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Verksamhetsberättelse 2020 
 

 

Styrelsen har bestått av ordförande Magnus Sjöstedt, kassör Kerstin Sjöstedt och sekreterare 

Astrid Pettersson.  

 

Övriga ledamöter: Bengt Bogårdh, Åsa Eriksson, Jan Johansson, Elisabet Lindgren, Åke Sti-

berg 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 Vuxens-

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

 

Föreningen hade vid årsskiftet 672 medlemmar. 

 

Hembygdsgården har varit öppen torsdagar 10-12  

och söndagar 13-15 från årsskiftet till och med söndag 15 mars. 

Från och med 21 juni till och med 30 augusti tisdag, torsdag och söndag 10-15 utanför Ny-

backa. Därefter huvudsakligen söndagar 11-15 utanför och i Nybacka. 

 

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden. 

 

Under året har diverse arbeten utförts på marken och våra byggnader:  

Ladan har målats om. Koldalens ytterdörr och Nybackas fönsterluckor är också ommålade. 

Nybackas fönsterluckor på övervåningen är nu öppningsbara. Arbete har påbörjats för att ut-

öka museet.  

Underhåll har gjorts på lidret och fyllnadsmassor och annat material som legat mot väggen 

har plockats bort. 

Riskträd har fällts, buskage och igenvuxna ytor har rensats. Reparationer och ommålning har 

skett av föreningens bänkar. Reparationsarbeten har utförts vid kvarntornet. 

 

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

 

Genomgång av inventarieregistret pågår. 

 

Planering och genomförande av program, se aktivitetslistan. 

 

Koldalsbladet har utkommit med tre nummer  

 

Vi har vid 3 tillfällen visat Koldalen, Nybacka och muséet för skolklasser. 
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Vid 5 tillfällen har JazzåBoo träffats i Ladan. 

 

Vid 4 tillfällen under våren träffades stickcaféet i Ladan. Under sommaren träffades stick-

caféet på tisdagar under öppettiden. Även andra stickkaféer träffades utanför Nybacka. En 

målargrupp utnyttjade också vår fina miljö. En qigonggrupp träffades ute på ängen på ons-

dagar respektive torsdagar under sommar och höst. 

 

Planärenden 2020 

 

Under året har styrelsen behandlat ett antal planärenden från kommunen.  

Styrelsen har valt att, liksom tidigare år, bara lämna synpunkter på de planförslag som berör 

Boo hembygdsförenings intresseområden.  

En planbeskrivning som styrelsen har lämnat synpunkter på är: ”Detaljplan för Björknäs-

Värmdövägen i Boo, Nacka kommun” Dnr KFKS 2017/1029, Projekt 93101014. Planbeskriv-

ningen innebär bland annat att hus av antikvariskt värde kommer att rivas och att en del av de 

särskilt skyddsvärda träden kommer att fällas.  

Övriga ärenden som styrelsen beslutat att inte lämna synpunkter på är: 

- Detaljplan Fågelstigen. 

- Upphävande av del av en stadsplan S70 för del av fastigheterna Björknäs 1:1 och 1:277, 

  Värmdövägen 628 och Korsbergavägen 1.  

- Detaljplan för område kring Galärvägen och Kornettvägen m.fl. vägar, Sydöstra Boo.  

- Detaljplan för Talluddsvägen, fastigheten Björknäs 1:52 m.fl. Björknäs.  

 

Tillsammans med ägare till några fastigheter på Sjöängsvägen har hembygdsföreningen läm-

nat en skrivelse med frågor som gäller Orminge 1:21 m.fl. Boo hembygdspark (Dnr KFKS 

2007/371 214, projektnr 9310 

 

 

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

Dieselverkstaden och biblioteken deltar. 

 

 

 

Koldalen i februari 2021 

 

 

 

Magnus Sjöstedt Astrid Pettersson  Kerstin Sjöstedt 

 

 

 

Bengt Bogårdh  Elisabet Lindgren Jan Johansson 

 

 

 

Åke Stiberg  Åsa Eriksson  Ronny Östring 
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