
Bildandet av Nämdö skärgårdsråd   2022-10-13 

 

Minnesanteckningar från möte med styrelserna från Nämdö Hembygdsförening (NHBF) och Nämdö 
Green Archipelago (NGA) för att diskutera Nämdö skärgårdsråd. 

Inbjudna: Styrelserna för NHBF och NGA samt medlemmar i den tidigare bildade gruppen för att 
företräda Nämdöborna gentemot myndigheterna i nationalparksfrågan.  

Närvarande: Göran Görsson, Karin Ladholm, Yngve Hässler, Anna Horngren, Thomas Karlsson, 
Yvonne Blombäck, Helena Strömberg, Malcolm Dixelius, Lotten Hjelm, Nilla Söderqvist, Ann 
Aldeheim, Katarina Cooper (länk), Karin Heeroma 

Anteckningar av Karin Heeroma och Helena Strömberg med stöd av Katarina Cooper 

 

Mötets syfte var att gemensamt ta fram en överenskommelse på hur Nämdöskärgårdens befolkning 
ska representeras gentemot Länsstyrelsen och Naturvårdsverket i frågor gällande bildandet av 
Nämdöskärgårdens nationalpark. 

Bakgrund: En grupp med 13 medlemmar hade spontant bildats efter Länsstyrelsens dialogmöte på 
Nämdö den 4 juli 2022. Gruppens uppgift skulle vara för att föra Nämdöskärgårdens befolknings 
talan i nationalparksfrågan men gruppens mandat och förankring har varit oklar. Medlemmar i den 
ovan nämnda gruppen var: Dan Månsson, Göran Görsson, Kenneth Olsson, Stefan Weise, Petter 
Öhman, Yngve Hässler, Tony Bergman, Christina Krook, Malcolm Dixelius, Ann Aldeheim, Karin 
Heeroma, Thomas Karlsson, Katarina Cooper. 

Följande överenskommelse träffades på mötet: 

1.Det beslutades att en mindre interimsgrupp, nedan kallad interimsgruppen Nämdö skärgårdsråd, 
ska bildas ledd av NHBFs ordförande Göran Görsson med 5 medlemmar från den informella gruppen 
ovan. Följande personer föreslogs ingå i gruppen: Yngve Hässler (sammankallande), Anna Horngren, 
Dan Månsson, Petter Öhman, Christina Krook. Görsson, Yngve och Anna har tackat ja men de övriga 
kommer att tillfrågas av Görsson. 

Interimsgruppen Nämdö skärgårdsråd kommer att vara aktiv fram tills årsmötet i NHBF valt en grupp. 

2. Hembygdsföreningens valberedning får i uppdrag att till nästa årsmöte i NHBF föreslå medlemmar 
till Nämdö skärgårdsråd, som därmed har ett tydligare mandat att representera hela Nämdö 
skärgård. 

Vid behov kan andra Nämdöbor knytas till gruppen för att tillföra kunskap i specifika frågor. 

3. Nämdö skärgårdsråds (och därmed även interimsgruppens) uppdrag definierades som följer: 

* Löpande samla in åsikter från Nämdöborna i frågor där Nationalparksgruppen är 
beredd till samråd 

* Vidarebefordra åsikter framförda i Omlandsstudien i frågor där Nämdöborna givit 
uttryck för olika ståndpunkter 

* Framföra tydliga majoritetsuppfattningar där sådana finns, men också rapportera 
olika åsikter i frågor där det finns olika uppfattningar 



* Gruppens medlemmar ska inte torgföra sina egna uppfattningar i första hand 

* Nämdö skärgårdsråd ska inte utföra uppdrag å Nationalparksgruppens vägnar 

* Nämdö skärgårdsråd ska rapportera tillbaka via NHBF och NGA i deras nyhetsbrev 
för maximal spridning 

 

Nästa steg: 

• Görsson skriver om gruppen och dess uppdrag i Nämdö nu och i NHBFs nyhetsbrev. Malcolm 
ska vara behjälplig med formuleringar 

• Nämdö skärgårdsråd ska ha en stående punkt på dagordningen i NHBF styrelsemöten  
• Medlemmarna som skall delta i interimsgruppen Nämdö skärgårdsråd måste ha accepterat 

deltagandet innan 20 oktober. Yvonne Blombäck, WWF skall meddelas vilka som är 
gruppdeltagare senast den 20 okt. 

• Det föreslogs att NBHFs mejllista och Fiberföreningens mejllista ska användas av gruppen för 
att kommunicera med Nämdöskärgårdens befolkning. 

• Nämdö skärgårdsråd (och därmed även interimsgruppens) skall hålla WWF informerad om 
gruppens arbete.  

• Efter mötet mellan WWF och representanter från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen den 24 
okt ska Yvonne B. informera Interrimsgruppen, genom Yngve H om utfallet från mötet.  

• Det är viktigt att få med kommunen i arbetet. En föreslagen kontaktperson på kommunen är 
Jenny Andersson.  

• Nämdö skärgårdsråd ska informera hela den ursprungliga gruppen som bildades 4 juli 2022, 
härefter benämnd referensgruppen. Denna grupp är öppen så att alla som vill kan ansluta 
sig. Referensruppen kan samla till möten i viktiga frågor. 

 


