SALTSJÖBADENS
HEMBYGDSFÖRENING
c/o Sundmark ,Byvägen 14 ,13334 Saltsjöbaden. Plusgiro 372291-5
www.saltsjobadenshembygdsforening.se

PROGRAM FÖR VÅREN 2021 med
KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2021 04 18
Varmt Välkomna till en ny vår med Hembygdsföreningen!
Pga Corona och håller vi våra aktiviteter utomhus !
Programmet kan komma att ändras efter rådande anvisningar
från Folkhälsomyndigheten
Söndag den 18 april, 14.00 Årsmöte ute på backen vid Neglinge gård
Välkomna ll Neglinge gård. Vi bjuder på kaﬀe med bröd i samband med årsmötesförhandlingar.
E er årsmötet berä ar vi om Neglinge by och Neglinge gård. Husen är öppna för egna upptäckter.
Tipspromenad på Saltsjöbadstema för hela familjen. I samband med årsmötet kommer
Toppenguiden, vår guide ll ﬁna utsiktspunkter i Saltsjöbaden, a ﬁnnas llgänglig.
Intresseanmälan ll Birgi a Thelander 076 1161111.

Söndag den 9 maj, 14.00 Paul Svensson kommer till Neglinge Gård
Den ”Gröne kocken” Paul Svensson kommer ll oss och berä ar sin gröna ma ilosoﬁ och
ätbara örter i naturen. Anmälan ll Johan Åhlfeldt 076 798 2092
Kostnad för medlem 40 kr, övriga 60 kr

Lördag den 22 maj, 13,00 Vandring från Fisksätra till Skogsö
Vi samlas in ll parkeringen vid Saltsjö Pir e er järnvägsövergången vid Fisksätra sta on.
Vi går sedan den nyanlagda promenadvägen ll Skogsö och parkeringen vid kyrkogården.
Promenaden avslutas med kaﬀestund vid Skutuddstorpet. Begränsat antal deltagare,
Anmälan ll Pia Rosén, tel. 070 718 2024. Kostnad för medlem 40 kr, övriga 60 kr ,inkl.kaﬀe.

Söndag den 6 juni,13 -16.00 Nationaldagen
Vi ﬁrar Na onaldagen med öppet hus i Neglinge gård och musik på backen.
Utställning av fotobilder från Saltsjöbaden och Skärgården av Sten Bra berg .
Servering med hembakat bröd och öppet i alla hus.

Fredag den 25 juni Midsommarafton
Liksom föregående år klär vi en Midsommarstång i Wallenbergsparken. Kom gärna och hjälp
ll a klä stången på torsdagens e ermiddag kl 14 – 16. Egna blommor är välkomna. På
Midsommara on; dansa och lek kring stången, ta med egen kaﬀekorg, men det blir tyvärr
ingen organiserad dans eller servering.

Hembygdsvänner
E ny år med många förväntningar, ljuset som återvänder och naturen vaknar.
Tyvärr är vi ännu fast i Coronagreppet. Vi får träﬀas utomhus och hjälpa varandra a hålla oss friska.
Tack för a du stö ar Hembygdsföreningen genom Di medlemskap. Vi behöver er.
Många har också stö at våra ansträngningar a bevara Igelboda Sta onshus.
I dagsläget är SL´s rivningsansökan bor agen. Ägande och användning av huset är inte bestämt, men
vi hoppas och arbetar för a huset ska restaureras inom en snar fram d. Våra ledord är:
TRYGGHET, SÄKERHET,GEMENSKAP OCH KULTUR vid Neglinge Sta on.
Vi tar gärna emot idéer och synpunkter från er om hur huset kan användas.
Kontakta gärna då någon i styrelsen, telefonnummer ﬁnns nedan.
I Neglinge gård är pentryt numera förse med kylskåp och några nya skåp och bänkar.
Liksom digare kan man hyra gården för sammanträden och andra sammankomster.
Kontakta då Gert Svahn 070 52332762 eller Birgi a Thelander 076 1161111.
HEMSIDAN och MEDLEMSREGISTER Vår Hemsida uppdateras fortlöpande. Där lägger vi in ak viteter
och aktuell informa on. A bli medlem i Saltsjöbadens Hembygdsförening är enkelt, man betalar in
årsavgi en ll vårt plusgirokonto och bifogar sina adressuppgi er. Medlemmarna ﬁnns i e digitalt
register. Vi använder medlemsregistret för utskick av brev eller e-post ll föreningens medlemmar.
Annan användning, t.ex. försäljning av andras produkter, utskick ll annat än vad som har med
föreningen a göra, förekommer inte.
För de som vill ha vår informa on via ”nätet”, är det vik gt a vi har rä e-postadress.
På Hemsidan ﬁnns uppgi er på hur man ändrar sina uppgi er, både post och e-post , men tveka inte
a kontakta oss om ni behöver hjälp med eventuella ändringar av datauppgi erna. Vi skickar ut våroch höstprogram och även inbetalningskort per post för de som så önskar eller om man saknar epostadress. Föreningens HEMSIDA har for arande e- postadressen
www.saltsjobadenshembygdsforening.se
HEMSIDAN är också e bibliotek för föreningens många bilder. Kontakta oss om ni vill bygga på
bildbiblioteket ll webbmaster Claes Garelius , ilogia@outlook.com, eller påringning ll 076 116 1111,
Birgi a Thelander, bi.thelander@gmail.com är ansvarig för hemsidan.
HEMBYGDSFÖRBUNDET
Saltsjöbadens Hembygdsförening är ansluten ll Stockholms Läns Hembygdsförbund. Länsförbundet
har en dning: LEDUNGEN som utkommer med 4 nummer per år och innehåller ar klar om historia,
kultur och hembygdsak viteter i länet. Prenumera onen kostar 100 kr/år, och betalas i samband med
årsavgi en ll vår förening på Pg 37 2291 – 5.
KÖLISTA - AKTIVITETER
Ibland är deltagarantalet begränsat och då vill vi ha förhandsanmälan. En kölista upprä as e er
anmälnings dpunkt. Betalning går bra med ”Swish ” ll föreningens konto: 123 005 23 32, eller kontant.
MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgi en är 150 kr/år resp.3.000 kr för ständigt medlemskap a inbetalas ll föreningens pg nr
372291-5, senast 15 maj . Betalning kan göras även med Swish och QR-kod direkt på medlemsfakturan.
HEMBYGDSFÖRENINGENS STYRELSE (styrelsen är vald ll årsmötet 2021-04-18)
Ordförande: Birgi a Thelander 076 1161111, bi.thelander@gmail.com, v. ordförande Henning Rodhe, 070
6464342, henning.rodhe@gmail.com, ekonomi Madeleine Sundmark 070 768 7677,
madeleine.sundmark@telia.com, Annika Bouvin 073 8151208, annika@yellowhouse.se, Fredrik Lundberg 070
2961899, lundberg.fredrik.r.gmail.com, Ingegerd Ekstam, 070 8150934, ingegerd.ekstam@bredband.net, Gert
Svahn 070 52332762, gert.svahn@gmail.com, Claes Garelius 070 7455920, ilogia@outlook.com, Pia Rosén 070
7182024, pia@pronexum.se, Lars Sjöberg 070 872 5901,
Adjungerande fram ll årsmötet: Cecilia Sebesta 070 2996463, ceciliasebesta@hotmail.com, Johan Åhlfeldt 076
7982092, johan.ahlfeldt@ncc.se.

