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HEMBYGDSFÖRENINGEN BODA BY 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021.  
 
 

FÖRTROENDEPOSTER 
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 året haft 8 möten samt ett konstituerande möte. 

 

Även under detta år har föreningens verksamhet varit påverkad av Covid19 och 

dess smittorisk. En del av styrelsens möten har skett digitalt via zoom. 

Styrelsen har försökt använda sin fantasi för att genomföra evenemang på sätt 

som inte innebär ökad smittorisk samt att utanför evenemangsformen genomföra 

förbättringar för byn. 
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EVENEMANG 

 
MIDSOMMAR. 25 juni 2021 

Liksom förra året blev det en mobil midsommar i 

form av en traktor med flak rymmandes en liten 

midsommarstång, spelmän med dragspel och 

nyckelharpa, traditionella sånger, lekledare och 

godispåsar till barnen. Den som ville ha besök 

vid tomtgränsen fick beställa i förväg. Stor 

succé!  

 

BODAS PÄRLOR. Sommaren – hösten 2021 

Vi förnyade Bodas kulturvandring med ett 15-tal 

nya skyltar som väckte nyfikenhet och intresse. 

Självrättande svarsformulär på hemsidan. 

 

 

LOPPIS. 4 september 2021 

Vi ställde till med loppis på bouleplanen. Många 

Boda-bor passade på att göra sig av med möbler, 

husgeråd, trädgårdsredskap, böcker, cyklar, mm 

– vi andra köpte. Nästa år kommer vi igen. 

 

 

BOULE. 12 september 2021 

Bouleturneringen kunde anordnas som vanligt i 

trevligt utomhus-umgänge.  

Hasse och Hasse vann. 

 

 

RINDÖDAGARNA. 11-12 september 

Föreningen Rindöborna inbjöd medlemmarna i 

Hembygdsföreningen Boda By att delta i 

Rindödagarna på Oskar Fredriksborgs fästning. 

Fotoutställningar, dieselkraftverket kördes. 

Sjöhistoriska muséets utställning av gamla 

fritidsbåtar var öppen. 

 

ÖPPET ARKIV. 17 oktober och 21 november 2021 

Medlemmarna i Hembygdsföreningen Boda By är varje år välkomna att delta i 

”Öppet arkiv” hos Värmdö Skeppslags Fornminnesförening. Den 21/11 visades 

också en utställning med PL Quists originalfotografier av Värmdö gårdar (slutet 

1800-talet.) 
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INSTÄLLDA EVENEMANG: 

Båtresa till ytterskärgården, Kulturvandring på Rindö, Valborg, och Musikquiz. 

 

ÖVRIGT 
 

BODA-TRÖJOR 

Intresset för att köpa Boda-tröjor har varit stort. 

Lagret är nu slutsålt.  
 
 

 

BUSSKUREN 

Nu är även insidan av busskuren vid 

hållplatsen ”Boda By” färdig. Den är målad 

och har försetts med belysning. Tack Niklas 

för solpanelen! Tack Lars för batteriet! Och 

tack Joe för att du skapat Värmdös finaste 

busskur – med julpynt över helgdagarna! 

 

 

FLAGGSTÅNGEN och TEXACOSKYLTEN 

Renovering av flaggstången som står vid 

den nya Boda-skylten nere vid Boda 

Brygga har påbörjats, den har tagits ner och 

målats om av Martin. Texaco-skylten har 

demonterats av Magnus. En vimpel, som 

ska pryda stången, befinner sig på 

designstadiet. Joe står för designen.  

 

BODA BRYGGA 

Området vid Boda Brygga är köpt av 

Värmdö kommun. Värmdö hamnar kommer 

att rusta upp kaj-miljön med bättre 

servicemöjligheter samt anlägga en 

parkering för 207 bilar. Hasse Mathisson 

sitter i en referensgrupp för kontakt mellan 

Boda-borna och Värmdö hamnar.  

 

HÖSTTRÄFF FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR I VÄRMDÖ. 21 okt -21 

Gudrun Zachrisson Ones representerade Hembygdsföreningen Boda By. 

BÖCKER I VÄNTKUREN VID BODA BRYGGA       

Projektet uppskattas av resenärerna. Stor omsättning på böckerna. 
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HEMSIDAN, nya.bodaby.se              

sköts på ett föredömligt sätt av Hasse Mathisson och får fler och fler användare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boda den  

 

 

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

Hans Mathisson   Magnus Ulltin 

 

 

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

Elin Gawell   Joe Sundelin 

 

 

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

 

Gudrun Zachrisson Ones 


