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FÖRTROENDEPOSTER I STYRELSEN 
Ordförande: Hans Mathisson 
Kassör: Elin Gawell 
Sekreterare: Gudrun Zachrisson Ones 
Ledamot: Magnus Ulltin 
Ledamot: Joe Sundelin 
 

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

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 möten samt konstituerande 
möte.  
 

Under året har Sverige och världen drabbats av pandemin covid 19, vilket 
pga smittorisken påverkat föreningens verksamhet väsentligt. Styrelsens 
möten (utom det konstituerande) har skett digitalt via telefon eller zoom. 
 

EVENEMANG 
Styrelsen har använt sin fantasi för att kunna genomföra en så stor del av 
den planerade verksamheten som möjligt – trots smittoläget – och även 
hitta på nytt, förstås.  
Följande evenemang har ställts in/uppskjutits: musikquiz, Valborg, 
båtutflykt till Stockholms skärgårds yttre delar, utflykt till Rindö, Öppet 
arkiv 19/4 samt det eventuella besöket på Kalvandö Gård. 
Följande evenemang har gått att genomföra på corona-säkert sätt: 
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Öppet arkiv 15/3, 18/10 och 22/11 
Medlemmar i Hembygdsföreningen Boda By 
är välkomna till Öppet arkiv hos Värmdö 
Skeppslags Fornminnesförening (VSF). 
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. 
 

Midsommar i Boda. 19 juni 2020 
Det blev inget midsommarfirande på Ängen 
och i Logen i år. Föreningen ville ändå göra 
en midsommar att minnas – en mobil 
midsommar. Ture åkte runt i byn med sin 
traktor med släp. På släpet fanns en liten  
midsommarstång, spelmän med dragspel, 
nyckelharpa, traditionella sånger samt 
funktionärer som hjälpte till med lekar, 
godispåsar till barnen med mera. Den som 
ville ha besök vid tomtgränsen av 
midsommartraktorn fick beställa i förväg. 
Många var intresserade. Succé. 
Joe filmade. Filmen ligger på hemsidan. 
 
 

Bodas pärlor. Slutet av juni 2020 – 
mitten av januari 2021 
Vandring genom Boda by och marker. Karta 
och instruktioner lades ut på hemsidan. 
Märkvärdiga platser, ”Bodas pärlor”, 
markerades med hjälp av utplacerade 
skyltar som beskrev platsen och 
formulerade frågor med anknytning. Vandra 
och svara på frågorna fick man göra på egen 
hand med kartan som redskap. På hemsidan 
fanns ett självrättande svarsformulär. 
Magnus och Hasse ordnade med ett 20-tal 
stationer under säsongen. Fler planeras till 
våren. Projektet blev mycket uppskattat och uppmärksammat, bland annat 
skrev Kyrkans tidning om det och anordnade också en vandring med Elin 
som guide. Betania ville ha upptryckta kartor för att kunna inspirera sina 
gäster till promenader.  

http://nya.bodaby.se/?attachment_id=692
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Bouleturnering 13 september 2020 
Vi samlades vid bouleplanen kl. 13. Då var 
grillarna redan tända – var och en tog med 
det man ville grilla. Många kom bara för att 
umgås. 16 personer deltog i tävlingen. Micke 
Davidsson vann.  
Efter prisutdelningen gick vi ner till Boda 
brygga för invigning av den nya Boda-skylten. 
 

ÖVRIGT 
Stockholms läns hembygdsförenings årsmöte 25 augusti 2020 
Ingen ur styrelsen hade möjlighet att representera vår förening på mötet. 
 

Höstträff för hembygdsföreningar i Värmdö 16 oktober 2020 
Träffen ägde rum i kommunens regi i Skogsbo. Gudrun Zachrisson Ones 
representerade Hembygdsföreningen Boda By. 
 

Boda-tröjor 
Arbetet med Boda-tröjorna försenades, eftersom vår tröjproducent varit 
permitterad pga av corona. Modeller, urval av färger, anpassning av vår 
logga för tröjtryck, beställningsformulär är klart. Presenteras i samband 
med årsmötet 21/2 -21.  
 

Bodaskylten 
Den gamla Boda-skylten vid Boda brygga var 
nästan 100 år gammal och hårt åtgången av 
rost och färgen flagnade. Styrelsen beslutade 
att tillverka en ny. Magnus införskaffade och 
förberedde plåten, Joe gjorde mallar till 
bokstäverna, Gudrun målade. Skylten sitter nu 
på plats. Den invigdes den 13 september. 
Styrelsen har beslutat att den gamla skylten, 
som ändå är vacker i sitt tillstånd av förfall, 
ska sparas och sättas upp på värdig plats. 
 

Busskuren Boda By 
Utvändigt är busskuren färdig och fönsterrutorna sitter på plats. 
Insidan färdigställs till våren. 
 

Böcker i vänthallen Boda Brygga 
Livlig omsättning av böcker på hyllan i vänthallen. Projektet uppskattas och 
lever sitt eget liv. 
 

Donation 
 Hembygdsföreningen Boda By har fått en donation på 500:-,  
”Till Lennart Hanbergs minne”. Varmt tack till givaren! 
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Hemsidan 
Hasse Mathisson håller vår hemsida, nya.bodaby.se, levande och aktuell.  
Tag för vana att med jämna mellanrum informera dig via denna 
innehållsrika site. 
 
 

 
Boda den 21 februari 2021 
 
 
 
 

Hans Mathisson   Magnus Ulltin 
 
 

 
 
Elin Gawell    Joe Sundelin 
 
 
 
 

Gudrun Zachrisson Ones 


