
SALTSJÖBADENS 
HEMBYGDSFÖRENING 

 
 
 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2022 
Styrelse: 
Ledamöter: 
Birgitta Thelander, ordförande, Anders Thulin, vice ordförande, 
Madeleine Sundmark, kassaförvaltare, Lars Johnsson, Lars Sjöberg, Gert Svahn, 
Annika Hodgson – Bouvin, Cecilia Sebesta, 

Suppleanter: 
Pia Rosén-Lidström, Henning Rodhe. 

Valberedning: 
Karin Rodhe, sammankallande, Anders Englund 

Revisorer: Yvonne Wessman, Ann-Catherine Beijer 

Revisorssuppleant: Fredrik R. Lundberg 

Styrelsemöten: Föreningen har under 2022 haft 12 protokollförda styrelsemöten, 
årsmöte, samt ett konstituerande styrelsemöte efter årsmötet. 

 

Föreningens utveckling: Betalande medlemmar var 31/12–2022; 312 stycken, 
och 23 ständiga medlemmar. Vi har haft 14 genomförda aktiviteter. 
Den populära konstvisningen av Tulla Grünberger på Vår Gård, blev dubblerad. 
Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari innebar att vi tillsammans med Vår Gård 
gjorde en insamlingskväll för att stötta det drabbade Ukraina. Många företag och föreningar, 
stora som små, skänkte upplevelser, presentkort och konstföremål till en auktion på̊ Vår 
Gård som gick av stapeln i Grünewaldsalen, kvällen den 21 mars. Pengarna gick till 
UNHCR´s plusgirokonto, och vårt bidrag dubblerades då av Akelius Foundation. Resultatet 
för kvällen blev ca 220.000 kr. En fantastisk kväll!  

  



 
Årsmötet hölls även detta år utomhus. I den fina lunden mellan Bindstugan och Ladan 
samlades ca 50 deltagare. Efter mötet serverades kaffe och Sven Fernqvist höll föredrag om 
vedjakten Sofia Linnéa . 
Under våren besökte vi Nacka Bryggeri med provsmakning av många ölsorter. 
Med Arkitekt Sven Ljungström som uppskattad ciceron genomfördes en kulturell promenad 
i Gamla Saltsjöbaden. 

 
För första gången hade vi ”Loppis ute på backen ” utanför Neglinge Gård i början av maj. 
Det blev mycket uppskattat, och vi gjorde därför en repris av loppisen i september. 
I juni firade vi Nationaldagen i Neglinge Gård med gratis tårta. Under våren hade vi för första 
gången utlyst en uppsatstävling med Saltsjöbadstema, för barn i Saltsjöbadens skolor. 
Vi delade ut priser för bästa uppsatser till barn i Neglinge skola. 
Genom vårt helt ideella arbete i styrelsen, har vi haft möjlighet att ge skolbarnen bidrag till 
sin klasskassa. 

 
Midsommarfirande i Wallenbergsparken genomfördes med bidrag från Saltsjöbadens 
Villaägareförening och hjälp med midsommarstång från Hantverksföreningen. Musik och 
dans bjöd Marina Granlund och Jim Herlin på, kaffe, saft och bullar såldes. 

 
Arkeolog Martin Rundkvist genomförde en mycket uppskattad promenad på Skogsö med 
start vid kyrkogården den 1 oktober. 

 
Den traditionella höstmarknaden hade vi den 16 oktober. Toppenguiden, böcker och kartor 
såldes, liksom stekt strömming, grillad korv och kaffe med bröd. 
I november höll Lars Soldéus ett föredrag , ”En skärgårdsskuta kommer lastad” , med 
bildvisning i Fisksätra Folketshus, mycket uppskattat. 
Saltsjöbanans Historia fick vi veta mycket om den 24 november, då Kenneth Landgren höll 
föredrag i Grünewaldvillan. Ca 80 personer kom för att lyssna och se bilder om Saltsjöbanan. 
Hösten avslutades med en braskväll i Neglinge gård. Bokhandlaren Annika Hellman 
berättade om aktuella böcker, och vi serverade kaffe med hembakt bröd. 

 
Under året har Neglinge gård använts för möten av flera föreningar. 
Styrelsemedlemmarna har gjort ett jättefint arbete med att underhålla gården, sortera 
bruksföremål i Bindstugan och förse dem med nya hyllor och upphängningar, allt utan 
ersättning. I Ladan har vi installerat ny belysning och ett säkrare räcke till loftet. 

 
Under året har vi infört digitala system för betalning av årsavgift och deltagande vid 
aktiviteter. För många har det förenklat medverkan i föreningen, men för en del kan det 
stöta på problem. 
Vi har då infört en ansvarig för varje aktivitet som man kan kontakta per telefon. 

 
Igelboda Stationshus står efter 10 år fortfarande eldhärjat. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden har skickat en vitesanmälan till SL, som SL  överklagat. 
Fortsättning följer. Vi arbetar vidare för att Stationshuset skall restaureras och på något sätt 
bli en träffpunkt för Saltsjöbadens invånare. Hembygdsföreningen är remissinstans i 
kommunen, och tillsammans med andra föreningar värnar vi på olika sätt om vår hembygd. 



Medlemskap i andra föreningar,mm. 
Föreningen har under året varit medlem i Stockholms Läns Hembygdsförbund. 
Vänföreningen för Saltsjöbadens Friluftsbad, Nacka Miljövårdsråd, Nacka Närradioförening, 
Fisksätra Folketshusförening och Kulturarvsnätverket i Nacka . 
Vi är remissinstans i bygg- och lokaliseringsfrågor för Nacka kommun. Under året har vi 
lämnat ett remissyttrande angående bebyggande av tomten Jaktvarvet. 
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 20 mars 2023 
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