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Verksamhetsberättelse 2019 
 

 

Styrelsen har bestått av ordförande Magnus Sjöstedt, vice ordförande Bengt Bogårdh, kassör 

Kerstin Sjöstedt och sekreterare Elisabet Lindgren.  

 

Övriga ledamöter: Åsa Eriksson, Åke Stiberg, Hasse Ernerfeldt och Ronny Östring 

 

Revisorer: Eva Edoff, Henrik Sundström och Suppleant Clas Erik Erikson. 

 

Valberedning: Kenneth Hertzman, Göran Eiderfors och Åke Cederqvist. 

 

Loppmarknad Curt Jarding, Pia Stiberg, Romina Stefani och Jan Johansson. 

 

Föreningen är ansluten till Stockholms läns hembygdsförbund och studieförbundet Vuxensko-

lan, samt medlem i Boo folkets hus och Nacka närradio. 

 

Föreningen hade vid årsskiftet 665 medlemmar. 

 

Hembygdsgården har varit öppen torsdagar 10-12  

och söndagar 13-15 hela året. 

 

Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden. 

 

Under året har diverse arbeten utförts på våra byggnader:  

Ladan har lyfts, underhållsarbeten har skett på Ladan, kiosken, Koldalen och flaggstången har 

stabiliserats. En av Kvarntornets informationstavlor har bytts ut och underhåll har utförts på 

Kvarntornet. 

 

Genomgång bearbetning och påfyllnad har skett i det digitala bild och artikelarkivet 

 

Genomgång, genomgång av inventarieregistret har påbörjats. 

 

Planering och genomförande av program, se aktivitetslistan. 

 

Koldalsbladet har utkommit med fyra nummer  

 

Tre marknader har hållits, vår höst och jul. 

 

Vi har vid 8 tillfällen visat Koldalen, Nybacka och muséet för skolklasser. 

 

Vid 22 tillfällen har JazzåBoo träffats i Ladan. 

 

Vid 7 tillfällen under hösten träffades stickcafét i Nybacka och Ladan. 
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Planärenden 2019 

Under året har föreningen inte fått fullt lika många förslag till detaljplaner som en del tidigare 

år. Ärendena har rört ett antal förtätningsområden i södra och östra Boo samt förslaget för 

”Sarvträsk och Ormingehus”, dvs Röda längan, det vita daghemmet, fd sjukhuset, parkerings-

byggnaden närmast centrum och infartsparkeringen norr om Hantverkshuset; alltså den på-

gående omdaning av Orminge centrum som de flesta av oss antagligen redan har observerat. 

Hembygdsföreningen har valt att inte lämna några specifika synpunkter på de olika planför-

slagen. Vad vi har kunnat bedöma så är inga fornlämningar eller andra väsentliga historiska 

värden direkt hotade; kommunen är noggrann med att redovisa sådana aspekter i remissun-

derlagen. Boo påverkas naturligtvis av att bebyggelsen förtätas, men det är och blir en del av 

hembygdens historia. 

 

Nedanstående ärenden har kommit till föreningen under året; en del av materialet finns i arki-

vet: 

Förslag till detaljplaner för ”Solbrinken-Grundet” (Gustavsvik/Kilsviken), området kring Få-

gelstigen i norra Lännersta, del av Velamsund (Sångfågelvägen m.fl. vägar) och för Vikings-

hillsvägen, Myrsjö sportcentrum och Sarvträsk och Ormingehus (centrumområdet). 

 

 

SPF har hyrt ladan vid tre tillfällen under sommaren för att ha sitt sommarcafé 

 

Föreningen har deltagit i Nätverket kulturarv Nacka där övriga hembygdsföreningar, Hamn, 

Dieselverkstaden och biblioteken deltar. 

 

 

 

Koldalen i februari 2020 

 

 

 

Magnus Sjöstedt Bengt Bogårdh  Elisabet Lindgren  

 

 

 

 

Kerstin Sjöstedt Hasse Ernerfeldt Åke Stiberg 

 

 

 

 

Åsa Eriksson  Ronny Östring 
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