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Föreningens utveckling: Betalande medlemmar var 31/12 -2018; 316 stycken, 
varav 34 ständiga medlemmar. Vi har haft 11 genomförda aktiviteter, och tillsammans 
med Teater Fredag 2 sagoteaterföreställningar .  
Nacka Kommun har gett oss i uppdrag att ansvara för Neglinge gård som en 
samlingspunkt för vår och många andra föreningar i Saltsjöbaden. Vårt mål är att gården 
skall vara en samlingsplats för alla människor i alla åldrar, från förskolebarn till 
pensionärer. De två sagoteaterföreställningarna var populära för barn i åldern 3 till 8 år. 
Gårdens användning för sammankomster och möten har ökat mycket under det gångna 
året. I slutet av 2017 påbörjades en renovering av Neglinge gård. Ny elvärme 
installerades i de tre byggnaderna. Bindstugan har fått ny belysning som gör 
museiföremålen bättre belysta. Toaletten i Bindstugan var kraftigt vattenskadad. Den är 



nu renoverad. Även toaletten i Storstugan har blivit uppfräschad. De två murade 
spisarna och kakelugnen i Storstugan har renoverats och man kan nu elda i dem. 
Ytterpanel, fönster och dörrar har målats om efter kommunantikvariens anvisningar. 
Christer Strand och Stefan Wahlberg från Saltsjöbadens Hantverksförening har vitkalkat 
kakelugnen och den mindre öppna spisen, samt målat i pentryt. 
Vi har kompletterat med glas och porslin så det är möjligt att duka för ca 25 personer. 
 
Under året har vi tillsammans med Villaägareföreningen, intresserade arkitekter och 
bostadsrättsföreningar i Saltsjöbaden jobbat vidare med gruppen:  
Bygg vackert och varsamt i Saltsjöbaden. Vårt arbete resulterade i att Nacka kommun 
drog tillbaka den omfattande reviderade översiktsplanen för Saltsjöbadens centrum.   
Översiktsplanen som fastställdes 2012 fortsätter att gälla inom Saltsjöbaden centrum. 
Det innebär i stort att bensinstationen får vara kvar, att man avvaktar med husen vid 
Solsidevägen, Vinterbrinksvägen och Neglinge gård.  
För närvarande händer inte så mycket med centrums om- och nybyggnad. 
Centrums ägare, Nordic Real Estate, NREP ifrågasätter ekonomin i projektet. 
Fastigheten omfattar nuvarande centrumbyggnad, parkeringarna och postfastigheten 
vid Tippen station. Vi släpper inte kontakten med NREP, vi kommer att fortsätta med 
möten eftersom det i kommunens start-PM för centrums nybyggnad står att 
”centrum skall utformas i samråd lokala intressegrupper”!  
 
Hembygdsföreningen är remissinstans i kommunen, och tillsammans med andra föreningar 
värnar vi på olika sätt om vår hembygd. Under året har KULTURARVSNÄTVERKET bildats. 
I nätverket ingår museer och kultur- och hembygdsföreningar i Nacka kommun.  
Vi samverkar för att bättre nå ut med information om våra gemensamma aktiviteter, bl.a. 
300-årsminnet av Slaget vid Baggensstäket i augusti 2019.  
  
Aktiviteter under 2018. 
Söndagen den 18 februari Vi besökte museet HAMN som visade en ny utställning, 
Pesten 1710. Hur pesten kom med en båt genom Baggensstäket, med kaptenen som dog 
på krogen på Skogsö och sedan fördes smittan vidare till Stockholm. 45 personer deltog. 
 
Tisdagen den 20 mars:  Årsmöte på Grand Hotel, Saltsjöbaden. 
Vi hade sedvanliga årsmötesförhandlingar och därefter avtackningar av Maj Kinnander 
och Lennart Sahlin. Båten Matador var utsedd till Årets Havskappseglare, och delar av 
besättningen, Kristina Bäckman och Kalle Thelander berättade om uppladdningen och 
visade bilder från Sidney-Hobart Race och Fastnet Race 2017. Kvällen avslutades med 
middag i Franska Matsalen och ca 60 personer deltog.  
 
Söndag den22 april: Vandring i Tattby. Olle Ljungström guidade oss runt i Tattby. Vi 
fick besöka konstnären Filip Månssons hus på Tattbybergets topp och även det fina 
huset ritat av Erik Bülow Hube på Knut Wallenbergs väg. En mycket intressant guidning 
som samlade nästan 30 personer. 
 
 Söndag den 20 maj: Historisk vandring i Fisksätra.  Med Arkeolog Martin Rundkvist 
som guide fick vi se var man kan finna gamla järnåldersgravar i en modern miljö. Martin 
som är boende i Fisksätra gav oss inblick i arkeologins sätt att finna lämningar av 
gammal kultur i vardagsmiljön. Vandringen avslutades på Fisksätra holme där även 
Johan Mure’n guidade. Vandringen samlade 30 personer.  



Onsdagen den 6 juni: Nationaldagen i Neglinge gård 
Tillsammans med Saltsjöbadens församling firade vi Nationaldagen med kaffe och tårta 
och många saltsjöbadsbor, både gamla och unga. Glädjande var att fler och fler kommer 
till Neglinge gård denna dag, ca 80 personer deltog. 
 
Midsommarafton den 22 juni: Midsommarfirande i Wallenbergsparken.  
Vädret var väl inte det bästa, lite kyligt. Midsommardansen tråddes runt den fina stången (en fd. 
mast) som hantverksföreningen som vanligt levererade. Eldsjälarna, Madeleine Sundmark med 
kompis, Sune Carlsson, Ingegerd Ekstam m.fl. såg till att det blev ett fint midsommarfirande. Till 
stor glädje fick stången vara kvar med sina kransar. Ca 300 barn och vuxna deltog i firandet. 
 
Lödagen den 6 oktober: Besök på Boo gamla kyrkogård. 
Vid Baggensstäket, på saltsjöbadssidan ligger en mycket gammal kyrkogård. Där finns många 
intressanta gravar med människor från Boo-sidan. Den har under det senaste året blivit 
upprustad med nytt staket och försetts med nya informationstavlor. Ivar Fors som arbetat med 
upprustningen guidade oss tillsammans med Ingegerd Ekstam. Ca 25 personer deltog. 
 
Lördagen den 20 oktober:  Städdag vid Neglinge gård. 
När löven fallit är det dags att röja! Cirka 20 medlemmar ställde upp och snyggade till 
omkring gården. Efter arbetet belönades vi med soppa och smörgås, kaffe och kaka.  
 
Söndagen den 4 november: Höstmarknad i Neglinge Gård, även detta år hade vi bokrea i 
Ladan och många besökare gjorde fina fynd. Caspar von Schoenberg ,”Batte” stekte sin goda 
strömming, god korv grillades av Bengt Thelander. Vi gjorde kransar  och Claes Funck visade 
bildspel från förr i Saltsjöbaden. Vi sålde honung från Ölsta gård och hemgjord krikonmarmelad 
från gårdens träd och äppelmos. Vi hade servering med hembakat bröd, kakor och kaffe, the. 
Många hade frågor om de gamla föremålen som är samlade i Bindstugan. I ett strålande väder 
hade vi hade ca 200 besökande, ett nytt rekord!  
 
Onsdagen den 28 november: Föredrag om fastighetschefen Erik Bülow Hube 
Olle Ljungström har ett stort intresse av de byggnader som fastighetschefen som 
verkade i Saltsjöbaden i början på 1900-talet. Storstugan fylldes snabbt och vi fick en 
intressant inblick i Bülow Hubes arbeten i Saltsjöbaden. 28 personer deltog. 
 
Fredag den 14 och Lördag den 15 december: Sagoteater för barn med Teater Fredag. 
Teater Fredag spelade 3 föreställningar i Neglinge Gård med sagan om ”De tre önskningarna” 
Föreställningarna var anpassade för förskolebarn på fredagen, och skolbarn på lördagen. 
Roligt att vi kan använda gården för teater! Ca 50 barn bevistade föreställningarna. 
 
Medlemskap i andra föreningar 
Föreningen har under året varit medlem i Stockholms Läns Hembygdsförbund.  
Vänföreningen för Saltsjöbadens Friluftsbad, Nacka Miljövårdsråd,  
Nacka Närradioförening, Fisksätra Folketshusförening, gruppen 
”Bygg vackert och varsamt i Saltsjöbaden” och det nystartade Kulturarvsnätverket i Nacka . 
Vi är remissinstans i bygg- och lokaliseringsfrågor för Nacka kommun. Vi har en bra kontakt 
med Saltsjöbadens Hantverksförening som även deltar i skötseln av Neglinge gård. 
 
 
 



Ekonomi 
Föreningens ekonomi har lämnats i en separat redovisning. 
Saltsjöbaden den 25 mars 2019 
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