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HEMBYGDSFÖRENINGEN BODA BY 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
 
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 året haft 5 möten samt konstituerande möte. 

Dessutom har styrelsen tillsammans med arbetsgruppen för Bodautställningen haft tre 

arbetsmöten. 

 

EVENEMANG 
 
Öppet arkiv. 10/3, 7/4, 20/10, 24/11 2019 

Medlemmar i Hembygdsföreningen Boda By är välkomna till 

Öppet arkiv hos Värmdö Skeppslags Fornminnesförening 

(VSF) 4 ggr/år. Arkivansvarig hos VSF, Gudrun Zachrisson 

Ones, och andra kunniga VSF-medlemmar hjälper till med att 

besvara besökarnas frågor och hitta uppgifter och handlingar i 

arkivet.  

 

 

 

 

Valborgsmässoafton. 30/4 2019 

Traditionellt valborgsmässofirande med ärtsoppa och punsch i 

Bystugan och därefter brasa och vårsånger vid Gamla Bryggan. 

 

 

 

 

 

Segling med Briggen Tre Kronor. 24/5 2019 

Janne Olsén inbjöd föreningen till en heldags segling med 

Briggen. De 45 platserna gick åt i ett nafs. Före avsegling 

berättade Janne om fartyget och verksamheten. De som ville 

fick hjälpa till med att dra i tampar och också lära sig mer om 

sjötermer och ordergivning. Fika med ombordbakade bullar 

och segelfartygslunch med stekt strömming ingick. En 

oförglömlig dag utlovades – och så blev det. 

Joe Sundelins videofilm om seglatsen finns på hemsidan, 

nya.bodaby.se.  
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Kulturvandring i Boda. 1/6 2019 

Gabriele Prenzlau-Enander, arkeolog och 

agrar/landskapshistoriker ledde vandringen längs den gamla 

byvägens sträckning och in i mer oländig terräng där Bodas 

äldsta fornminnen finns. Med utgångspunkt i gamla kartor och 

dokument  

iakttar vi avläsbara spår i dagens landskap. Hisnande 

perspektiv drogs upp. Den äldsta kartan är från 1630, men 

Bodas historia är mycket äldre - från vikingatid och äldsta 

järnålder, kanske år 0 – dvs kanske 2000 år gammal. En otrolig 

spännande promenad och historia. 

 

 

 

 

Midsommarafton. 21/6 2019 

Midsommarafton firades traditionsenligt med dans och lekar på 

kring midsommarstången på Martins äng och på kvällen med 

dans på logen. Vackert väder, men lite blåsigt. 

Danslekarna ledde Matilda och Filippa och lekarna efteråt av 

Stella och Max. 

 

 

 

 

 

 

Jazz på Bullerö. 20/7 2019 

Janne Olsén inbjöd till Jazzkonsert på Bullerö. 

Somliga kom i egen båt – andra i taxibåt från Boda Brygga. 

Inledningsvis berättade Janne om Bullerö och reservatet. Sedan 

njöt vi av jazz i världsklass, av gruppen Oddjobb, från 

publikplatserna på klipporna.  

 

 

 

 

 

Bouleturnering. 15/9 2019 

Turneringen gick av stapeln på bouleplan uppe vid 

busshållplatsen Boda By. 

Blåsigt var det, men trivseln på topp. Grillen var tänd och det 

bjöds på nybakad kaka. Martin vann. 
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Utställning i Bystugan. Boda By – en resa i tiden, 5–6/10 och 12–13/10 2019 

Det är 10 år sedan utställningen om det gamla Boda visades. Nu satte vi upp utställningen igen. En 

arbetsgrupp bildades som planerade, gjorde kompletteringar och skötte allt det praktiska - bl.a. 

kompletterade Susanne Ulltin och Lennart Hanberg den illustrerade förteckningen över Bodas 

fastigheter.  

Den andra utställningshelgen hade vi två mycket välbesökta och uppskattade föreläsningar. 

5/10. Gabriele Prenzlau-Enander om Bodas tidiga historia med utgångspunkt från de gamla 

kartorna som hänger i Bystugan 

6/10. Janne Olsén om Skärgården igår, idag och imorgon 

Utställningen besöktes av drygt 200 personer. 

 

Musikquiz 6/12 2019 

Under årets mörkaste tid sprider Hasse Mathisson och Martin 

Ulltin stor glädje med den årligen återkommande 

musikquizen med allsång. Årets tema var Julsånger. 

Härlig stämning, många deltagare. 

 

 

 

ÖVRIGT 
Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte 1/4 2019 

Vår förening var inte representerad p g a sjukdom. 

 

Samverkansmöte för hembygdsföreningar i Värmdö. 8/4 2019 

Strömma hembygdsförening var värd för mötet. Gudrun Zachrisson Ones ersatte Hasse Mathisson 

som representant för Hembygdsföreningen Boda By. 

 

Hemsidan 

Hasse Mathisson har förbättrat och förnyat hemsidan, nya.bodaby.se. 

Här finner du information från Bodas föreningar – i synnerhet från Hembygdsföreningen Boda 

By. Hasse lägger kontinuerligt ut ny information om föreningens verksamhet. Medlemmarna 

uppmanas att ta för vana att informera sig om vad som händer i vår förening via denna källa. 

 

Bokhyllan i busskuren vid Boda Brygga 

Släng inte gamla böcker! Sätt de i stället på hyllan i busskuren, så finner de snabbt nya läsare. 

 

Bodatröjor 

Magnus Ulltin och styrelsen har tagit initiativ till nya Bodatröjor. Modeller och priser kommer att 

presenteras i samband med årsmötet den 16/2–20. Då kan man också beställa tröjor. 
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Boda den 16 februari 2020  

 

 

 

 ........................................................   ........................................................  

Hans Mathisson  Elin Gawell 

 

 

 ........................................................   ........................................................  

Gudrun Zachrisson Ones  Hans Åhlberg 

 

 

 ........................................................  

Magnus Ulltin 

 

 

 


