pumpar, slang-

Nämdös 
fantastiska 
brandförsvar!

ar, yxor, hackor, spadar och klä-
der. Där inne fi nns alltså allt som 
behövs för att släcka bränder.
När larmet går piper det i mobilen hos 
samtliga medlemmar och man svarar 
via en app om man är tillgänglig el-
ler inte. Den som är närmast boden 
plockar i ordning allt som ska med 
på utryckningen och kvitterar larmet. 
Övriga möter upp vid Sand eller åker 
direkt till brandplatsen. Det är alltid 
frivilligt att åka på utryckning så skul-
le det vara så att man inte har tid eller 
är bortrest är det helt ok att avstå.
Två gånger om året är det utbildning. 
På våren är det övning med pumpar 
och på hösten är det förstahjälpen-
utbildning
Om du vill gå med i brandvärnet ska 
du vara mellan 18 och 65 år och kon-
takta Jonas. Alla medlemmar är för-
säkrade och ersättning för tid, fordon 
och båtar utbetalas.
Om det brinner, ring 112! Då når lar-
met fort samtliga inom värnet och 
dessutom sjöräddning och kustbe-
vakning.
Carina Öhman

Errka-Erik 
Petersson
Raggige på orgel i kyrkan.
En varm sommarkväll är det nästan 
fullsatt i kyrkan. Vi alla undrar hur 
kommer den här kvällen bli?
Uppe vid orgeln sitter Errka, Erik Pe-
tersson med en stor svart hatt.
Vi får höra Ferlindikter som är tonsat-
ta av bandet Solar Plexis (med Mo-
nica Dominique i spetsen).
Bo Hansson fi nns med och på slutet 
Staten Och Kapitalet som från början 
är en låt av Blå Tåget-originaltiteln är 
”Den ena handen vet vad den andra 
gör”.
Hemåt åker vi uppfyllda av Errkas 
fi na orgelspel.

Errka är kan man säga uppvuxen i ett 
kyrkorum då hans pappa var kantor 
och lät Errka ofta följa med. 
Under åren har han utbildat sig i mu-
sik och vill nu gärna spela orgel.

I proggen bor en känsla som Errka 
gärna vill förmedla och han nämner 
Merit Hemmingson som betytt myck-
et för honom och som förmedlar mu-
sik som griper tag i själen.

Kvällen gav inte bara mersmak för Er-
rka utan även för oss så vi ses nästa 
sommar.

Jonas Bengtsson och Frey
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11 Juni - 21
 Augusti 20

22

HAVET SOM
, 

OMGER OS
S

”Havet som omger oss”
ett konstprojekt som Nämdö Hem-
bygdsförening gjort tillsammans med 
konstnär Zandra Ahl.
Nämdö Konstfyr, Frihet i fyren och 
Fritid i Raststugan på Bullerön ett All-
konstverk av Zandra Ahl i samverkan 
men Nämdö Hembygdsförening.

När utställningen avslutas kommer 
Nämdö Konstfyr att fl yttas och få ett 
vidare liv hos föreningen.
Nämdö Konstfyr har skänkts till Näm-
dö Hembygdsförening av Nämdö Bi-
stro och Champangebar efter Zandra 
Ahls önskan om att få använda den 
övergivna lilla låtsasfyren till sitt 
konstprojekt.
Nämdö Konstfyr har tidigare varit en 
glasskiosk.

Efter besöket på Bullerön kom grup-
pen till Nämdö och för en lunch på 
Nämdö Bistro och Champangebar.  
Regnet öste ner enda dagen den 
här sommaren men gruppen som 
steg av Taxibåten var på gott humör.
Vi fi ck en god lunch och därefter en 
promenad till Hembygdsgården. De 
som ville kunde få skjuts av Jesper 
Dahlgren. Några kunde se kyrkan på 

Bygdegårdarnas 
riksförbund
Det regnade när medlemmar tillsammans med 
Monica Eriksson från Bygdegårdarnas riksförbund 
besökte Bullerön och därefter Nämdö.

vägen. Vi samlades i Hembygdsgår-
den och fl era medlemmar berättade 
om sina olika konstprojekt.
Dagen gick fort och Taxibåten vän-
tade vid Sand. 

Museet som var öppet på vägen var 
mycket uppskattat.
Flera av deltagarna gav föreningen 
beröm ”ni lägger ner ett fantastiskt 
arbete”.
En mycket lyckad dag!

Konstnär Zandra Ahl
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Det var som gjort för succe’!
Det var många kära återseenden och 
leenden på Nämdödagen, det blev 
väldigt tydligt när vi alla som var där 
kunde delta på Nämdödagen på det 
gamla vanliga underbara sättet, med 
kramar och omfamningar av skär-
gårdsgrannar som många inte sett 
på länge, så härligt att få vara en del 
av detta tyckte alla som var med, det 
törs jag lova! Årets arrangemang gick 
ovanligt smidigt och årets resultat var 
också mycket positivt, nu laddar vi 
för 2023!
Vi laddar också inför höstens bedröv-
liga elpriser, vi har nu skruvat ner all 
el som vi kan skruva ner och stängt 
av kylcontainern och förråd allt för att 
minimera risken för en alltför kraftig 
elchock!
Vi hoppas också att det laddas inför 
jakten på hjort, enligt pålitliga källor 
borde det vara knappt hundra hjortar 
på ön, enligt samma källa är det cir-
ka 400 hjortar… Konsekvenserna av 
detta är att undertecknad varje mor-
gon får börja med att rensa gräsmat-
tan, verandan och tro’t eller ej, trap-
pan ifrån hjortskit! 
Andra konsekvenser som är betyd-
ligt värre är: Hjortarna äter upp all 
fauna det finns nästan inga orkidee’r 
kvar på Nämdö längre, gullvivorna på 
vår tomt är sedan länge helt borta, 
inga blommor ingen pollinering och 
för att inte tala om hur mycket fäs-
tingar hjortarna för med sig när dom 
är för nära våra bostäder. Hjortarna 
ska vara i skogen, inte stryka om-
kring bland våra husknutar och äta 
upp blommorna som står i krukor på 
våra verandor! Det är som förgjort 
att försöka sig på att odla något på 
Nämdö, dom som försöker sig på 
denna utmaning får inhägna de delar 
av sina tomter som dom vill odla på! 
De e nåt som e galet här! Många med 
mig hoppas alltså på att det blir en 
ordentlig uppladdning i bössorna in-
för kommande jaktsäsong!
Vi laddar också upp inför hösten och 
vinterns pubverksamhet, kom och 
delta, eller varför inte arrangera en 
pubkväll, det är lika trevligt som det 
verkar, alla är välkomna och man får 

den hjälp och support man behöver 
för att kunna ”ratta puben”, nästa pub 
är första helgen i november vi star-
tar klockan 18:00 och stänger 23:00, 
våra pubar präglas av orden: folkligt, 
festligt och fullsatt, välkomna.
Jag hoppas ni alla njuter av det sköna 
höstvädret, och glöm inte att handla 
i butiken!

G. Görsson, Ordförande

Ordföranden har ordet
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Solvik
En härlig sommar med mycket posi-
tiv respons.
Det som blir en utmaning är t.ex. på 
fredagar när leveransen kommer så 
sent. Solvik ligger alltid sist på tra-
den. Jörgen föreslår en båt till för att 
kunna möta Solviks behov att hålla 
en god service.

på er förståelse och tålamod om ni 
upplever störningar i er vardag. 

Tveka inte att kontakta oss och ni ser 
förbättringspotential i hur vi agerar på 
platsen. Vi är måna om att ha en bra 
dialog med alla som berörs genom 
projektet. 

Hälsar Olle och Agneta

Restaurangen har öppet lunch tisda-
gar och fredagar, fredag även mid-
dag. Matlådor till hantverkare kan bli 
aktuellt.

Materialflöden 
Byggarebetsplatsen kommer att ta 
emot och lämna av leveranser via ka-
jen mellan sjömacken och ångbåts-
bryggan. 

Till hösten 
blir det stora 

förändringar då 
bygget av nya 

lägenheter 
startar.

Leveranser kommer att gå på sam-
fälllighetens väg mellan restaurangen 
och bageriet upp till t-korsningen. 

Logistikhanterinen skall inte hindra er 
väg till kajen, restaurangen eller bu-
tiken. 
Vi skall göra vårt yttersta för att ni 
skall få det så bra som möjligt under 
pågående byggarbete och  hoppas 



 

Höstmöte Nämdö Hembygdsförening 2022-09-17 
 

1. Mötet öppnades 14.10 
 
2. Till mötesordförande valdes Göran Görsson 

 
3. Till sekreterare valde Gunilla H Bering 
 
4. Till rösträknare tillika justeringsmän valdes Ulf Häggström och Karin Kjellsson 
    Ladholm 
5. Röstlängden fastställdes.  19 mantalsskrivna, 8 fritidsboende 
 
6. Mötet behörigen utlyst 
 
7. Redogörelse för föreningens ekonomiska status som är god. Likviditet nära 1 miljon 
   kronor. 
   Ett krisstöd för 2021 på ca 53 000 har kommit från Bygdegårdarnas riksförbund. 
   Uthyrning av hembygdsgården har gett 27 000 kronor. Panten har inbringat 34 000. 
   EN arbetsgrupp med Yngve Hässler och Dan Burman har bildats för att se över 
   elförbrukningen. Förlag på solceller på taket. Det finns bidrag att söka från 
   Bygdegårdarnas Riksförbund. 
   Frågan tas upp på årsmötet 2023 
   Avfuktningsfläktar i husgrunden drar mycket energi och de ska servas under 
   hösten. 
 
8. Medlemsavgiften för 2023 faställdes till 150 kronor. 
    300 av föreningens 400 medlemmar betalade sin avgift 2022. 
 
9. Rapporter 
   SJÖTRAFIK/BJÖRKVIKS BRYGGA 
   I samtalen om Björkviks brygga har det inte har det trots påstötningar inte gått att 
   få svar frågan om bryggan kan komma att trafikeras igen. Den uteblivna sjötrafiken  
   på bryggan försämrar kommunikationerna avsevärt för många skärgårdsbor. 
 
   BIBLIOTEKET 
   Uppskattat. Nilla har hållit extra öppet i sommar. Det har varit bra tillgång till minigolfen 
med klubbor tillgängliga vid banan. Nämdö rävungar har också haft aktiviteter. 
 
  BRYGGOR OCH BÅTPLATSER 
  Inre pontonen är renoverad och nu ska den yttre och ses över. 
 
  HEMBYGDSGÅRDEN. 
  Huset är målats av Jesper. De tre bodarna är klara för uthyrning.  Hyresgäster 
  kommer inte att ha tillgång till kök men till vatten och toalett i hembygdsgården. 



 
  Bodarna med 1-2 sängplatser hyrs ut för 200 kronor natt till betalande-medlemmar och 
  för 300 kr för icke medlemmar. Hembygdsgården hyrs ut 2000 kronor/helg(fre-sö) 
  för betalande medlemmar och 5000 kronor för icke medlemmar., 1000 kronor /dag för icke 
  medlemmar och specialpris för återkommande hyra tex körens övningar. 
  Ventilationen ska åtgärdas i lägenheten. 
  Betonas att syftet med uthyrning av lokalen är att ge tillgång till Nämdöskärgården 
  och det ska vara enkelt, tillgängligt och prisvärt, alltså inte i första hand vinstgivande 
  
 NÄMDÖ NU 
 Tidningen utkommer med tre nummer per år och kostar 44 000 kronor inkl porto.  
 Christina tackar alla som bidragit med intressanta artiklar och välkomnar fler att 
 bidra. 
 
 NÄMDÖDAGEN 
 Det blev en lyckad dag/kväll. med ett nettoresultat på ca 100 000 kronor.  Det uppstod 
 lite personalbrist men hjälpsamma medlemmar ryckte in så att allt fungerade väl. 
 
 PUB 
 Septemberpuben ställdes in pga sjudom.  Medlemmarna uppmanas att engagera sig i pubarna 
så att de kan fortsätta, sa Ordf Görsson. 
 
 KOGRINDSGRUPPEN 
 Utmärkningarna är uppskattade och det kommer mera, sa Eva D 
 
 NY GRUPP. 
 En ny grupp har bildats ” Nämdö skärgårdsråd”. Öppen för alla.  När det gäller utvecklingen 
av Nämdö marina nationalpark känner sig Nämdöborna sig inte lyssnade på av de olika 
myndigheterna.  Naturvårdsverket som håller i projektet vill diskutera gången. 
 
10.SIKO 
SIKO och WWF vill ordna möte, helst på Nämdö, med Länsstyrelsen med flera. De 
anser att någon sorts besökscentrum, är en förutsättning för att det ska bildas en 
nationalpark. Alltså utan besökscentrum ingen nationalpark. Det betonas också att 
Nämdö hembygdsförening är en självständig neutral part alltså helt skild från 
Nämdö Green Archipelago, NGA 
 
 11.  Arbetsdagen flyttas från fram till lördag-söndag 15–16 oktober 
 
12.  Mötet avslutas 15.40  
 
Vid protokollet --------------------------- 
                            Gunilla Hansen Bering 
  
Justeringsmän                                                                                 
   Ulf Haeggström Karin Kjellsson Ladholm 
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Höstdagen
Uppemot 50–60 personer hade hittat 
till Sand i det härliga höstvädret för 
att ta sig en titt på NGAs maskiner, 
njuta av höstsolen, äta korv och träffa 
folk. 
Maskinerna har köpts in för Natur-
vårdsprojektet Cirkulär biosfär med 
stöd av WWF och har specifika upp-
gifter i projektet.

Den gröna Ferrarin 
är en 2-hjulstraktor med slåtterbalk 
som ska användas inom ängspro-
jektet för att slå ängar på öarna där 
man inte kan använda traktor. Den 
testkördes på Aspö med gott resul-
tat och några av besökarna på höst-
dagen fick chansen att pröva på den 
gamla fotbollsplanen. Till nästa sä-
song kommer utrustningen att kom-
pletteras så att man även kan samla 
ihop och bala höet som slås.
Den lilla slåtterbalken hör till vasspro-
jektet och ska användas för att slå 
vass som sedan kan användas som 
djurfoder eller vid täckodling. Genom 
att slå vassen närmast land kan man 
skapa s.k. blåa bårder – skyddat vat-
ten för fiskyngel.

Flismaskinen har köpts in 
för att vi ska kunna göra flis av grenar 
och mindre träd från skogsavverk-
ning i stället för att elda upp dem. 
Flisen kan användas vid odling, för 
att göra gångar runt odlingsbäddar. 
Efter en tid blir det till jord och kan då 
skyfflas upp i odlingsbäddarna. Den 
här flismaskinen tar stammar på upp 
till 12 cm i diameter och drivs med 
bensin. Projektet är återbruk.

Biokolsugnen är också in-
köpt för återbruksprojektet och ger 
också möjlighet att använda ved från 
skogsavverkning till odling i stället för 
att bara elda upp den. Biokol bildas 
vid syrefattig förbränning och an-
vänds efter laddning med näring för 
att öka bördigheten av odlingsjord 
men också dess förmåga att hålla 
kvar vatten.
Alla dessa maskiner kan användas 
av dem som önskar och kommer att 

kunna bokas via NGAs hemsida. De 
flesta maskinerna är rätt otympliga 
att transportera och kan kräva speci-
ella båttransporter.
En annan spännande apparat var 
mustmaskinen som Erika Holmér de-
monstrerade. 
Den kan bokas hos henne. 

Våtmarker
Vi har som mål inom projektet att res-
taurera/anlägga minst en våtmark. 
Under sommaren ordnade NGA en 
studieresa till Utö där man fram-
gångsrikt arbetat med att anlägga 
våtmarker sedan ett tiotal år, för att 
lära oss mer. Därefter bjöd vi in alla 
intresserade till en våtmarksgrupp 
som har tagit fram flera intressanta 
förslag på områden för våtmarksåt-
gärder. Den 14 oktober kommer fyra 
av dessa områden att undersökas 
av en våtmarksexpert och så får vi 
ta ställning till nästa steg. På grund 
av en tidskrävande tillståndsprocess 
kan vi nog inte räkna med att starta 
det praktiska arbetet förrän hösten 
2023.

Medborgarforskning
Under sommaren har vi haft tre ak-
tiviteter inom medborgarforskning, 
alltså där vi tillsammans undersöker 
hur det ser ut. Två olika omgångar 
med att dokumentera vilda blommor 
och en fjärilsräkning. 

Vi delade ut ett material med informa-
tion och bilder över de vilda blommor 
man kan hitta i vårt närområde för att 
sedan markera var man hittar dem i 
en karta. 

I augusti hade vi en speciell dag, 3 
augusti, för fjärilsräkning som vi pla-
nerar göra till återkommande evene-
mang för att kunna jämföra år till år. 
Clare tog fram fint bildmaterial för att 
underlätta räkningen. 144 fjärilar rap-
porterades in efteråt, av 17 olika ar-
ter. Spännande att se hur det ser ut 
nästa år! I framtiden hoppas vi kunna 
dokumentera resultaten i en app i 
stället.
För att tillsammans lära oss mer hop-
pas vi framöver kunna anordna en 
studiecirkel kring växter och ängar.
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EXPERTHJÄLP
BESÖK, KURSER, FÖRELÄSNINGAR

ULF SWENSON - VÄXTER & ÄNGAR
HENRIK C ANDERSSON - ROVFISK
SÖREN ERIKSSON - VÅTMARKER

PETER NILSSON - SVAMP
 JÄRVANATURVÅRD - TRÄDALLÉ

CATHARINA & VERONICA - LIESLÅTTER 
- SLU FORSKARE - VASS

NATURVETARE - FLODKRÄFTOR
CNV - NATURVÄGLEDNING

ÄNGSMARK OCH POLLINATÖRER
- 195KVM SKYDDAT FÖR POLLINATÖRER PÅ NÄMDÖ, ORRÖN & UVÖ 
- NY SLÅTTERBALK FÖR ÄNGSKÖTSEL 
- ÅTERSKAPANDE AV ÄNGAR PÅ NÄMDÖ, ASPÖ, ORRÖN, UVÖ, M.BUNSÖ

KONTAKT: CLARE 070 256 67 56    INFO@GREENARCHIPELAGO.SE

VAD HÄNDE  UNDER SOMMAREN? ALLT DETTA  HÄNDE...

NATURVÅRDSPROJEKT 
HÖSTUPPDATERING

ÅTERVINNING OCH ÅTERBRUK

- NY 120MM FLISMASKIN FÖR ATT KUNNA ÅTERANVÄNDA TRÄ 
- NY BOIKOLSUGN FÖR ATT SKAPA BIOKOL 
- ODLARFORUM KOMPOSTERAR SOLVIKS MATAVFALL

VATTEN I LANDSKAPET
- STUDIEBESÖK UTÖ VÅTMARKER 
- GENOMGÅNG AV VÅTMARKER SOM VI KAN ÅTERSTÄLLA  
- DAMM FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD VID ORRÖNS KOLONILOTT 
- LÄTTVIKT-SLÅTTERBALK FÖR ATT SKÖRDA VASS

Tillsammans för 
en livskraftig 
Nämdöskärgård

G

- LÄRA SIG OM & IDENTIFIERA VÅRA ÄNGSVÄXTER & VÅRA SVAMPAR 
- MEDBORGARFORSKNING OM VÄXTER & FJÄRILAR 
- HÖSTDAGEN - KUL ATT PROVKÖRA VÅRA NYA MASKINER 
- NÄMDÖDAGEN - INFO TILL LOKALBEFOLKNING & BESÖKARE 
- HJÄLP ATT TA HAND OM GAMLA ÖSTANVIKS TRÄDALLÉ 
- BIOSFÄRTUR TILL VÅNÖ  

MÄNNISKOR SOM NATURVÅRDARE

FLODKRÄFTAN

INVENTERINGAR I 
STORTRÄSKET & 

VÄSTERBYTRÄSKET  
- FAS 1 FÄRDIG



Det ville vi i Odlarforum ta reda på i år och hade sått 55+ 
olika sorter. Vi hade tänkt   ordna en stor tomatavsmakning 
på skördemarknaden men som många nog vet så blev det 
inte någon repris av förra årets fantastiska skördemarknad 
och det har vi förstått att många saknat. Det blev lite för 
tätt inpå Nämdödagen i år. 
Den 27 augusti träffades vi i en mindre grupp, mest to-
matodlare, i hembygdsgården, för en tomatavsmakning. 
Vi provade och betygsatte 28 olika tomatsorter och kom 
fram till att en liten gul körsbärstomat Balconi yellow var 
godast, Sakura näst godast och Tiny Tim och Vesuvio 
giallo delad trea. 
Karin Heeroma för Odlarforum

Vilken är 
 den godaste 
  tomatsorten?

Foto Barbro Hellströmer

En grupp från Odlarforum besökte 
Västeräng den 7 augusti i strålande 
sommarväder. Inga och Doris visade 
runt i sina fantastiska odlingar och vi 
var alla mycket imponerade. De här 
damerna kan sin sak! Vi lärde oss 
mycket och dagen överträffade alla 
våra förväntningar.
Foto: Karin Heeroma

Doris Eriksson 
visar sina 
blomsterodlingar 
för Inger Erikson.

Inga Winroth
berättar om sina 
grönsaksodlingar



Det var en mycket bra och givande 
kurs, med massor av kunskap som 
vi deltagare fi ck oss till livs. Kursle-
darna hette Catharina och Veronika. 
De var från ett företag som hette Slåt-
terblomma Naturvård. De hade med 
sig knackeliar i olika storlekar och 
längder så att varje deltagare skulle 
få låna en som passade.

Vi fi ck lära oss hur vi skulle hålla li-
arna när vi gick med dom på väg till 
gräset som vi skulle öva oss på att 
slå av. 

En och en gick vi sedan ut på en av 
ängarna vid Linderna (inte långt från 
hembygdsgården) och satte igång. 
Det var inte den lättaste ängen att 
slå, för det fanns gammal förna från 
växtligheten 2021 i botten, och den 
trasslade till det för oss. Men vi var 
entusiastiska och lät oss inte nedslås 
av svårigheterna. 

Knackelie 
kursen

Myggen var också med på noterna 
och högg friskt in på oss på alla stäl-
len de kunde. 

Knackeliarna var suveränt vassa och 
det var en ren glädje att få slå gräs 
med en sådan. Jag har bara slagit 
med våra gamla svenska slipliar ti-
digare, jag tyckte att knackelien var 
roligare. Man ska ha ett bälte på sig 
med en behållare som man ska ha 
vatten i, för man måste bryna även 
en knackelie med jämna mellanrum. 

Sen fi ck vi öva att hamra ut eggen, 
fast på en plåtbit. Så visst, det är lite 
mickel med knackelien. Vissa av del-
tagarna var fast beslutna att skaffa 
sig en knackelie på studs. Själv har 
jag inte gjort det, ännu.

Inga Winroth 
ps: hälsningar till alla som deltog på 
kursen! 

Lennart Torstensson 
”Åretruntparadiset”
Den 19juli 1940 kl. 15.00 klev Lennart 
på båten ångaren Prins Gustav från 
Rent Mästartrappan och anlände till 
Sands brygga på aftonen 19.15. Fa-
miljen fi rade Lennart pappas 30års-
dag och hade hyrt tant Augusta 
Peterssons hus på Sand som idag 
renoveras. Augusta Petersson tog då 
hand om telefonväxeln och hennes 
man var posttjänsteman.

När de steg i land på Sands 
brygga,stod på planen och på vägen 
upp till skolan vedtravar som var två 
och en halv meter höga. Bränsle till 
ångaren.
”Här vill jag bo och vara” sa Lennart 
10 år och så blev det. Familjen köpte 
en tomt på Orrön 31/1 1955? Tak-
lagsfest blev det 1955.
Waxholmsbryggan på Orrön bygg-
des 1953 och man fi ck betala 127,40 
per tomt. Vänthuset byggdes 1954 
och man fi ck betala 120kr per tomt.
Åren har gått och Lennart har va-
rit med om Orröns utveckling vilken 
Lennart kan berätta om men som jag 
sparar till ett annat tillfälle.

Ett av Lennarts stora intresse började 
1905, att snickra fågelholkar och det 
har blivit 447 st som är bokförda i Bo-
ken. Leveranser har gått till öarna och 
även till Indien och Spanien.
Lennart har inte ångrat en dag på Or-
rön! Jag lovar att Lennarts minne är 
kristallklart och orden fl ödar som ett 
vattenfall, inte lätt att hänga med.

Varma gratulationer på 90årsdagen 
önskar vi dig Lennart.

Städdagen
En glad skara kom och såg till att 
Hembygdsgården klarar vintern. 
Skickliga killar fi xade ena fl ytbryggan.

En vacker klocka hänger nu provi-
soriskt (Tomas har lovat fi xa en per-
manent lösning) skänkt av Kristina 
Malmstedt som  bor på Kalkberget.

Lunch med många skratt, härligt!

Städdagen
En glad skara kom och såg till att 
Hembygdsgården klarar vintern. 
Skickliga killar fi xade ena fl ytbryggan.

En vacker klocka hänger nu provi-
soriskt (Tomas har lovat fi xa en per-
manent lösning) skänkt av Kristina 
Malmstedt som  bor på Kalkberget.

Lunch med många skratt, härligt!
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Förlisningen av tyska ångaren 
s/s Najade i april 1933
– en bit Nämdöhistoria
Fiskarna Edvin Öhman och hans 
yngre bror Sigvard Öhman, hem-
mahörande på Mörtö Lövreten,låg 
med sin fiskebåt Vargen vid sköt-
kobben söder om Långviks-
skär. De skakade ur sina skötar 
med strömming en aprildag 1933.  
Det var tidig morgon och det var dim-
migt med dålig sikt när de hörde ett 
för dom främmande ljud, några män 
som pratade tyska. Ur dimman dök 
en okänd båt upp, i båten som visar 
sig vara en livbåt befinner sig några 
sjömän som mycket riktigt pratar 
tyska. Styrmannen kan faktiskt lite 
knackig svenska, och säger; ”far-
tyg gått på Almas grund och sjunker 
måste rädda besättningen!” 
Edvin och Sigvard startar upp Vargen 
och tar kontrakurs på styrmannens 
utlagda färdkurs från fartyget. När 
dom kommer fram ser dom fartyget 
som håller på att sjunka. Det är inte 
i närheten av Almagrundet. Fartyget 
befinner sig vid inre Bådarna utanför 
Biskopsö, där man ankrat upp.
Man börjar omedelbart att plocka 

över 12 besättningsmän till Vargen. 
Kaptenen, vid namn Pratt, var ovillig 
att lämna fartyget. 
Edvin ropade till styrmannen att han 
skulle säga till kaptenen att ”kommer 
han inte nu så får han följa fartyget 
i djupet!” Det är ca 30 meter djupt 
på platsen och Edvin var ju orolig 
att Vargen skulle sugas med ner om 
dom låg för nära. Kaptenen valde till 
slut tryggheten ombord på Vargen. 
Under inresan till Nämdö försökte 
Edvin och Sigvard förklara för styr-
mannen att dom omöjligt gått på vid 
Almagrundet. 

Kapten Pratt hävdade dock bestämt 
att fartyget grundstötte vid Almagrun-
det men att de tog sig loss för egen 
maskin och ankrade upp där det se-
dan förliste.
Väl inne på Nämdö tog svenska myn-
digheter över och Edvin och Sigvard 
kunde återvända till skötkobben för 
att fortsätta arbetet med sina skötar.  
Vad hände med livbåten då? Jo Ed-
vin och Sigvard fick köpa den. När de 
senare sålde den så behöll de kom-
passen som minne av äventyret.
De båda bröderna fick ett tackbrev 
från den tyska regeringen som de 
valde att elda upp när Hitler tog mak-
ten.
Anm. Najade var på väg till Stock-
holm med tobak och apelsiner.

Text: Bosse Öhman, son till Edvin.

Vid ett möte mellan styrelserna för Nämdö Hembygds-
förening och Nämdö Green Archipelago den 13 oktober 
2022 har följande överenskommelse träffats gällande de 
fortsatta kontakterna mellan representanter för Nämdö 
skärgård och Nationalparksgruppen (Länsstyrelsen och 
Naturvårdsverket).

1. Nämdöskärgårdens kontaktgrupp (nedan Nämdögrup-
pen) ska bestå av ordförande i Hembygdsföreningen + 
fem personer ur den informella grupp som uppstod efter 
kontaktmötet med Länsstyrelsen i Hembygdsgården den 
23 augusti. I Nämdögruppen ingår tills vidare Göran Görs-
son, Anna Horngren, Yngve Hässler, Christina Krook, Dan 
Månsson och Petter Öhman.

2. Hembygdsföreningens valberedning får i uppdrag att 
till nästa årsmöte i Hbf föreslå medlemmar, som därmed 
har ett tydligare mandat att representera hela Nämdö 
skärgård. 
Vid behov kan andra Nämdöbor knytas till gruppen för att 
tillföra kunskap i specifika frågor.

Vid årsmötet avgörs också om kontaktgruppen fortsätt-
ningsvis ska heta Nämdögruppen eller något annat.

3. Nämdögruppen har följande uppdrag:
* Löpande samla in åsikter från Nämdöborna i frågor där 
Nationalparksgruppen är beredd till samråd
* Vidarebefordra åsikter framförda i Omlandsstudien i frå-
gor där Nämdöborna givit uttryck för olika ståndpunkter
* Framföra tydliga majoritetsuppfattningar där sådana 
finns, men också rapportera olika åsikter i frågor där det 
finns olika uppfattningar
* Gruppens medlemmar ska inte torgföra sina egna upp-
fattningar i första hand
* Nämdögruppen ska inte utföra uppdrag å Nationalparks-
gruppens vägnar
* Nämdögruppen ska rapportera tillbaka via Hembygdsför-
eningen och NGA i deras nyhetsbrev för maximal spridning

För Nämdö         För Nämdö
Hembygdsförening Green Archipelago
Göran Görsson  Lotten Hjelm

Fiskebåten ”Vargen”

Kompassen från livbåten
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Fisken i Östersjön: 
Föredrag med Henric C Andersson.
Henrik höll en inspirerande dag, pratade och visade bilder om 
hur Östersjön ser ut idag.
Idag går 80%till industrin av trålarnas rovfi ske,(100milj ton).Bå-
tarna blir bara större och kan fånga mer fi sk.
1970 fanns det gott om strömming och 1978 fanns det gott om 
torsk men på tio år har torskbeståndet utplånats. Skarpsillen tog 
över och idag har storspiggen ökat otroligt och även säl men de 
är nu magra.Strömmingen kunde hålla storspiggen i schack. 
Nu könsmognar strömmingen tidigare beroende av att det är ut-
fi skat. Säl och skarv står också för en del av fi sket.
När strömmingen ska in och leka samlar de ihop sig och då tar 
”Fisket” det mesta( lätt att se på radarn var de är) vilket får kata-
strofala följder. Vi hörde i höstas om surströmmingen, som inte 
har varit lätt att få tag på.
Det pågår ett projekt att undersöka tillgången på gädda. Det ser 
hoppfullt ut på några ställen.
Henric är aktiv vad gäller en Fiskevårdsplan.

En kort beskrivning av ett långt föredrag och jag fi ck först känsla 
av hopplöshet men Henric förmedlade hopp.

Under våren 2022 genomförde Näm-
dö Green Archipelago (NGA) en en-
kätundersökning och intervjuer med 
syftet att kartlägga intresset för att 
bosätta sig i Nämdöskärgården. Re-
sultatet blev överraskande positivt.
- Det råder ingen tvekan om att det 
fi nns ett potentiellt underlag för hyres-
bostäder, bostadsrätter och - framför 
allt - ett öppnande av en skola, säger 
Lotten Hjelm, ordförande i NGA.
 
NGA driver fl era parallella projekt som 
på något sätt jobbar mot att öka be-
folkningen i Nämdöskärgården och 
för att utveckla samhället på ett lång-
siktigt hållbart sätt. En avgörande del 
i det arbetet är att på allvar undersö-
ka underlaget för öppnande av barn-
omsorg. - Enkätresultatet ger oss 
anledning att fortsätta arbeta hårt för 
att öka befolkningsmängden. Mycket 
fi nns redan på plats och ökade möj-
ligheter till distansarbete ger helt nya 
förutsättningar. Samtidigt saknas av-
görande bitar som nya bostäder och 
skola, men enkäten visar att det fi nns 
stort hopp om en mer levande Näm-
döskärgård, säger Lotten Hjelm.
 Totalt rör det sig om drygt 30 barn 

vars föräldrar har angivit att de funde-
rat på att fl ytta ut och/eller att det blir 
aktuellt när Nämdöskärgården kan 
erbjuda barnomsorg.  Som ett direkt 
resultat av enkäten vill NGA nu samla 
alla barnfamiljer för att kartlägga hur 
intresset för en framtida skolsatsning 
ser ut. Första steget blir att skapa 
ett forum för att ta tillvara på åsikter, 
idéer och engagemang. Därför bjuder 
NGA in till ett förutsättningslöst skol-
möte i Nämdö Hembygdsgård den 
29 oktober klockan 11.30.
- Alla som är intresserade eller ny-
fi kna är varmt välkomna att komma 
och träffa andra föräldrar som någon 
gång funderat på hur en framtida 
barnomsorg på Nämdö skulle kunna 
se ut, avslutar Lotten Hjelm.
Vidare framkom att över 70 personer 
skulle kunna arbeta från skärgården 
- helt eller delvis - på distans. Över 
40% har funderat på, eller kan i fram-
tiden tänka sig, att starta upp egen 
verksamhet som utgår från Näm-
döskärgården.
 
Fakta om undersökningen
22 enkätfrågor ställdes till 133 re-
spondenter med någon form av an-

knytning till Nämdöskärgården  
Nära 50% av de tillfrågade har till-
gång till bostad som skulle kunna 
fungera som åretruntboende.
Ca 50% av de tillfrågade har funderat 
på - eller skulle kunna överväga - att 
fl ytta ut. Avgörande faktorer för att 
det skulle bli aktuellt är öppnande av 
barnomsorg och skola samt förbätt-
rade kommunikationer.
För knappt 20 personer är det nöd-
vändigt att hitta en ny bostad att hyra 
eller köpa.
 
För övergripande frågor om under-
sökningen, kontakta Lotten Hjelm 
lotten.hjelm@skargardarna.se.
 
För specifi ka frågor om enkäten (frå-
gor, svar och resultat), kontakta Kalle 
Torstensson på kalletorstensson1@
gmail.com
 
Läs mer om Skolmötet, Nämdöskär-
gården och NGA (Nämdö Green Ar-
chipelago): https://greenarchipelago.
se/biosfaromrade/

www.nämdöskärgården.se

Kraftig befolkningsökning i Nämdöskärgården 
– om skolan öppnar...



Ett viktigt 
och kärt minne 

Telefonen ringer... 
Hej ska du följa med ut i skärgården 
i helgen? 
VART och VARFÖR DÅ, svarar jag.  

Jag svarar NJAAAAA vet inte. Inger, 
min kompis som också kommit upp 
från Jönköping för ett par år sedan 
berättar att hon bor inneboende hos 
en familj på Skeppargatan och att de 
har båt där man kan sova sex perso-
ner ombord. Utöver mamma Alva och 
pappa Alf finns två söner som skulle 
bli glada säger hon! 

Hm, svarar jag. Hade ju tänkt att gå 
ut och dansa och ha kul i stan. Men 
vart ska de åka? Jo, ut till en ö långt 
ut i havsbandet och det tar flera tim-
mar att ta sig dit. Tänk om man blir 
sjösjuk och jag har ju ingen båtvana. 
Men vad gör man där frågar jag. 

Familjen, mamma pappa och tre barn 
som vi ska hälsa på bor där året runt. 
De har får och lever bland annat på 
att sälja ål och fisk. De låter också 
garva får- och sälskinn. 
OK säger jag. Det låter spännande att 
få vara med om något helt nytt. 

Alla möts efter jobbet en fredag efter-
middag i slutet av september 1969. 
Båten Pingvin ligger vid Hundudden 
ute på Djurgården och den ska ta oss 
ut i skärgården. Efter att allt är lastat 
ombord startas motorn och man läg-
ger loss, å herre jisses så spännande 
med en så stor båt, jag som bara rott 
en gammal eka utanför Jönköping. 
Så trevligt att alla man möter på vatt-
net vinkar åt varandra. 
Första stoppet på resan blir hos Bex-
anders i Saltsjö-Boo. Där köper man 
rökt strömming (böckling) till kvällens 
middag. På turen vidare över fjärdar 
frågar jag om vi kan sätta på lite mu-
sik för att överrösta motorljudet, men 
TIO I TOPP med bl a ”Ob-La-Di Ob-
La-Da” gick inte hem hos övriga pas-
sagerare. 
Det fick bli något mer seriöst och inte 
så poppigt. 

Det kändes som luften blev friskare 
och vågorna blev högre ju fler fjärdar 

vi korsade. Jag hade på mig en varm-
fodrad jacka som jag köpt på Över-
skottslagret och ylletröja som kom 
ifrån Grolls i Gamla Stan. 

Drog några bloss på min Marlboro 
och kunde skönja stjärnorna på him-
lavalvet. Glider igenom ett trångt och 
grunt sund Fålskärsström och det har 
blivit mörkt. Kändes fridfullt! 
Äntligen framme vid målet lägger vi 
till vid en brygga nära ett båthus. 
Hälsar på skärgårdsfamiljen som står 
med öppna armar och hälsar oss väl-
komna. Fler båtvänner hade redan 
ankrat vid andra sidan ön. 
Det planerades att jaga sjöfågel kväl-
len därpå. 

Men nu var vi trötta, så Jan och Ker-
stin föreslog att jag och Inger kunde 
sova på båthusvinden, eftersom det 
var lite trångt i Pingvin. Med hjälp av 
ficklampa kom vi upp på vinden ge-
nom spindelnät och annat smått. 



Bland vettar, några filtar och i varsin 
sovsäck somnade vi till slut kring lju-
det av hav och vind. Stjärnorna lös 
klart genom vindsfönstret. Det var lite 
spöklikt med både knirr och knarr. 

Lördagen ägnades åt att utforska ön 
och utsikten från Hammarbys skor-
sten tillsammans med barnen Klas, 
Celi och Anna. Celi gick alltid barfota, 
Klas lät oss prova att skjuta lerduvor 
och Anna (tio år) drack ur vårt grogg-
virke. 

Flera av killarna befann sig i båthuset 
för att tanka luft och fixa med all dyk-
utrustning. 
Sedan bar det iväg ut mot Biskopsön 
där det skulle dykas på S/S Melanie. 
Senare kunde de berätta om vad de 
hade upptäckt, plus att de också 
hade sett säl.  
På kvällen fick vi följa med familjen 
Horngrens båt Gri-Gri till Harö där 
det skulle jagas sjöfågel. 

Det kändes spännande att få vara 
med, för här händer det mycket hela 
tiden. Man blir nyfiken på mer.  
 
Kvällens middag blev grillkorv kring 
brasan med gitarr och kaffe med kron 
som blandades till angenäm styrka 
och smak. Sältran kokades i tunnan 
och näten hängde på tork. Månen lös 
och den lite krispiga höstkylan kän-
des.  

Denna natt föredrog Inger och jag att 
sova skavfötters på durken i Pingvin. 
Här fanns inte stora spindlar, men 
däremot sönernas tentakler. Vi sov 
ändå tryggt och lugnt denna natt. 

Vaknar och besöker utedasset. Dör-
ren står öppen mot havet och där fly-
ger en havsörn. Flugan surrar och jag 
bläddrar förnöjd i en gammal vecko-
tidning från hösten 1967. 
Där finns bilder från hur Sverige by-
ter sida från vänster till högertrafik. 

Känns historiskt att jag lärde mig 
köra på vänster sida. 

Söndagen fortskrider och det är dags 
för återfärd med Pingvin till Djurgår-
den. Snyft, jag har blivit kär i Tiste-
rumskär (Tistronskär) och vill absolut 
komma tillbaka. 
Jag får styra själv en stund. Inte kun-
de jag ana att denna båtresa skulle 
fylla mig med så fina upplevelser och 
härlig gemenskap. Jag köper med 
mig ett sälskinn hem till det hyrda 
rummet i Solna. Det blev länge ett 
kärt minne! 

Familjen Gornitzka ombord på Ping-
vin och familjen Horngren på Tist-
ronskär delade med sig av mycket 
som jag helhjärtat tog till mig. 
Året efter träffar jag Gert ombord på 
Matilda, just där på Tistronskär vid 
branta berget. 
Han lärde mig dyka på ett annat sätt, 
RAKT NER I SIN VARMA SOVSÄCK.  

Idag, hösten 2022 har vi en annan 
sovsäck som vi delar.  Jag fylls varje 
gång av varma minnen och glädjetå-
rar i ögonvrån när vi ankrar vid Tist-
ronskär, men vid båthuset lägger vi 
inte till, eftersom huset har ny ägare. 

Anna som bor på Vånö förser oss 
med vackra fårskinn. Fåren lever ett 
gott liv på öarna runt Tistronskär. 

Jag förstår att det är lätt att trivas i 
öppna landskap, nära havet. 

ALLA KÄNSLOR FINNS KVAR FÖR 
EVIGT – TACK INGER FÖR ATT DU 
SLOG MIG EN SIGNAL !



Reflektioner 
kring Yngve Hässlers artikel 
”Att deltidsjobba i skärgården”
i Nämdö Nu nr 54.

Först några impulser . I drömmen får 
jag erbjudande att ta praliner från ett 
fat, som räcks fram emot mig. Men 
det rycks bort så fort jag vill ta en. 
Den känslan har jag inför framtiden. 
Liksom att jag blivit fråntagen trygg-
het. 

En annan svår insikt är att kunna be-
mästra oron inför framtiden. Klimatet 
är en faktor som allt snabbare skapar 
negativ förändring. Så vill jag med 
dessa rader få ur mig något som kan-
ske kan lugna mig.

I artikeln nämns projekt som fiber och 
biosfärområde. Det förra har välsig-
nats av de flesta. Det har varit otroligt 
positivt genomgripande. Det senare 
beskrivs med skilda kriterier. Där vill 
jag delge mina tvivel. Det talas om 
bobarhet och hållbarhet. Jag vill inte 
frånta någon som jobbar med detta 
arbetsglädje. Det är fint att idéer 
kläcks och möten sker. Det är farligt 
att ifrågasätta den goda viljan. Men 
den kan leda till något verklighets-
främmande också.

”Klimatkrisen 

måste bli konkret 

för att vi på riktigt 

ska förstå den.”



Hållbarhet är ett begrepp som före-
kommer i många sammanhang idag. 
Det nämns som riktmärke i artikeln. 
Det ger klang av god ambition. Ja 
försiktighet och trygghet också. Hör 
väl dit. 
Men här krävs förtydliganden. Vilka 
krav bör ställas? Vad skall priorite-
ras? Allt kan ju inte räknas in. 
En inriktning till hållbarhet kräver 
skolning och uppoffring. Är vi bered-
da till det? Kan vi tänka långsiktigt.

Bobarhet kräver möjlighet för män-
niskor att bo, arbeta och leva här och 
kanske även äldreboende och skolor. 
Är detta realistiskt egentligen? Sam-
tidigt talas det om låga eller mycket 
låga grundvattennivåer. 
Ett mycket varmare klimat kommer 
att ge negativ påverkan på bl.à natu-
ren, människor har svårt att sänka sin 
levnadsstandard. Den är hög idag.

Önskedrömmar krockar med en 
obarmhärtig klimatförändring. Den är 
här och kommer att bli tuffare enligt 
F.N. chefen. 

Jag citerar Åsa Beckman i DN. ”Kli-
matkrisen måste bli konkret för att vi 
på riktigt ska förstå den.” Eller ”in i det 
(sista) längsta försöker vi upprätthålla 
vardagen” liksom ”under de heta da-
garna försvinner trögheten och man 
får direktkontakt med fasan”

Projekt finansieras. Arbetet skall re-
dovisas, om de skall vara trovärdiga. 
Sker det? Tillkortakommanden och 
tvister skall komma i dagen. 
Sakfrågorna är knepiga. EU-bidrag är 
i grunden skattepengar.

Det är också positivt att läsa artikeln. 
Det ges aspekter på energilösningar. 
Det talas om lokalt producerad en-
ergi. Vätgasens lov prisas. 
En lokalt skapad solcellsanläggning 
kombinerad med en vätgasanlägg-
ning påtalas. Här har man en vision 
på medellång sikt. Dessa förslag är 
som latin för mig. Men det verkar be-
tryggande dock. 
Här får kanske hållbarhet ett ansikte. 

Annars är det fint att se eldrivna for-
don på Nämdö. De är kanske dyra 
men så viktiga för miljön. De gamla 
fossildrivna kommer väl att fasas ut 
förhoppningsvis.
Annars undrar jag hur det är med 
brandförsvaret på Nämdö? Vad jag 
förstår finns ingen hjälp att få för de 
flesta. Här borde hållbarhetsarbete 
förekomma. Det är ju brandfara varje 
sommar numera och antagligen stör-
re framöver. Att Waxholmsbolagets 
färjor liksom andra båtar tillåts släppa 
ut farliga avgaser borde vara alarme-
rande. Här krävs stora insatser. Vi har 
blivit tillvända eländet. 

Är vi så slöa?
Märta Zingmark i Solvik 

Källor DN 12 juni 1922, Kultursön-
dag SVD 2, tidningen Sveriges Natur, 
ETC, David Attenborug
och GRETA

Reflektion och synpunkter på Märtas 
artikel välkomnas!



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. 

Jesper Dahlgren har målat Hembygdsgården 
så nu lyser den så varmt rött. Tack Jesper!
Jesper Dahlgren har målat Hembygdsgården 

Klippt från tidningen Skärgården!
Tankar från förr…….Under det mörka halvåret skulle öarna vara 
härliga oaser där mest naturens ljud hörs och mörkret får vara 
mörkt utomhus medan de nöjda skärgårdsborna kan njuta i lugnet 
och lampornas sken inomhus.   Misse Ljungström
Passar bra nu när elen är dyr. 

Vi i stiggruppen 
försöker samla in underlag till att kunna sätta upp 
QR koder på Nämdö. Ni som kan något om en 
speciell plats på vår huvudö och som  kortfattat 
kan  beskriva platsen för kommande besökare, 
skriv ner det och skicka in till info@namdohbf.se
Under oktober månad samlas vi i stiggruppen och 
går igenom materialet som ni skickat in till info@
namndohbf.se. Vi kontaktar markägaren om det 
behövs.
Stiggruppen Augusti 2022

Bibi Walden

Boys and dogs for work!


