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I början av 1930-talet bodde ett antal familjer 
antingen permanent eller som sommarboende 
runt Möttvik. Dessa nyttjade viken till bad och 
båtplats. Det fanns en s.k. kommitté som för-
handlade med markägaren om att arrendera ak-
tuell mark. Förhandlingarna gick dock trögt.

Vid denna tidpunkt började Göteborgarna 
söka sig ut till kusten för att om möjligt köpa 
mark och bygga sommarstugor.

Inför hotet om att marken runt badviken, 
som till största delen ägdes av lantbrukaren 
Gottfrid Gustavsson, skulle styckas och säljas 
och därmed hindra de boende i området att 
komma ner till stranden växte en idé fram att 
bilda en ekonomisk förening. Denna skulle för-

HistOrieN OM
Näsets BadföreNiNg UPa

Utsikt över Möttvik från saltsjönäs. söka köpa marken och hålla viken tillgänglig för 
de kringboende.
Föreningen bildas
Den 20 juni 1934 samlades de flesta berörda 
fastighetsägarna till ett möte i badviken. Till 
ordförande för detta första möte valdes Oscar 
Söderbergh som föreslog att personer som bygga 
och bo på Näset skulle försöka skaffa en egen 
badplats.

På förslag av herr Viktor Samuelsson beslöt 
mötet att bilda en förening med namn Näsets 
Badförening UPA. Stadgar antogs men frågan 
om avgifter bordlades.

Däremot skulle man försöka få arrende-



�

avtalet med Gottfrid Gustavsson skrivet och 
godkänt.

Nytt möte bestämdes till 30 juni 1934 där 
avgifter m m beslöts.

Styrelsen som mötet valde bestod av ordf. 
Gustav Andersson, sekr. Charles Carlsson, 
kassör Viktor Samuelsson, vice sekr. Valdemar 
Lind och suppleanter O. Hansson, Axel Dise 
och P. Pettersson. Styrelsen fick i uppdrag att 
dels teckna på arrendekontraktet med Gottfrid 
Gustavsson och dels försöka få ett arrende till 
stånd med Axel Olsson, eller Sandels Axel som 
vi på Näset kallade honom, för ett stycke mark 
mellan vägen ut på badbryggan och Knarrvik.

Man fick även i uppdrag att undersöka möj-

ligheterna att köpa marken vid viken.
Till en början beslöts att avgiften till före-

ningen skulle vara 10 kronor per medlem. Se-
dermera beslutade man att föreningen skulle 
vara en ekonomisk förening och en andel skulle 
kosta 100 kronor vilket kunde betalas på 3 år. 
Söndagen den 12 maj 1935 hölls ett extra möte 
där man godkände att föreningen skulle regist-
reras hos Länsstyrelsen.

Under året som gick hade arrendekontrakt 
tecknats på 3 år med både Gottfrid Gustavsson 
och Axel Olsson. Arrendekostnaderna var på 
150 kronor per år till Gottfrid Gustavsson och 
25 kronor per år till Axel Olsson.
Markköpet
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Förhandlingar om köp av Gottfrid Gustavssons 
mark började ge resultat och ett köpebrev kunde 
skrivas den 15 augusti 1935. Områdets storlek 
var 4135 kvm och priset blev 5000 kronor.

På den karta som bifogas köpebrevet finns 
den sedan många år för oss så förhatliga strand-
vägen inritad tvärs över tomten.

Ganska omgående blev det bråk angående 
avstyckningen. Överlantmätaren ville inte 
godkänna gränsen mot vattnet, intillboende 
ansåg andra gränser vara felaktiga och Läns-
styrelsen hävdade att marken ej kunde säljas 
till en förening.

Efter många och långdragna förhandlingar 
och mycken skriftväxling, hjälp av advokat och 
genom en underdånig skrivelse till konungen 
blev dock köpet till slut godkänt och lagfart 
beviljad. Detta tog 6 år.

30- och 40-talen
Många förslag framfördes på de första mötena, 
exempelvis byggande av badhytter, kiosk, dans-
bana, anordnande av offentliga fester med dans, 
anställande av en badvakt och att arbetsplikt 
för medlemmar skulle införas. 

Allt blev efter mycket diskuterande och flera 
bordläggningar godkänt.

Den första offentliga dansen avhölls 1938. 
Midsommarfest hade anordnats redan 1936 för 
medlemmarna.

Att man var mån om badplatsen vittnar en 
paragraf i 1936 års protokoll där man kan läsa 
att barn från Mölndals Barnhem som nyttjat 
badplatsen i många år ej längre var önskvärda 
p g a att barnen förorenat stranden.

Man hade tydligen mycket stort förtroende 
för styrelsen då liksom nu, för praktiskt taget 
alla godkända förslag hänsköts till styrelsen att 
utföras på bästa sätt

Under tiden som arrendet med Axel Olsson 
löpte köpte V:a Frölunda kommun Knarrvik 
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Båtbryggan 40 talet 

Midsommar på Näset.

(nuvarande Saltsjönäs) varför arrendekontrak-
tet blev överfört till nye ägaren. Arrendet gick 
ut 1940 men Kommunen lät meddela att fören-
ingen fick fortsätta arrendet ett år i taget.

Några namn på personer som ofta dyker 
upp i protokollen från den första tiden och som 
lade ner oerhört mycket tid och arbete för att 
föreningen skulle leva vidare var Viktor Samu-
elsson, Oscar Söderbergh, G Andersson, Charles 
Carlsson, CG Jondén, Sten Hermansson, Titus 
Floberg och Knut Wallin.

Första gången ett förslag om att bygga en 
båtbrygga protokollfördes var 1938. Förslags-
ställaren var Douglas Frank. Kriget förorsakade 
tyvärr att båtbryggans tillkomst blev fördröjd.

1939 föreslogs bl a att en strandskoning 
skulle byggas varvid markområdet genom upp-
fyllnad kunde utvidgas med ca 1000 kvm. Detta 
arbete kom heller inte till stånd p g a kriget som 
nu brutit ut.

Man hade inför 1937 års säsong beslutat om 
en medlemsavgift på 1 krona per medlem och 
år. Efter genomgång av bokföringen de följande 
åren kan man konstatera att det var lika svårt 
då som nu att få in medlemsavgiften.
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vattnet med eklövs- eller pillövskransar.
Alla blev sedan uppropade och fick ur pro-

motorns hand mottaga sitt märke eller plakett 
med diplom.

Dagen avslutades med simtävlingar i olika 
åldersklasser där de bästa fick fina priser.

Vid några av promotionerna uppträdde 
utklädda ungdomar med att på allehanda spex-
aktiga sätt ”ramla” i vattnet till åskådarnas 
ovationsartade uppskattning.

Den drivande kraften för simskolan i vår 
förening var under de flesta åren Oscar Söder
bergh.

Dansbaneverksamheten
På 1940talet var det flera andra föreningar som 
fick hyra badplatsen för fester till gagn för deras 
och även vår förenings ekonomi.

Badföreningens offentliga danser kom i första 
hand till för att med sitt ekonomiska överskott 
finansiera alla projekt på föreningens mark 
vilka annars knappast gått att genomföra.

Några ekonomiskt svåra år uppstod under 
krigsåren 1939-44 då danstillställningarna hade 
en låg besöksfrekvens p g a kriget och dåligt 
väder. Vissa dansaftnar måste ställas in för att 
militären var förlagd på föreningens mark.

Simundervisning
Tillsammans med badföreningarna i Hammar 
och Rörvik anordnades 1942 en simningens dag 
på Näset vilket sedan blev en tradition under 
många år.

I samarbete med Hammars-, Rörviks- och 
Stegerholmens Badförening kom simskola igång 
och som sedan dess fram till 1960-talets slut 
drivits med lärare från Göteborgs Simförbund. 
Man undrar hur många barn som har lärt sig 
simma i någon av simskolorna på Näset. För 
att inte tala om alla prov för simmärken som 
avlagts under årens lopp.

Simskolan avslutades varje år med en promo-
tion som avhölls i någon av vikarna på Näset. 
Alla nybörjare som lärt sig simma under somma-
ren fick hoppa i vattnet och visa sina nyvunna 
färdigheter. Godkända provtagare för simma-
gistern och kandidaten fick också visa prov på 
sin simförmåga och kröntes när de gick upp ur 

Barn på dansbanan, �94�. solveig davidsson, Barbro davidsson 
(Ljungholm), stig granstrand, rune ringblad,  
irene Brunander (Larsson), Berit Holm (Lindén),Carl-Henrik 
söderberg,Osborn dise.
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Festplatsen var den inhägnade delen av 
Möttvik. Den stora och centrala begivenheten 
var förstås dansbanan där man dansade under 
bar himmel till Lindys orkester. Kapellmäs-
tare och trummis var Gunnar Liljenberg och 
medverkade gjorde bl a också hans bror Åke på 
dragspel.

På festplatsen fanns också skjutbana, pil-
kastning, tombola och varmkorvförsäljning.

Föreningen utsåg varje år en festkommitté 
som stod för arrangemanget.

När man betalat entréavgiften och kommit in 
på festplatsen, köpte pojkarna ett knippe dans-
biljetter à 10 öre styck och sedan var det bara 
att bjuda upp någon av de vackra flickorna som 
alltid stod och väntade. I pauserna promenerade 
man på bryggan eller prövade skjutbanan och 

åt en varm korv.
Sommarens sista dansafton brukade avslu-

tas med ett stort fyrverkeri, vilket inte var så 
vanligt på den tiden.

Säkert har många träffat sin livskamrat vid 
någon av dansaftnarna på Näset.

På bildrna på detta uppslag från en medlems 
fest på 40 talet där damerna spelade forboll  mot 
herrarna. På bilderna kan man se bla xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx xx   xxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxx  
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 
xxxxxxx   xxxxxxxxxxxxx . Notera även skyd-
det bakom herrarnas mål Inte litade man på 
målvakten Tjalle       

damer under 2�, Herrar över �0
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Driftig ordförande tillträder
1942 invaldes en man vid namn Ossian Kris-
tensson i styrelsen och blev föreningens nye 
ordförande. Ossian Kristensson blev ett lyft 
för föreningen. Hans förslag var ofta djärva 
och kostsamma men kunde genomföras p g a 
av hans goda kontakter med de styrande inom 
Göteborgs Stad.

I början av 1944 inkorporerades V:a Frö-
lunda Kommun med Göteborgs Stad och vårt 
arrendeavtal för markområdet utmed Knarr-
vik eller Saltsjönäs som det numera hette blev 
uppsagt. 

Ossian Kristensson fick genom kontakter 
inom kommunen löfte om att föreningen fick 
disponera markområdet tills vidare utan kost-
nad. Flera medlemmar ansåg att man borde 
göra en framställan om att få ett nytt arrende 
eller köp till stånd. 

Ossian K genmälde då att det skulle bli ett 
ärende i Drätselkammaren och att vi där med 
största sannolikhet skulle få avslag och därmed 
ej få disponera marken. Mötet godkände Ossians 
uppgörelse och därvid är det fortfarande.

Efterkrigstiden
När kriget var över 1945 började föreningen 
leva upp igen. Man sonderade möjligheterna att 
bygga både båtbrygga och strandskoning. När 
så byggandet av Folkets Hus på Järntorget kom 
igång 1945 skaffade Ossian K begagnade betong-
pålar till strandskoningen och fyllnadsmassor 
att lägga innanför. Även från radiostationen i 
Frölunda kom fyllnadsmassor. Sprängsten från 
gatuarbeten i Guldheden kördes ut och båtbryg-
gan började byggas.

Utfyllnaden blev inte som man tänkt, 1000 
kvm, utan istället ca 5000 kvm. Den totala mar-
karealen hade snabbt ökat till det dubbla.

Dessutom reparerades badbryggan och ten-
nisbanan började byggas och var färdig 1947. För 
att ekonomiskt klara alla dessa arbeten föreslogs 
att ett lån om 12 000 kronor skulle tagas upp. 
Detta förslag rönte dock till en början mycket 
stort motstånd bland föreningens medlemmar, 
men efter flera bordläggningar och några med-
lemmars personliga borgen kunde lånet ändå 
tas upp till slut.

Från 1948 års badsäsong kunde man säga 
att nu var alla stora arbeten avklarade, strand-
skoningen och uppfyllningen var gjord, ten-

Badplatsen på �9�0-talet innan utfyllnaden.
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systrarna Brunander på stranden innan utfyllnaden 

nisbanan klar, bad- och båtbryggorna disponibla 
för medlemmarna. Avjämning och grässådd på 
den utfyllda marken utfördes 1949-50.

Hade man då uttömt alla idéer och förslag?
Nejdå, nu kom bl a ett förslag om bastubygge 

som resulterade i sökande av byggnadslov och 
detta blev också beviljat 1949.

Augustimötet 1949 beslöt dock att vänta med 
bastubygget tills vidare. Bastufrågan kom sedan 
inte upp igen förrän 1963 men nedröstades ännu 
en gång.

1990 togs frågan ånyo upp och då först ge-
nomfördes byggandet men på annan plats inom 
området.

syskonen ingemar, Kerstin  och Lennart Udd
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Myndighetsbekymmer
Nya påhopp på föreningen blev registrerade. 
Stängslet och grindarna ifrågasattes men efter 
lång skriftväxling godkände överexekutorn de 
åtgärder till inhägnad föreningen gjort.

Vid denna tidpunkt avgår Ossian Kristens-
son som ordförande p g a tidsbrist.

1952 invaldes Gerhard Udd i styrelsen och 

blev omedelbart föreningens nye ordförande.
Med ens fick han nya bekymmer med myn

digheterna. Hälsovårdsnämnden avslog ansökan 
om danserna vid badplatsen. Ljudstörningar 
och otillfredsställande hygien på toaletterna 
var orsaken. Inte så konstigt med tanke på att 
det vid vackert väder tidigare år kunde komma 
över 2000 personer en danskväll. Det säger 
sig självt att toalettproblemen fokuserades vid 
dessa tillfällen.

Säkerheten för de besökande var också en 
svår nöt att knäcka.

Men efter utökning av antalet toaletter och 
övrig förbättring av hygienen fick vi efter för-
handling med myndigheterna klartecken att få 
ha kvar danstillställningarna detta år.

Vägföreningen hade för ett par år sedan 
beslutat att badföreningen skulle betala 50 

Paret appelgren framför stugan med blommande rosor. 

Femtiotalet
1950 framfördes nya förslag till åtgärder vid 
badplatsen. Ny avjämning av utfyllnaden måste 
göras. En skutlast sten inköptes till utbyggnad 
av båtbryggan samt beslöts att inköpa en bod 
till bostad åt kioskföreståndaren som vid denna 
tidpunkt var Greta Appelgren. Dessutom fram-
fördes förslag om att bygga ett regnskydd vid 
badbryggan. Allt detta blev genomfört.
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andelar x 15 kronor, 750 kronor, per år. Detta 
överklagades givetvis och efter några års tvis-
ter beslutade Länsstyrelsen att badföreningen 
i stället skulle betala 5 andelar x 15 kronor per 
år från och med 1952.

På årsmötet 1953 meddelades att Hälso-
vårdsnämnden ånyo avslagit föreningens 
ansökan om dansaftnar, detta p g a klagomål 
från bl a R. Edström. Badföreningen gjorde då 
en uppgörelse med Edstöm att ej använda hög-
talare och att koppla avloppet från toaletterna 
till avloppsföreningens nät. Tillståndet för dans 
kunde nu beviljas för detta år. 

Publikunderlaget hade börjat svikta och man 
kunde nu skönja slutet på denna verksamhet. 

Gerhard Udd rapporterade också vid års-
mötet att båtbryggan var färdigställd till en 
kostnad av  5 000 kronor.

Värt att notera från 1953 års möten var ett 
förslag att nya medlemmar ej skulle tagas in 

p g a att man inte visste om eller när Göteborgs 
Stad skulle ta över föreningens mark. Vi hade 
alltså samma hot från Kommunen för över 40 
år sedan som vi har idag.

Efter 1953 följde en lugnare period för för-
eningen. Anläggningarna underhölls, lånen 
betalades och ekonomin blev hygglig.

Föreningen ordnade 1954 en 20-årsjubi-
leumsfest där man till och med bjöd medlem-
marna med fruar.

De första 20 åren kännetecknades av stän-
diga bråk med myndigheter och mellan medlem-
marna. Trots detta eller tack vare detta flödade 
förslag till nya anläggningar och förbättringar 
av de redan genomförda.

Man kan säga att de första 20 årens split och 
tunga arbete har lagt grunden för de nästa lite 
lugnare 40 åren.
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Husmorsgymnastiken

Maskeradavslutning
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1954 kom ännu en uppsägning från Drät-
selkammaren av kontraktet på marken som 
gränsar mot Saltsjönäs. Gerhard Udd uppvak-
tade Fastighetsdirektören och förhandlade sig 
till fortsatt tillträde av marken. Föreningen 
skulle dock vara beredd på ändringar som ev. 
kommer att påkallas. Någon sådan ändring har 
ännu inte kommit.

Under 50-talet hade simskolan sin höjdpunkt 
och var mycket livaktig och rekordmånga barn 
lärde sig simma och ta märken. Även många 
vuxna ägnade stor del av semestern att avlägga 
prov för kandidaten och magistern i olika valö-
rer.

Föreningen hade också under denna tid 
husmorsgymnastik där våra damer fick en mild 
föraning om hur våra tiders Friskis och Svettis 
fungerar. Damerna brukade avsluta sommarens 
gymnastikövningar med en maskerad vilket var 
en mycket uppskattad händelse.

Det ordnades också för medlemmarna årliga 
familjefester och knytkalas vilka var i det när-
maste mangrant besökta.

Några större arbeten med nya anläggningar 
utfördes inte, även om förslag fanns utan man 
nöjde sig med att underhålla det som tidigare 
utfört.

Ett markområde norr om tennisbanan för-
hyrdes tillfälligt till bilparkering och cykelställ 
iordningställdes vid grindarna.

Det blev under 1950-talets slut allt svårare 
att få funktionärer till dansaftnarna. Dans an-
ordnades numera endast på midsommar och en 
helg till under sommaren.

Polisen ville också att man skulle upphöra 
helt med offentliga dansaftnar. Efter mycket 
förhandlande med myndigheterna kunde dans? 
anordnas ytterligare några år. Vinsten från 
dessa fester blev dock allt mindre.

Sextiotalet
1960 avgår Gerhard Udd som ordförande och 
Ossian Kristensson väljs åter till den posten. 
Gerhard Udd väljs istället till hamnkapten.

Detta resulterade i att det blev ordning på 
båtplatser och kön till dessa. Vi fick regler för 
båthamnen och båtbryggan reparerades, pålar 
till akterfäste på grundare delen slogs ner och 
en båtvagn inköptes. Nyttan av en eka som 
några år tidigare inköpts ifrågasattes och denna 
avyttrades sedermera.

1961 föreslogs och beslutades att dansaft-
narna definitivt skall upphöra och att endast 
dans för barnen till midsommar skulle finnas 
kvar. Dansbanan ansåg man kunde få vara tills 
vidare men i befintligt skick.

Under 1960-talets första år avsomnade in-
tresset för husmorsgymnastiken och lades ner 
för gott 1962. Även simskolan fick allt färre 
deltagare. Konkurrensen från nya simhallar i 
Göteborg började kännas av.

På årsmötet 1963 föreslogs att man skulle 
bygga en bastu på badplatsen, bygglov fanns ju. 
Andelar kunde tecknas men tillräckligt antal 
intressenter anmälde sig inte.

Senare delen av 1960-talet präglades av ett 
avtagande intresse för föreningen. Det var en-
dast några få medlemmar som kom till mötena. 
Arbetsplikten slopades och man fick svårt att 
klara underhållet.
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Sjuttiotalet
1970 avgick Ossian Kristensson som ordförande 
och Göran Söderbergh valdes till ny. Han fick 
beslut på att omedelbart sätta igång med att 
bygga nya toaletter reparera tennisbanan un-
der vilken grävlingar hade inrett sitt gryt och 
tillverka nya trappor till badbryggan.

Simskolan lades nu ner för gott. Dock har 
vi på senare år försökt få igång den igen men 
dessvärre misslyckats. 1993 hade vi en simlära-
rinna igång som kämpade en ojämn kamp mot 
väder och vind och mot inomhussimskolorna i 
Göteborg.

Det nuvarande klubbhuset inköptes 1972 
och ställdes på plats. Man beslöt också det året 
att båtbryggan skulle pågjutas med ny betong-
beläggning och belysning längst ut på bryggan 
anordnas.

Nu började också allt tätare kontakter hållas 
med stadsplanekontoret p g a att stadsplan för 
södra Näset var under utarbetande.

Förslaget om väg över området som våra 
förfäder lyckats avstyra kom nu igen, och trots 
starka protester kunde vi inte få planförfattaren 
att ändra uppfattning.

1974 då föreningen fyllde 40 år kom en 
skrivelse från Länsstyrelsen där man ånyo 
ifrågasatte staketet runt badplatsen. Enligt gäl-
lande lag skulle fri passage vara möjlig utefter 
stranden enligt Länsstyrelsen.

Nya angrepp på föreningens möjligheter 
att bedriva sin verksamhet var således ett fak-
tum. Ärendet överskuggade alla andra under 
ca ett år. Med advokathjälp överklagade vi 
Länsstyrelsens åläggande till Tingsrätten och 
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vi vann. Vi fick även i fortsättningen ha våra 
staket kvar. Detta är ju en förutsättning för att  
föreningen skall kunna bedriva sin verksamhet 
till gagn för medlemmar och  kringboende.

Regeringsrätten
Staketärendet överklagades via Naturvårds-
verket ända upp i Regeringsrätten som dock 
fastställde Tingsrättens dom. Samtidigt erbjöds 
föreningen lagfart på den utfyllda delen av tom-
ten. På denna del hade vi endast haft vilande 
lagfart förut. Detta tog vi tacksamt emot liksom 
ettmindre markområde om ca 100 kvm väster 
om båtbryggan.

Stadsplanerarna arbetade nu för högtryck 
med att färdigställa stadsplanen för södra Nä-
set. Stadsplaneärendet blev en följetong som 
varade ända till 1992. Gångvägen över vår mark 
finns fortfarande kvar men genom idogt lobbyar-
bete av Britt och Hans Kjellberg är vägens läge 

nu godtagbart för föreningen.
Under 1960 och 70talet föll flera av de 

gamla kämparna ifrån. Tunga namn som Titus 
Floberg, Knut Wallin, Oscar Söderbergh, Ossian 
Kristensson och i början av 1980-talet Gerhard 
Udd lämnade stora tomrum efter sig. Men deras 
barn, släktingar och bekanta har tagit vid och 
driver nu föreningen i ursprunglig anda men i 
något modernare form.

Styrelsen har under den senaste 10-års-
perioden hela tiden fått prioritera och bevaka 
stadsplanerarnas arbete, överklaga, lägga egna 
förslag för att se till att föreningen skall kunna 
fortleva ännu många år.

Bland alla underhålls- och förbättrings-
arbeten som vi inriktat oss på märks kanske 
mest akterfästen i form av pålar vid båtbryggans 
djupare del, ny kantskoning mot stranden och 
byggandet av en mindre dansbana. Den senare 
har kommit väl till pass vid firandet av fören-

Maskerad
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ingens 50- och 55-årsjubileum.
De senaste åren har vi haft en s.k. hamnfest 

med dans till levande musik som avslutning på 
sommaren. Denna liksom barnens midsommar-
fest är numera en tradition i föreningen.

Ett gammalt förslag som nu äntligen blivit 
förverkligat är byggandet av en bastu.

Det är några medlemmar med Magne Jonsen 
och Lennart Udd i spetsen som med idealisternas 
envishet har lyckats få ihop pengar till material 
och sedan lagt ner många timmar med arbetet. 
Nu står den där gul och fin för att användas av 
hugade medlemmar.

Under de 70 åren som föreningen funnits 
till går nog sommaren 1994 till historien som 
den soligaste och varmaste vi någonsin varit 
med om. Vattentemperaturer på 24,5 grader 

uppmättes och aldrig har så många familjer och 
barn nyttjat vårt föreningsområde för sol och 
bad som detta år.

Vår badplats har också besökts av s.k. kändi-
sar som här kunnat vara en i mängden och fått 
sig ett stärkande salt bad i vår vackra vik.

Det var ju föreningens mening att alla skulle 
kunna utnyttja badplatsen varför man hoppas 
att de som en gång startade föreningen nu kan 
känna stor tillfredsställelse i sin himmel och är 
nöjda med det arv vi förvaltat.

Dramatiskt 60 årsjubileum
Vårt 60årsjubileum 1994 skulle firas med 
festligheter i inhyrt partytält vilket rests intill 

 från bastuinvigningen �99� 
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dansbanan. Mycket arbete hade lagts ner och 
allt var dukat och klart i god tid och medlem-
marna hade börjat samlas.

Då, 20 minuter innan start, kom ett par 
kraftiga stormbyar med regn och raserade tält, 
dukning, ja allt arbete som var nedlagt på festen. 
Men med en snabb improvisation blev det en stå-
ende fest på dansbanan under presenningar.

Tack vare medlemmarnas goda humör och 
initiativrikedom blev 60-årsjubiléet ändå en 
minnesrik afton med mat vin dans lotterier och 
allt som en trevlig tillställning innehåller

De senaste åren
Efter rekordsommaren 1994 var förväntningar-
na inte så högt ställda på 1995 års sommar. 
Döm om vår stora tillfredsställelse när 1995 
bjöd på en lika varm och solig sommar som året 
innan. När hade det senast hänt att två så fina 
somrar kommer i följd. Hade medelhavsklimatet 
kommit för att stanna? Knappast, det kommer 
säkert somrar med det vanliga varierande väd-
ret igen.

Början av 2000-talet har inneburit ett antal 
stora arbeten med föreningens fastighet. Alla 
hus har anslutits till vatten och avlopp och ett 
separat WC-har byggts. Klubbstugan har re-
noverats och ett nytt tak har lagts. Stugan och 
kiosken har renoverats. 

Föreningens stadgar har också modernise-
rats, där den viktigaste förändringen är att vi 
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har fått möjlighet att ta in fler medlemmar då 
trycket  på medlemskap varit stort. 

Vår badvik är ju synnerligen barnvänlig. 
Detta har upptäckts av allt fler barnfamiljer, 
vilket vi är mycket tillfreds med. Det är därför vi 
är några stycken som kämpat för att föreningen 
skall få behålla badviken som sin egen. 

Trots alla påhopp har det lyckats och vi hop-
pas att detta smultronställe även fortsättnings-
vis kan få drivas i den regi som nu varit fallet i 
70 år.   
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Bildgalleri och kommentarer till bilderna

Under insamlingen av bilderna till denna jubileumsskrift så har det dykt upp många trevliga 
fotografier.  Målsättnigen vid redigeringen av denna skrift har varit att låta bilderna följa texten . 
Det har då blivit över en del bilder som följer här med enkla kommentarer .

Redaktionen ber också att få tacka för de bilder som ställts till vårt förfogande av medlem-
marna. 

Märta Allerfelts foton:

Sid 12  Paret Appelgren framför stugan. 
Sid 14  Maskerad damer på gamla dansbanan. 
Sid 21  Husmodersgymnastiken Stor uppställning med 33 damer på dansbanan 
Sid 22 Greta Appelgren en stormig dag på bryggan 

Husmodersgymnastiken
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Tage Ågrens foton

Sid  23 Vy över Näset Smithska udden från berget ovan Smitska vägen    

Sid  23 Vy över Möttvik från  Smittska  udden   
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Olle Edströms foton

Sid 5 Vy över Möttvik och Edströms tomt från 1925. Familjen Edströms tomt är markerad, byg-
get av stugan, som ännu står kvar, är påbörjat.  Notera de kala bergen och det nästan vattenfyllda 
sundet mot Smittska uddens parkeringsplats. 

Sid 6.   Midsommar på 30 talet.
Sid 10. Möttvik från havet såsom det såg ut vid badföreningens bildande i början av 30 talet.
Sid 24. Vy över Möttviksdalen tagen ungefär där Näsets Backaväg nu ligger. 30 talet.
Sid 25. Vy över Möttvik från Saltsjönäs. Ytterligare bebyggelse har tillkommit sedan fotot på sid 

5 är taget. Brandströmska huset har byggts och längst till vänster skymtar Söderbergs första stuga. 
På badföreningens tomt ungefär där kiosken nu står finns ett lite skjul som användes av bönderna.  

Sid 25. Vy över Möttvik från Norr. Föregångaren till badbryggan syns. Denna brygga användes 
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av Bönderna. På svaj ligger Edströms segelkanoter. 

Lars  o Irene Larssons (Brunander) foton

Sid 7 Barn på Dansbanan  1943        
Solveig Davidsson,Barbro Davidsson(Ljungholm),Stig Granstrand,Rune Ringblad
Irene Brunander(Larsson),Berit Holm(Lindèn),Carl-Henrik Söderberg,Osborn Dise.

Sid 8 Fotbollsmatch vid festlighet  50 talet  . (1954?)  Många gamla grundare. 
Damer under 25, Herrar över 50        
Kihl , Ossian Kristiansson , Bergman,Sahlin, Wallin,Söderberg,Tjalle Carlsson 
Gunborg o Irene Brunander,Gunvor Rodahl,MajBritt Pettersson,Berit Apelgren, 
Fru Helmer Svensson.

Sid 9 Berit Apelgren,Berit Pettersson, Irene Fälth Salin?      

Sid 9  Tjalle Carlsson i mål
Sid 10 Systrarna  vid gamla strandlinjen Gunborg o Irene Brunander

Ingemar Udds  foton

Sid 14 Husmorsgymnastik  50 talet?      
Sid 6 Båtbryggan med träbåtar        
Sid 11 Syskonen Udd vid stranden Början av 50 talet. 
Sid 13 Bygge av båtbryggan 
Sid 15 Gerhard Udd vid badbryggan i lågvatten. 

Elsie Hanssons Foto

Sid 3 Saltsjönäs , Möttvik Vy från Näsets badet över Möttvik mot Smittska Udden Vykort. 
 

Olle Lindahls foton

Sid 16 Från Möttvik vid storm  på 50 talet. 

Birgitta Udds foton.

Sid 18  Bastuinvigning 1993 Från vänster ses vår mångårige ordförande Göran Söderbergh.
Premiär badaren LO Eriksson bärs ner till sjön av Ingemar Udd och Lasse Anefors 
applåderad av initiativtagaren till bastubygget Magne Johnsen. 
Musikant från  Tant Bertas Jazzkapell spelar ”Bär ner mig till Sjön”
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Sid 27  Tant Bertas Jazzkappel , vårt husband på kalasen de senaste 20 åren spelar på Höstfes-
ten        1993

Kent Sahlins foton

Sid 19   Förödelsen efter stormbyn vid 60 årsjubileet . Notera den böjd tältstöttan 
S i d  2 0   D e t  b l e v  s t å p l a t s  m e d  s p r i d d a  r ä k o r  i  s t ä l l e t . 



��

dagens Möttvik . Jämför bilden på sid � Bryggan har blivit längre smittska villan har försvunnit  och 
det är färre båtar på svaj, men annars är det sig likt. 
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dagens Möttvik . Jämför bilden på sid �0. Mycket har hänt på �0 år.
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