Nämdö 19 mars 2009

Visionsarbete
Prioritering ”heta” frågor i Nämdöskärgården
Ö-rapport
Nämdö Hembygdsförening hade sitt årsmöte 7 februari. Frågan ”Meningen med Nämdö
Hembygdsförening” diskuterades innan verksamhetsplanen för 2009 fastställdes till att:
•
•
•
•
•
•

driva och förvalta föreningens fastighet Nämdö Hembygdsgård
ge ut Nämdö Nu och uppdatera hemsidorna kontinuerligt
driva Nämdö Bibliotek
ordna med Film&Bildtajm i Hembygdsgården
arrangera Nämdödagen (firar 20-årsjubileum lördag 25 juli) och julmarknaden i samarbete
med Skärgårdsmuseet och kyrkan 1:adventshelgen
jobba med kulturhistoriska frågor

Nedan ett antal av de ”samhällsfrågor” i Nämdöskärgården som föreningens styrelse aktivt försöker få
långsiktiga och bra lösningar på är:
•
•
•
•

Samarbetsavtal med kyrkorådet resp Värmdö kommun
Nämdö Biblioteks fortsatta drift. Avtal ej klart ännu. Besöksdator beställd av kommunen.
Öppningsdatum någon gång i vår med öppet hus tillsammans med företagarna som hyr lokaler
i Nämdö skola.
Värmdö kommuns mark och fastigheter på Nämdö - hyresbostäder/nyttja kommunens
fastighet ”lärarbostaden” helst för åretruntboende.
Önskemål om en fast turlista året om med flexiblare vintertrafikering vid isfritt.

Ö-rapport:
I dagarna blev det glädjande nog klart med ny lokal postentreprenör som börjar i april. Nämdö
Hembygdsförening har jobbat hårt för att få till stånd en bra och långsiktig lösning på
post&paketservicen i Nämdöskärgården.
Medlemstidningen Nämdö Nu nr 16, vårnumret, är färdigtryckt och på väg ut till medlemmarna. Finns
snart även i digital form att laddas hem från hemsidorna enl adresser nedan.
Lägenheten i Hembygdsgården kommer attt hyras ut möblerad i sommaren 2009. Juni, juli och augusti
för 30 tkr hela perioden. Året-runt-boende hyresgäst är klar från 1 september 2009.
På senaste puben serverades lokalproducerat vilt. Mycket gott! Och fjärde april är det dags för nästa
pub i Hembygdsgården kl 18-23. Alla välkomna hälsar Nämdö Hembygdsförening.
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