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Styrelsemöten: Föreningen har under 2020 haft 9 protokollförda styrelsemöten, 
samt ett konstituerande styrelsemöte efter årsmötet som genomfördes per capsulam. 
Möten har genomförts både per länk och i Neglinge gård.

Föreningens utveckling: Betalande medlemmar var 31/12 -2020; 314 stycken, 
varav 34 ständiga medlemmar. Vi har haft 4 genomförda aktiviteter. 
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. Gårdens användning har p.g.a. Coronapandemin tyvärr varit väldigt liten.
Gert Svahn och Lars Jonsson har byggt en ny yttertrappa och renoverat pentryt , mycket 
välbehövligt och int.



Under hösten uppmärksammade vi att SL  återigen lämnat in en rivningsansökan till 
Nacka Kommun för att få riva det brandskadade Igelboda stationshus. Gruppen ”Rädda 
Igelboda stationshus” bildades. Gruppen består av Saltsjöbadens Villaägareförening , 
Saltsjöbadens Hembygdsförening och intresserade Saltsjöbadsbor . Vi startade en 
namninsamling och samlade in ca 4000 namn. Aktionen har uppmärksammats i lera 
tidningar, både lokala och rikstäckande. Vi arbetar vidare för att  Igelboda stationshus 
ska renoveras  för att bli en samlingspunkt och användas för att skapa trygghet och 
gemenskap vid stationen. 
Tillsammans med Villaägareföreningen, intresserade arkitekter och 
bostadsrättsföreningar i Saltsjöbaden arbetar vi vidare med gruppen: 
Bygg vackert och varsamt i Saltsjöbaden. Nacka kommun har nu tagit fram ett nytt 
modi ierat planförslag för bebyggelse i Saltsjöbadens centrum.  
Centrums ägare, Nordic Real Estate, NREP/Paliro vill anpassa sig till kommunens planer.
Fastigheten omfattar nuvarande centrumbyggnad, parkeringarna och postfastigheten 
vid Tippen station. Vi kommer att fortsätta med gemensamma möten . I  kommunens 
start-PM för centrums nybyggnad står glädjande nog 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. KULTURARVSNATVERKET har pga 
coronapandemien inte haft några möten. I nätverket ingår museer och kultur- och 
hembygdsföreningar i Nacka kommun. 
Vi samverkar för att bättre nå ut med information om våra gemensamma aktiviteter.
 
Aktiviteter under 2020
Torsdagen den 20 februari Hembygdens Geologi – Berget vi går på.
Geolog Stefan Claesson från Tattby, Saltsjöbaden, berättade om bergarterna i vårt 
landskap och spåren av 2 miljarder års utveckling. Ett mycket intressant föredrag som 
25 personer lyssnade till i Neglinge gård.

Tisdagen den 24 mars  :    Årsmöte på Saltsjöbadens Gol klubb.
Det aviserade mötet blev inställt pga Coronapandemien. 
Arsmötet genomfördes istället per capsulam den 8 juni. Beslutsunderlaget skickades ut 
till medlemmarna efter styrelsemöte den 7 maj. Den 8 juni hade vi ett konstituerande 
möte i Neglinge gård. Vi mötet närvarade delar av styrelsen och justerare enligt 
årsmötesutskicket.

Nationaldagen den 6 juni: Nationaldagen irades med sång av Saltsjöbadens Kyrkokör 
och kaffeservering utomhus . Vi hade öppet i gården , Bindstugan och ladan. Försäljning 
av litteratur och vykort från Saltsjöbaden.

Midsommarafton den 22 juni  :   Midsommar irande i Wallenbergsparken. 
En in midsommarstång kläddes av föreningens medlemmar. Vi hade ingen organiserad 
servering eller dans. Många kom till Wallenbergsparken , bl.a. Marina Granlund som 
brukar leda dansen kom och beundrade midsommarstången. 



Söndagen den 1 november  :   Höstmarknad i Neglinge Gård, även detta år hade vi bokrea i 
Ladan och många besökare gjorde ina fynd. Caspar von Schoenberg ,”Batte” stekte sin goda 
strömming. God korv grillades av Bengt Thelander. Vi gjorde kransar  och man kunde se bilder 
från gamla Saltsjöbaden. Claes Thuresson sålde honung från sin Olsta gård. Vi hade servering 
med hembakat bröd, kakor och kaffe, te.  I ladan hade vi utställning  och försäljning av gamla 
kartor från Stockholms skärgård. Trots coronapandemien kom ca 80 personer till marknaden.

Igelboda stationshus Under hösten har vi på olika sätt , med banderoller, listor för påskrift och 
på Facebook agerat för att rädda Igelboda Stationshus från att rivas. SL har dragit tillbaka sin 
rivningsansökan. Vi fortsätter aktionen under 2021. 

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 Kulturarvsnätverket i Nacka . Vi är 
remissinstans i bygg- och lokaliseringsfrågor för Nacka kommun och även för Region 
Stockholm. 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 18 april  2021
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