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HEMBYGDSFÖRENINGEN BODA BY 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

 

FÖRTROENDEPOSTER STYRELSEN 

Ordförande: Hans Mathisson 

Kassör: Elin Gawell 

Sekreterare: Gudrun Zachrisson Ones 

Ledamot: Hans Åhlberg 

Ledamot: Magnus Ulltin 

 

FÖRTROENDEPOSTER ÖVRIGA 

Revisor: Berndt Lindberg 
Ersättare/revisor: Christina Hällstrand 
Valberedning: Ture Ulltin (sammankallande), Anna Hertting, Jan Olsén 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 möten plus konstituerande möte. 

 

EVENEMANG 

På Valborg (30/4) hade vi två evenemang: 

Utflykt till Runmarö. I samarbete med 
Runmarö hembygdsförening. 
Växtvandring i hagarna och hällmarkerna 
runt Vitträsk under ledning av biologen 
Anders Haglund, själv bosatt på Runmarö. 
Han berättade också om den prisbelönta 
föreningen Fårskallarna. Runmarö har 
med sin kalkberggrund en unik flora. 
Genom Fårskallarnas arbete kan delar av 
Runmarös hagar och ängar hållas öppna 
och de betesgynnade arternas biotoper 
behållas. På grund av den kalla våren hade 
blommorna ännu inte vågat slå ut. Många 
växter var bara centimeterstora, men Anders 
berättade så kunnigt och fängslande att ändå 
en intresserad åhörarskara på ca 70 personer 
slöt upp omkring honom. Stort tack till 
Runmarö hembygdsförening för en mycket 
intressant och inspirerande dag! 
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Valborgsmässoafton 

Traditionellt valborgsfirande på kvällen med ärtsoppa och punsch i Bystugan 
och därefter brasa och vårsånger vid Slipen. Brasan fick flyttas från Gamla 
Bryggan pga hård nordlig vind. Slipen fungerade alldeles utmärkt för 
evenemanget. 

Öppet arkiv (6/5 och 10/11). I 
samarbete med Värmdö Skeppslags 
Fornminnesförening (VSF). VSF:s 
välfyllda arkiv hålls öppet för deras 
medlemmar 4 ggr/år. Även 
medlemmar i vår förening är 
välkomna, när det passar 
föreningens övriga planering, i år 
två gånger. VSF:s arkivansvariga, 
Gudrun Zachrisson Ones, och 
ytterligare några av deras kunniga 
medlemmar hjälper till med att hitta 
fram sökta handlingar och uppgifter. 
Mycket uppskattat! Tack VSF!  

Midsommar (22/6) 

I år hade vi otur med vädret, men trots 
det var det många som med gott humör 
deltog i dans och lekar kring stången på 
dagen. Däremot var det färre än vanligt 
som ville ge sig ut i ruskvädret och dansa 
på logen på kvällen. Men vi som var där 
hade roligt och gott om svängrum. Till 
nästa år har vi beställt bra väder! 

 

Janne Olsén inbjöd till 

Musik på Bullerö (14/7) 

Ett musikarrangemang av Sveriges 
Radio, som också sändes live. Många 
Bodabor och föreningsmedlemmar 
hörsammade Jannes inbjudan och 
njöt av musiken på plats.  

 

  

http://nya.bodaby.se/?attachment_id=692
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Båtutflykt i Arkösunds skärgård (1/8) 

Även detta ett initiativ och 
arrangemang av Janne Olsén, som mitt i 
sommaren erbjöd en tur med 
charterbåt i Arkösunds skärgård. 
Tillsammans med kapten Gunnar 
Karlsson hade Janne planerat en heldag 
i en annan del av skärgårds-Sverige än 
vår egen. Ett 30-tal Bodabor tog sig 
denna vackra augustimorgon de ca 20 
milen från Boda till Arkösund, där vårt 
fartyg väntade i hamnen. Färden följde 
välkända leder såväl inom- som 
ytterskärs, först söderut genom Arkö 
och S:t Annas skärgårdar ända ner till 
Harstena ute i havsbandet, där vi hade 
tid för en promenad i den gamla 
fiskebyn och sälfångststationen. Innan 
dess togs lunchpaus (med rökt fisk från 
närområdet) med strandhugg på den 
mycket lilla ön Västra Gärsholmen. Där 
står idag en replik (invigd 1965) av S:t 
Anna gamla gråstenskyrka (1300-talet). 
På sommarsöndagar hålls gudstjänst 
varje söndag. Det är också en mycket populär bröllopskyrka. Lunchpausen bjöd 
också på ett besök ombord på en av Sjöräddningssällskapets räddnings-båtar, 
som ”råkade” befinns sig vid bryggan när vi återsamlades för avfärd.  

Åter i Arkösund efter en underbar dag på sjön i fantastiskt väder övernattade vi 
dels på hotell i Arkösund dels på Sjöfartsverkets sjöräddningsskola på själva 
Arkö på andra sidan sundet. En utflykt full av kunskap, naturupplevelser och 
trevligt umgänge. Dessutom varmt badvatten! Tack Janne!  

 

Boulemästerskap (16/8) 

Mycket god stämning. Tomas Breiman 
vann. – Kringarrangemangen fungerade 
bra. Grillen var igång och användes. 
Föreningen hade köpt ett nytt parasoll 
och man hade skruvat ihop ett bord med 
fasta bänkar, en gåva av Janne O.  
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Musikquiz (16/11) 

En mörk novemberkväll samlades vi i Bystugan 
för att under ledning av Hasse Mathisson och 
Martin Ulltin delta i allsång med frågesport. Ca 25 
personer kom och roade sig i leken under 
trivsamma former. Ett återkommande och mycket 
uppskattat evenemang. 

 

ÖVRIGT 

Stockholms läns hembygdsförbund. Årsmöte (22/3) 

Gudrun Zachrisson Ones representerade föreningen. 

 

Badflotte 

En ny badflotte till badet vid Slipen har införskaffats genom annons och frivilliga 
krafter för att få den på plats. 

 

Busskuren 

Busskuren vid hållplatsen ”Boda By” har 
renoverats under ledning av Martin Ulltin.  
Många frivilliga ur hembygdsföreningen deltog. 

 

Hemsidan 

Hasse Mathisson har förbättrat och förnyat föreningens hemsida. 

På hemsidan kan du hämta årsmöteshandlingar (kräver lösenord), läsa om 
evenemang, läsa en del från Bodautställningen, se historiska filmklipp mm. 
Adressen är nya.bodaby.se 

Och där finner du information samlad från Boda Samfällighetsförening, 
Hembygdsföreningen och Boda Byalag 
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Jannes Olséns text ”Livet i Boda på norra Värmdö före 1957” 

Finns nu tryckt och utgiven i Värmdö Skeppslags Fornminnesförenings Årsbok 
2018-2019. Kan köpas via VSF:s ordförande Lars Dahlberg, lardah@gmail.com 

 

Bokhyllan i busskuren vid Boda Brygga 
har nu funnits några år. Den används och fungerar väl. Någon fyller på med nya 
böcker – som försvinner ganska snabbt för läsning – någon annan kommer med 
nya – o.s.v. 

 

 

 

Boda den 17 februari 2019 

 

------------------------------------------------- 

Hasse Mathissson 

 

------------------------------------------------- 

Elin Gawell 

 

------------------------------------------------- 

Hasse Åhlberg 

 

------------------------------------------------- 

Magnus Ulltin 

 

------------------------------------------------- 

Gudrun Zachrisson Ones 
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