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Styrelsemöten: Föreningen har under 2019 haft 8 protokollförda styrelsemöten, 
samt ett konstituerande styrelsemöte efter årsmötet. 
 
Föreningens utveckling: Betalande medlemmar var 31/12 -2019; 344 stycken, 
varav 34 ständiga medlemmar. Vi har haft 12 annonserade, genomförda aktiviteter. 
Nacka Kommun har fortsatt 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. Gårdens användning för sammankomster och möten har ökat mycket 
under senare år. Hantverksföreningen använder gården för sina månadsmöten och 
årsmöte. Kajakklubben, föräldraföreningar för fotbollsflickor och flera båtklubbar har 
varit i gården för sina möten. Skolklasser har besökt gården och museet.  
 



Hembygdsföreningen är remissinstans i kommunen, och tillsammans med andra föreningar 
värnar vi på olika sätt om vår hembygd. Nacka Kulturarvsnätverk har haft 3 möten som vi 
deltagit i. I nätverket ingår museer, kultur- och hembygdsföreningar i Nacka kommun. 
Den 6 oktober genomförde vi tillsammans med Nacka kommun, Boo och Nacka 
hembygdsföreningar, samt Museet Hamn den första Kulturarvsdagen i Neglinge gård. 
Under 300-årsminnet av Slaget vid Baggensstäket i augusti var vi funktionärer på Skogsö,  
då soldater från Sverige, Norge, Finland och Ryssland i 1700-talsuniformer återupplevde 
krigsdagarna. Soldaterna slog läger på Skogsö´s midsommaräng, och genomförde batalj på 
träskängen nedanför och i skogen fram till den nuvarade kyrkogården.   
  
Aktiviteter under 2019 
 
Tisdagen den 19 februari Princess Svanevit, en unik segelbåt. 
På Stockholms båtsnickeri i Saltsjö Pir, Fisksätra, pågår ett imponerande projekt att 
renovera en stor segelbåt, R12. Andreas Milde som arbetar med projektet, berättade 
livfullt om båtens historia och det pågående återställningsarbetet  för oss, 45deltog. 
 
Måndagen den 25 mars Årsmöte på Grand Hotell, Saltsjöbaden. 
Vi hade sedvanliga årsmötesförhandlingar och därefter avtackning av Claes Funck, 
Liliane Björklund och Katarina Englén. Efter årsmötet fick vi lyssna till Maria Legars, 
Nacka kommuns antikvarie. Maria berättade kommunens riktlinjer för att bevara unika 
miljöer i Nacka. Drygt 80 personer deltog i mötet. Kvällen avslutades med middag i 
Franska Matsalen och 65 personer deltog.  
 
Måndag den 8 april Berättarkväll i Neglinge gård.  
Henning Rodhe visade bilder och berättade om torpen under Erstavik.  
Liliane Björklund, barnfödd i Saltsjöbaden, berättade om sin morfar som var 
trädgårdsmästare på Villa Sjötäppan. Den stora tomten innehåller idag många villor och 
äldreboendet Sjötäppan. Kvällen samlade 30 personer.  
 
Lördag den 11 maj Vandring i Neglinge.   
Lars Sjöberg guidade oss på en vandring i Neglinge gamla handelskvarter och förbi 
Neglinge skola. Vi fick veta var mjölkcentralen, speceriaffärer, bageri och tvätteri låg 
innan nästan allt blev bostäder. 20 personer deltog i vandringen. 
 
Torsdagen den 6 juni: Nationaldagen i Neglinge gård 
Tillsammans med Saltsjöbadens församling firade vi Nationaldagen med kaffe och tårta 
och många, många saltsjöbadsbor, både gamla och unga. Sten Brattberg visade fina 
bilder från Saltsjöbaden och skärgården. Firandet i Neglinge Gård har nu blivit en 
tradition för saltsjöbadsborna. ca 200 personer deltog. 
 
Midsommarafton den 21 juni: Midsommarfirande i Wallenbergsparken.  
Midsommardansen tråddes runt den fina stången 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 350 barn och vuxna deltog i firandet. 
 
 
 



Onsdagen den 25 september: Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden. 
Vid Tattbybrons ände samlades vi en vacker kväll. Under ledning av kyrkvaktmästare 
Tommy Zakrisson, tågade vi genom stigporten och upp till Uppenbarelsekyrkan. Vi fick 
besöka saltsjöbadens största allkonstverk, kyrkan från torn till källare.  
Besöket samlade 30 deltagare. 
 
Söndagen den 6 oktober: Kulturarvsdagen vid Neglinge gård. 
I samarbete med Boo och Nacka Hembygdsföreningar, samt museet Hamn och Nacka Kommun, 
öppnade vi upp Neglinge gård för bildvisningar, information om kulturen i Nacka, 
pelargonutställning och servering. I Bindstugan fick vi lära oss hur man lagar nät av Guje 
Englund. Den gamla vävstolen som monterats, av Pia Rose´n och Ingegerd Ekstam, hade början 
till en trasmatteväv som flera provade på. I Ladan var det bokförsäljning, och på backen utanför 
hade museipedagogerna från Hamn information om sin verksamhet.  
 
Söndagen den 3 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 tillsammans med Gert Svan. Vi gjorde kransar. 
Vi sålde honung från Ölsta gård och hemgjord plommonmarmelad. Servering med hembakat, 
många goda bröd, kakor och kaffe, the. Många hade frågor om de gamla föremålen som är 
samlade i Bindstugan. Solen strålade på de ca 250 personerna som besökte oss. 
 
Onsdagen den 20 november: Neglingevarvet – Plyms varv 
1896 startade August Plym varvet i Neglinge. Varvet blev världsberömt, man byggde 
många mycket stora båtar, både segel- och motorbåtar. Bobby Cyrus, Gerd och Gert 
Eriksson, Hasse Nilsson och Eero Lepp berättade om sina erfarenheter och upplevelser. 
Kvällen på Sokka Gakkaj blev välbesökt, över 80 personer deltog.   
 
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”, Fisksätra folketshusförening och 
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 24 mars 2020 
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