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Birgitta Thelander, ordfö rande, Henning Rodhe, vice ordfö rande
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Styrelsemöten: Fö reningen har under 2020 haft 9 protokollfö rda styrelsemö ten,
samt ett konstituerande styrelsemö te efter å rsmö tet som genomfö rdes per capsulam.
Mö ten har genomfö rts bå de per lä nk och i Neglinge gå rd.

Föreningens utveckling: Betalande medlemmar var 31/12 -2020; 314 stycken,
varav 34 stä ndiga medlemmar. Vi har haft 4 genomfö rda aktiviteter.
Nacka Kommun har gett oss i uppdrag att ansvara fö r Neglinge gå rd som en
samlingspunkt fö r vå r och må nga andra fö reningar i Saltsjö baden. Vå rt må l ä r att gå rden
skall vara en samlingsplats fö r alla mä nniskor i alla å ldrar, frå n fö rskolebarn till
pensionä rer. Gå rdens anvä ndning har p.g.a. Coronapandemin tyvä rr varit vä ldigt liten.
Gert Svahn och Lars Jonsson har byggt en ny yttertrappa och renoverat pentryt , mycket
vä lbehö vligt och int.

Under hö sten uppmä rksammade vi att SL å terigen lä mnat in en rivningsansö kan till
Nacka Kommun fö r att få riva det brandskadade Igelboda stationshus. Gruppen ”Rä dda
Igelboda stationshus” bildades. Gruppen bestå r av Saltsjö badens Villaä garefö rening ,
Saltsjö badens Hembygdsfö rening och intresserade Saltsjö badsbor . Vi startade en
namninsamling och samlade in ca 4000 namn. Aktionen har uppmä rksammats i lera
tidningar, bå de lokala och rikstä ckande. Vi arbetar vidare fö r att Igelboda stationshus
ska renoveras fö r att bli en samlingspunkt och anvä ndas fö r att skapa trygghet och
gemenskap vid stationen.
Tillsammans med Villaä garefö reningen, intresserade arkitekter och
bostadsrä ttsfö reningar i Saltsjö baden arbetar vi vidare med gruppen:
Bygg vackert och varsamt i Saltsjöbaden. Nacka kommun har nu tagit fram ett nytt
modi ierat planfö rslag fö r bebyggelse i Saltsjö badens centrum.
Centrums ä gare, Nordic Real Estate, NREP/Paliro vill anpassa sig till kommunens planer.
Fastigheten omfattar nuvarande centrumbyggnad, parkeringarna och postfastigheten
vid Tippen station. Vi kommer att fortsä tta med gemensamma mö ten . I kommunens
start-PM fö r centrums nybyggnad stå r glä djande nog att
”centrum skall utformas i samrå d lokala intressegrupper”!
Hembygdsfö reningen ä r remissinstans i kommunen, och tillsammans med andra fö reningar
vä rnar vi på olika sä tt om vå r hembygd. KULTURARVSNATVERKET har pga
coronapandemien inte haft nå gra mö ten. I nä tverket ingå r museer och kultur- och
hembygdsfö reningar i Nacka kommun.
Vi samverkar fö r att bä ttre nå ut med information om vå ra gemensamma aktiviteter.

Aktiviteter under 2020
Torsdagen den 20 februari Hembygdens Geologi – Berget vi går på.
Geolog Stefan Claesson frå n Tattby, Saltsjö baden, berä ttade om bergarterna i vå rt
landskap och spå ren av 2 miljarder å rs utveckling. Ett mycket intressant fö redrag som
25 personer lyssnade till i Neglinge gå rd.
Tisdagen den 24 mars: Årsmöte på Saltsjöbadens Gol klubb.
Det aviserade mö tet blev instä llt pga Coronapandemien.
Arsmö tet genomfö rdes istä llet per capsulam den 8 juni. Beslutsunderlaget skickades ut
till medlemmarna efter styrelsemö te den 7 maj. Den 8 juni hade vi ett konstituerande
mö te i Neglinge gå rd. Vi mö tet nä rvarade delar av styrelsen och justerare enligt
å rsmö tesutskicket.
Nationaldagen den 6 juni: Nationaldagen irades med så ng av Saltsjö badens Kyrkokö r
och kaffeservering utomhus . Vi hade ö ppet i gå rden , Bindstugan och ladan. Fö rsä ljning
av litteratur och vykort frå n Saltsjö baden.
Midsommarafton den 22 juni: Midsommar irande i Wallenbergsparken.
En in midsommarstå ng klä ddes av fö reningens medlemmar. Vi hade ingen organiserad
servering eller dans. Må nga kom till Wallenbergsparken , bl.a. Marina Granlund som
brukar leda dansen kom och beundrade midsommarstå ngen.

Söndagen den 1 november: Höstmarknad i Neglinge Gård, ä ven detta å r hade vi bokrea i
Ladan och må nga besö kare gjorde ina fynd. Caspar von Schoenberg ,”Batte” stekte sin goda
strö mming. God korv grillades av Bengt Thelander. Vi gjorde kransar och man kunde se bilder
frå n gamla Saltsjö baden. Claes Thuresson så lde honung frå n sin Olsta gå rd. Vi hade servering
med hembakat brö d, kakor och kaffe, te. I ladan hade vi utstä llning och fö rsä ljning av gamla
kartor frå n Stockholms skä rgå rd. Trots coronapandemien kom ca 80 personer till marknaden.
Igelboda stationshus Under hö sten har vi på olika sä tt , med banderoller, listor fö r på skrift och
på Facebook agerat fö r att rä dda Igelboda Stationshus frå n att rivas. SL har dragit tillbaka sin
rivningsansö kan. Vi fortsä tter aktionen under 2021.

Medlemskap i andra föreningar
Fö reningen har under å ret varit medlem i Stockholms Lä ns Hembygdsfö rbund.
Vä nfö reningen fö r Saltsjö badens Friluftsbad, Nacka Miljö vå rdsrå d,
Nacka Nä rradiofö rening, Fisksä tra Folketshusfö rening, gruppen
”Bygg vackert och varsamt i Saltsjö baden” och Kulturarvsnä tverket i Nacka . Vi ä r
remissinstans i bygg- och lokaliseringsfrå gor fö r Nacka kommun och ä ven fö r Region
Stockholm. Vi har en bra kontakt med Saltsjö badens Hantverksfö rening som ä ven deltar i
skö tseln av Neglinge gå rd.

Ekonomi
Fö reningens ekonomi har lä mnats i en separat redovisning.
Saltsjö baden den 18 april 2021
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