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Tillsammans kan vi! 

Som du säkert har märkt är flytbryggorna i Sand på Nämdö i 

bedrövligt skick och behöver bytas ut mot nya. Vi behöver din hjälp! 

Bryggorna kom till eftersom det fanns/finns ett behov av tillfälliga båtplatser på 

Nämdö. Förutom flytbryggan vid Östanvik är det bara i Sand som det finns bryggor 

tillgängliga för alla. Nämdö Hembygdsförening fick överta begagnade bryggor, 

kommunen gav bygglov efter muntligt tillstånd av vattenägaren. Bryggorna fylldes med 

båtar och alla blev glada. 

Vi har under åren sett att de fyller ett stort och mångskiftande behov. Allt från tillfällig 

angöring för att möta gäster från Waxholmsbåten, till besök på skärgårdsmuseet, 

biblioteket, kyrkan, läkarbåten, puben, körsång, herrmiddagar, yoga, grovsopsfärjan, 

promenader osv. Men också som en viktig infartsparkering för öbor/fritidsbor som 

behöver åka till fastlandet över dagen med Waxholmsbåten. 

Vad händer nu? 

Bryggorna är i så pass dåligt skick att de måste bytas ut nu! Tidsplanen är till 

sommaren. Vi har tidigare bett om bidrag till detta och nu gör vi det igen, men denna 

gång i större omfattning. Det börjar bli bråttom! Om vi vill ha bryggorna kvar så måste 

vi alla dra vårt strå till stacken. 

Nämdö Hembygdsförening har ett speciellt bryggkonto där du är välkommen att sätta 

in både mindre som större summor. Inget bidrag är för litet, skriv bara att pengarna är 

till bryggan på inbetalningen så kommer de rätt.  

Förra året har vi från enskilda medlemmar fått in ca 18 000 kr, tack för det! 

Sammanlagt, enligt inkomna offerter, krävs det ca 300-400 tkr för att få till en vettig 

och hållbar brygglösning i Sand.  

Nämdö Hembygdsförening kommer även att söka stöd/bidrag från andra aktörer som 

till exempel Stockholms läns landsting, Trafikverket (fd vägverket), Värmdö kommun 

och Djurö, Möja och Nämdö församling. Vi behöver komplettera vår ansökan till 

Landstinget med framför allt medfinansiärer. Kan du tänka dig att skänka en större 

summa och därmed bli medfinansiär till bryggprojektet? Hör i så fall av dig till 

Christina Krook eller Nilla Söderqvist, kontaktuppgifter nedan. 

TACK! 
Styrelsen i Nämdö Hembygdsförening. 
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