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•

Nämdö Hembygdsförening hade årsmöte lördagen 16 februari. Mötet startade med
en besiktning av köksrenoveringen i Hembygdsgården och fortsatte sen i
bibliotekslokalen i Nämdö skola. Den förra styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2007
och den nya styrelsen konstituerades efter möte. Styrelsen är i stort densamma med
Albert Mattsson som ordförande, men två nya namn hälsar vi välkomna i vår styrelse
och två gamla trotjänare kliver av.
En festkommitté utsågs för att ordna med festen för Hembygdsgårdens 20årsjubileum någon gång under hösten 2008.
De stora punkterna var annars ekonomin och köksrenoveringen, som kom igång på
grund av en vattenskada i golvet och till viss del ska ersättas av Länsförsäkringar.
Problemet är att kostnaderna måste redovisas innan försäkringsbolaget betalar ut
något, vilket gör att föreningens kassa för närvarande är tämligen tom. På något sätt
måste det gå och målet är att ha första puben lördagen 5 april.
På årsmötet beslutades också att föreningen ska lämna ett förslag på hur
föreningen kan sköta driften av Nämdö Bibliotek. På förslag från en medlem kommer
också en stödförening att bildas, förslagsvis med namnet ”Nämdö Biblioteks vänner”
och den bör vara fristående från Hembygdsföreningen.

•

Nämdö bibliotek är öppet, till Värmdö kommun fattar nytt beslut, som vanligt
måndagar kl 10-12. Någon av besökarna bjuder varje måndag på soppa kl 11-13.
En hemsida skapades på kursen SIKO höll på Dalarö, se vidare
www.namdo.dinstudio.se . Hemsidan innehåller bland annat besöksfrekvens, statistik
och dagbok (dagens soppa) och lite allmänt om bibliotek och litteratur. På gång är
också Nämdö skola och biblioteks historia. Det är väl lämpligt att bibliotekets
vänförening, när den är bildad, tar över hemsidan.

•

Nämdö Hembygdsförening har flytbryggor i Sand som väntar på utläggning.
Dispens från strandskyddet och bygglov är nyligen beviljat.

•

Kontorshotell i skolan. Ungefär ett halvår framåt är två rum uthyrda i Nämdö skola.
Dels till ett entreprenörsföretag (sjötransporter, bryggor, pålning, grävarbeten mm) där
CAD-ritning är förlagd i skolan. Ytterligare en skärgårdsentreprenör hyr det andra
rummet (sjötransporter, bryggbyggen, fastighetsskötsel, IT och webbkonsult mm). En
skrivbyrå hyr övervåningen på skolan sen i höstas och fram till sommaren.

•

Nämdö Kök & Bar i Solvik har startat en dartklubb som övar i gamla bageriet i
Solvik på onsdagskvällar. Det är gratis och alla är välkomna att delta.

•

Föreningens hyresgäster i Hembygdsgårdens lägenhet har på eget initiativ arrangerat
tipspromenader till förmån för Tasseland, katthemmet på Värmdö.

•

Och på önskelistan har vi hyresbostäder och en babyboom i förskoleåldern.

Kalendarium och aktuella händelser finns på www.nämdöhbf.se
Hälsar Albert och Nilla

