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Styrelsen har haft 6 möten (varav ett extra möte) under verksamhetsåret. 
Årsmöte hölls 2016-02-19. Efter mötet visades en film om skärgårdens bofasta på 70-talet. 
 
EVENEMANG 

Valborg (30/4) 

Valborg firades på Boda-vis med ärtsoppa 
och punsch i Bystugan och därefter 
brasa och vårsånger på udden vid Boda 
Brygga. God uppslutning och god stämning. 
Vi hade befarat att vi skulle behöva flytta 
elden till hamnen vid Hemviken pga att SMHI 
förutspådde stark vind från norr, men så blev 
det inte. 
      
Utflykt till Svartsö/Träskö kvarn (6/6) 

På nationaldagen åkte vi taxibåt till Svartsö, där Christer Heurlin – vår 
guide och dessutom ägare till Träskö 
Wäderqvarn – berättade om ön, Träskö gård 
och den 268 år gamla kvarnen. Den lät byggas 
av bagaren Esaias Thiese och stod färdig år 
1749. Den har renoverats i omgångar. Hela 
den gamla tekniken är idag i imponerande 
gott skick. Så här säger Christer Heurlin (med 
titeln mjölnaraspirant) i sitt 
informationsblad: ”Vår förhoppning är att alla 
träkuggar, axlar och lager skall hålla när 
maskineriet börjar röra sig och målet är att 
om något år kunna sälja stenmalet mjöl från 
TRÄSKÖ WÄDERQVARN”. 
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Midsommarafton (23/6) 

Vi samlades ca 300 personer på Norrängen för traditionellt 
midsommarfirande med sång och spel och dans kring stången, lekar 
och tävlingar och godisregn för barnen. 
En malör inträffade efter firandet – stången gick av när den togs ner. 
Måste alltså bytas ut till nästa år. På kvällen dans i Hans-Ingvars lada. 
Tack alla som hjälpt till. 
 

 

 

Boulemästerskap. (10/9) 

Söndagen den 10 september utkämpades det årliga Boda 
Boulemästerskapet. Fem lag deltog och finalen vanns av Micke 
Davidsson.  
 
 
 
 
 
 
Schlager-quiz (17/11) 

Hasse och Martin inbjöd till vår årligen återkommande 
musikquiz i Bystugan – denna gång på schlagertema. Mycket 
uppskattat. Det visade sig att Bodas befolkning har bra koll 
på gamla och nya slagdängor. Keep Singing Swinging – som 
det stod på inbjudan. Vinnande laget fick en flaska 
champagne, som snabbt gick åt. 
 
Inställda evenemang 

Två evenemang har inställts pga av för få anmälda:  
Utflykt till Bullerö och Luciafirande. 
 
ÖVRIGT 

”Utställningsgruppen” 

Janne Olsén har, med stöd av Ture, fortsatt att arbeta med 
sin text, ”Livet i Boda på Norra Värmdö före 1957”. 
Susanne Ulltin har åtagit sig att göra en uppdatering av 
den beskrivning av Bodas fastigheter som fanns med i 
Bodautställningen. 
Gudrun Zachrisson Ones har varit i kontakt med Värmdö 
Skeppslags Fornminnes-förening för besök i deras arkiv. 
Det resulterade i två tillfällen för ”öppet arkiv” samt att 
Gudrun blev utsedd till Fornminnesföreningens arkivarie. 
Hon är också adjungerad till Fornminnesföreningens 
styrelse. Samarbete mellan föreningarna har diskuterats. 
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Eken 

Martin Ulltin har varit i kontakt med 
Länsstyrelsen ang Bodas gamla ek - och möttes av 
intresse. Han har mätt eken och fyllt i erforderlig 
blankett. Kanske kommer det någon från 
länsstyrelsen och tittar på eken. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Busskuren HPL Boda By 

Styrelsen har beslutat att Hembygdsföreningen 
Boda By i samarbete med Boda byalag ska se till 
busskuren vid hållplatsen Boda By renoveras. 
Hembygdsföreningens insats blir en mindre del av 
kostnaden samt att vi står för det praktiska arbetet. 
 
 
Kontakt med Stockholms läns hembygdsförbund 
Kontakt med länsförbundet sker genom årsmöte och ordförandeträff. 
 
 
 
Boda den 18 februari 2017 
       
      
 
_____________________________      ___________________________       ___________________________ 
Martin Ulltin        Elin Gawell          Hans Mathisson  
       
     
 
_____________________________        ___________________________   
Hans Åhlberg        Gudrun Zachrisson Ones                                                    

       


