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Bästa Hembygdsvänner !
 Hoppas att ni alla haft en fin sommar!  Nu har väl många blivit vaccinerade och vi kan börja träffas 
med försiktighet . Midsommarfirandet i Wallenbergsparken var lyckat. Marina Granlund och Jim 
Herlin underhöll vid midsommarstången ! Stort tack till dem. Under sommaren har Lasse Johnsson 
och Gert Svahn renoverat den gamla jordkällaren efter anvisningar från Länsstyrelsen. Väldigt fint 
blir det. Krikonträden vid Neglinge gård har i år gett riklig skörd  så vi kan sälja krikonmarmelad på 
Höstmarknaden. Även denna sommar har Mats Pålsson med musiker varit i Neglinge gård för 
inspelningar. Neglinge gård kan användas till många möten, det går bra att boka hos  styrelsen. 

Vi vill också passa på att göra reklam för Toppenguiden. Guiden till fina utsiktspunkter i 
Saltsjöbadsområdet ! Nu när hösten kommer och bladen börjar falla, blir utsikten från topparna ännu 
bättre! Flera av topparna kan nås med bil , så låt inte terrängen avskräcka er! 
Toppenguiden finns till försäljning hos Saltsjöbadens Bokhandel 08 7175312  och vår vice 
ordförande Lasse Sjöberg  070 8725901. 
Igelboda Stationshus är fortfarande orestaurerat. Vi hoppas att man kommer igång med renoveringen
före vintern. Igelboda stationsområde måste rustas upp ! 
Vårt motto för området är: TRYGGHET,SÄKERHET,GEMENSKAP OCH KULTUR ! 

Medlemsavgiften till föreningen är fortfarande 150 kr per medlem. Vi har märkt att man under 
coronatiden kanske tycker att det är en onödig avgift. Vi har ju inte kunnat träffas som vanligt.
Vår ekonomi bygger på Era medlemsavgifter, 
och på att arbetet i föreningen görs helt ideellt utan någon ersättning. 
Höstens program finner ni på nästa sida. Vi hälsar alla varmt välkomna både ung och gammal. 
På vår Hemsida, www.saltsjobadenshembygdsforening.se, finns också vårt program. Hemsidan 
uppdateras regelbundet. Där finns också bilder från Gamla Saltsjöbaden, mm.
Hoppas att vi ses snart  på något av våra evenemang. 

Hembygdsföreningens styrelsemedlemmar  :  
Birgitta Thelander ordf. 076 1161111, bi.thelander@gmail.com ,
Lars Sjöberg v.ordf. 070 872 5901,lars@snabbkopiering.se, 
Henning Rodhe v.ordf 070 6464 342 henning.rodhe@gmail.com , 
Annika Bouvin 073 815 1208, annika@yellowhouse.se ,
Madeleine Sundmark kassör 070 768 7677,madeleine.sundmark@telia.com,
 Fredrik Lundberg 070 296 1899,lundberg.fredrik.r@gmail.com,
Gert Svahn 070 523 2762, gert.svahn@gmail.com,  Claes Garelius 070 745 5920, ilogia@outlook.com, 
Pia Rose`n-Lidström 070 7182024, pia@pronexum.se, 
Lasse Johnsson 070 6516630,lars-olof.johnsson@telia.com,  
Ingegerd Ekstam 070 815 0934 , ingegerd.ekstam@bredband.net, 
Johan Åhlfeldt 076 798 2092, johan.ahlfeldt@ncc.se, 
Cecilia Sebesta  070 299 6463, ceciliasebesta@hotmail.com, 

Vi välkomnar nya medlemmar till föreningen !
Vill du veta mer om din hembygd  eller vara med och påverka vårt samhälle, gå med i vår förening. 
Ny medlem som betalar in avgiften sista kvartalet på året, tillgodoräknas kommande årsavgift.
Genom inbetalning av 150 kr blir du medlem för ett år eller 3000 kr för ständigt medlemskap. 
Plusgiro 372291-5. Inbetalning över 150kr ses som gåva, som vi gärna tar emot.
Det går också bra att betala via Swish 123 005 2332.


