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vanligt och det känns som en lek att leva. När 
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Varsågod!Magasinet är gratis.

Läs mer om Mnemosynefjärilen på s 24.
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på Fina Fisken 27:e juli 2018

Nu med två dansgolv!
Köp dina biljetter på www.finafisken.se
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Krönika

Det finns dagar då färgerna lyser starkare 
än vanligt och det känns som en lek att leva. När 
»nyanser av grått« känns väldigt långt bort. Solens 
återkomst sätter strålkastarna på omgivningen som 
framträder i alltmer nyansrika kulörer. Det här  
numret innehåller färgsprakande reportage och färg-
starka personligheter. Våren och sommaren till ära. 

Vi får lära känna »greven på Källskär« och  
»Ros-Anders«. Med det gemensamt att båda är 
blomfrälsta profiler med gröna fingrar. Om den  
färgstarke eldsjälen Gustav Hemming också har  
gröna fingrar låter vi vara osagt men gröna åsikter 
har han. Alla tre porträtt av män, men desto fler 
kvinnor är det på ett målarläger med Våra Skär-
gårdars Konstgille. Här flödar gränslös kreativitet 
med alla tänkbara nyanser.  

På Caravan Hostel i Edebo – här har man gått 
loss med penslar eller sprayflaskor på husvagnarna 
som hyrs ut. I skär karibisk stil. Med färger som för 

Världen strålar i nya färger
tankarna till paraplydrinkar och rytmiska höfter. Må 
bra och vara glad. Som Peps Persson sjunger lyckligt 
»oh, boy vicket vacket väde«. Bo, kan man också 
göra på Ornös nya hotell. Det ligger skönt vid vatt-
net med stor altan utanför rumsdörren. Sommarens 
starka färgpalett kan också avnjutas på en klippa i 
naturreservatet Stendörren. Kanske fladdrar en ljus-
gul fjäril förbi. Eller en blå. Kanske en lila. 

När solen lyser alltmer med sin frånvaro och  
nätterna blir allt längre, firas Eldfesten i norra 
Uppland. Ett glamoröst sätt att lysa upp 
och trotsa nattens intåg, med eldshow, 
fackelsim och spekakulärt simhopp. Utan 
ljus – inga färger. Med det här numret 
vill vi sätta färg på tillvaron och inspirera 
till att njuta av en skärgårdssommar med 
blått hav, grönt gräs, gula blommor, röda 
bär och vita segel. Och mycket mer. Angenäm 
läsning. »Oh, boy ... « / redaktören

tel. 0176 22 71 30     www.roslagswhisky.se
SmåSkaligt dryckeShantverk  •  family owned and Small-Scale diStillery  •  家族拥有小型酒厂 小型饮料手作室

Spirit of Roslagen...
Boka besök och provning

16_Mag Skärgården.indd   1 2016-02-25   14:56
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»Det här numret innehåller färgsprakande reportage och 
färgstarka personligheter. Våren och sommaren till ära.«



Äntligen! Vid Farstavikens strandpromenad och 
gemytliga småbåtshamn planeras Strandviks Flyglar. 
Husen bäddas in i vacker parkmiljö och erbjuder 
moderna bostäder med stora ljusinsläpp samt tidlösa 
materialval. Från den generösa balkongen eller ute-
platsen kan du njuta av härlig vy över hav och natur. 
Trivsamma Gustavsberg med butiker, caféer och res-
tauranger och inte minst den anrika porslinsfabriken 
ligger på ett bekvämt gångavstånd. 

Vissa chanser kommer bara en gång.  
Strandvik är en sådan. 

S E N I O R G A R D E N . S E

STRANDVIKS  
FLYGLAR  
ÖSTRA

STRANDVIKS 
FLYGLAR 
ÖSTRA

STRANDVIKS  
FLYGLAR  
ÖSTRA

STRANDVIKS  
FLYGLAR  
VÄSTRA

STRANDVIKS 
FLYGLAR 
VÄSTRA

STRANDVIKS  
FLYGLAR  
VÄSTRA

BATTERI ARHOLMA FIRAR 50 ÅR
1968 - 2018

VI FIRAR HELA SOMMAREN

LÄS MER PÅ ARHOLMANORD.SE

Bronsskulpturer
Staffan Strand
www.strandsculptures.se

0730-817 313

Gråsäl (20 cm lång)Pris 3 500 kr

Visste du att ... ett ryskt  
gammalt övergivet skepp flyter 
omkring på havet sedan 2013? 

ansvarig utgivare o. redaktör 
Josefin Ekberg,  
JE Mediaproduktion,  
Gräddö varvsväg 12, 760 15 Gräddö,  
0176–181 90, 0709–701 901,  
josefin@magasinskargard.se,  
www.magasinskargard.se

Gilla oss på 
Facebook!

josefin@magasinskargard.se, 
www.magasinskargard.se
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Varsågod!Magasinet är gratis.

Läs mer om Mnemosynefjärilen på s 24.

säljare Monica Wänéus  
0733–521 333
omslagsfoto Roine Karlsson
frilansreportrar Hans Brandt / 
Gunnika Isaksson-Lutteman  
Hélène Lundgren / Eva Fischer/ 
Misse Ljungström /Roine Karlsson
krönikör Bill Douhan
art director Eva Englund 
illustratör Lars Holm  
tryckeri Printall, Estland  
distribution 100 000 ex/år  
(vår/sommar, vinter) 
MagasinSkärgård är en fristående 
produkt. För ej beställt material 
ansvaras ej. Medlem i:
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Innehåll

Stendörren – ett originellt naturområde s 6
Söder om Trosa ligger ett stort naturreservat. Ett av  
få med skärgårdsnatur som du kan ta dig till utan  
båt. Stendörren består av hav, land och öar. Totalt  
923 hektar. Här finns ett naturum med digert program. 
Vi har besökt Familjedagen.

Fjärilen – en sällsynt rar art  s 24
Mnemosynefjärilen är en särskilt hotad art. Det är få 
förunnat att ha sett den. Men fotograf Roine Karlsson 
lyckades fånga både larv och fjäril på bild. Efter långa 
dagars väntan vid en utvald nunneört. På Rådmansö.

»Greven« – den säregne öbon  s 28
Den karismatiske »greven på Källskär« gjorde intryck 
på kökarborna. Vilket man kan förstå när man läser 
om honom. Adelsmannen förälskade sig i ön Källskär i 
Ålands yttre skärgård. Här byggde han sin egen lustgård.

Eldfesten – en världsunik simshow s 46
Sedan 30-talet har Eldfesten arrangerats i Österbybruk. 
Showen är näst intill obeskrivlig. Den måste upplevas på 
plats. Säger alla som vet. Firandet innehåller bland annat 
eldfacklor, ljusdekorationer, klassisk musik och simhopp. 

Äventyrens ö – en annorlunda ö  s 62
Chefer och personal från när och fjärran hittar till  
anläggningen som paret Dahlström driver. På  
Äventyrens ö utanför Åkersberga får man utmana sig 
själv, samarbeta och utvecklas till en bättre medarbetare. 
Ute i vildmarken.

Akterspegeln – smultronställen  s 98
Öregrund, Käringsund, Rödlöga, Hållnäs, Kråmö,  
Möja, Nynäshamn och Söderarm är alla smultronställen 
i skärgården med egen särprägel och charm. Välkommen 
att delta i vår tävling och ha chans till fina vinster. 

Landsort 
Sommar - Höst - Vinter

Njut av utsikten från ditt rum i det  
gamla Lotstornet - milsvidd utsikt 
över skärgården och Landsorts 

fyr Sveriges äldsta. 

Ni kan börja med ett glas champagne 
på sjunde våningen i Lotstornet. 

Vandra ner till restaurangen och njut 
av en middag eller om ni är sällskap 
upp till tolv personer sitt på sjunde 

våningen ät och njut av utsikten

www.g-mo.se  -  i n fo@g-mo.se  -  08  520  341  11  e l l e r  f ö l j  oss  på  Facebook  -  I ns tag ram

Gör en heldagsutflykt till Landsort                                 
10.00 - 21.00

MÖJLIGT NU TACK VARE BÅTTAXI

Besök Erstabatteriet i Norrhamn och 
upplev kalla krigets fasor, ta en promenad 

ner till byn och njut av en lunch. Besök 
fyren, ta en promenad runt byn eller ligg 
och njut på klipporna. Avsluta dagen på 

restaurang Svedtiljas med utsikt över 
skärgården

SVEDTILJAS BÅTTAXI
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FAKTA:
NATURUM är öppet dagligen juni–augusti  
kl 10–18. I maj och september vardagar  
kl 12–16 samt helger kl 10–18. Vid andra till-
fällen är det öppet för gruppbokningar. Ring 
för information till naturum 0155–26 31 80.
Naturreservatet bildades 1972 för att erbjuda 
det rörliga friluftslivet tillgång till sörmländsk 
skärgård. Det är också utvalt till ett värdefullt 
Natura 2000-område. Reservatet består av 
185 hektar land och 738 hektar vattenområde.

Stendörren – 
utflykt för hela  
familjen Mellan Trosa och Nyköping ligger Stendörren.  
 Ett stort naturreservat med många stigar,  
 öar med hängbroar, betande djur, grillplatser  
och ett fint naturum. Varje sommar bjuds på ett digert program.  
text: Josefin Ekberg foto: Roine Karlsson

Stendörrens naturreservat har en egen klippa  
för alla besökare. Naturområdet är stort.



Peter Eriksson hjälper 
Hugo Lindberg, 3 år  
att bygga en fågelholk.
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Smultronställen och utflykter

Från maj till september arrangeras 
många roliga dagar vid Stendörrens 
naturreservat. Vårdoppet, insekts-
show, skärgårdsmarknad, floravandring, 
paddling, visstuga, sommarkonsert, 
vattenskola, fotoutställning och olika 
föreläsningar för att nämna några. Vi 
passade på att besöka Familjedagen. Ett 
samarbete mellan Länsstyrelsen och flera 
lokala föreningar. Studiefrämjandet, 
Naturskyddsföreningen, Fågelföreningen 
Tärnan, Hälgö Kajak, Nyköpings foto-
klubb, Friluftsfrämjandet och Scouterna. 

Det är en liten bit att gå från par-
keringen. Men man kan roa sig redan 
längs vägen, där finns små lådor med 
djur- och naturfrågor att lösa. Strax 
uppenbarar sig en bondgård. Med en 
enorm vedhög. Prydligt arrangerad. Som 
ett konstverk. Vi blickar ut över åkrar 
och hagmarker med hässjat hö. Nere 
vid båthusen blänker vattnet förföriskt. 
Trots att vi har tagit bilen hit infinner sig 
känslan av att vi befinner oss i skärgår-
den. Och det kan man säga. Här går den 
danske Kung Valdemars anrika segelled. 
Farleden är än idag livligt trafikerad. 

Vid naturumet har det samlats 
många nyfikna barn och vuxna. Vid en 
gammal anrik allmogebåt har det dukats 
upp burkar med olika sorters avföring. 
Små kulor, stora blaffor och runda bol-
lar i olika kulörer och med varierad 
doft. Vid den här stationen kan vi delta i 
tävlingen »Gissa bajset«. Vi känner igen 
älgens bajs. 

Vid nästa station pågår fågelholksbyg-
gen. Alla får prova på att snickra ihop små 
hus åt våra flygande vänner. En populär 
aktivitet för både småttingar och äldre. 
Holkarna får man ta med sig hem sen. 
I den här storleken trivs små fåglar som 
talgoxe och blåmes. Treåriga Hugo Lind-

berg tycker det är kul att spika med en rik-
tig hammare och föräldrarna hjälper till.

– Vi har haft tre familjer i våra holkar 
från ifjol, berättar Hugos mamma Jose-
fine Lindberg.

Skogsmulle – ett kärt återseende
Inne i naturum finns flera utställningar. 
Om Östersjön, skärgården och dess 
miljö. Vi möter Petra Lundin som arbe-
tar här. Hon brinner av engagemang och 
guidar oss gladeligen runt.

– Det vi vill med utställningen är att 
man ska känna att man kan göra skill-
nad. Vi vill förmedla hopp och väcka 
tankar och funderingar, förklarar hon.

Stendörrens naturum räknar in 

»Det vi vill med utställningen är att  
man ska känna att man kan göra skillnad. 
Vi vill förmedla hopp och väcka tankar  
och funderingar.«

omkring 25 000 besökare varje år. 
Men till själva naturreservatet kan det 
komma uppåt 200 000 personer årligen. 
Inga dåliga siffror. Här har det satsats 
på p-platser, sopmajor, toaletter, eld-
städer med ved, utsiktstorn och annat. 
Området känns välskött och rent. Inte 
ett godispapper på marken så långt ögat 
kan nå. 

Vi får tips om att röra oss ner mot 
en strand där scouterna håller på med 
korvgrillning. Då stöter vi på skogstrollet 
Mulle, alias Johannes Krunegård. Det var 
länge sedan. Vad kul att Mulle lever än. 
Han busar med barnen och hjälper till 
att röja vid ett skogsbryn. Tillsynsman 
Maria Pettersson är i full färd med att 

Det röjs i naturen så att 
sällsynta arter ska trivas.



10   magasinskärgård vår/sommar2018

släpa grenar och ropar efter hjälp. Här 
ser man till att känsliga växter ska trivas.

– Vildlin, jungfrulin, solvända, gull-
viva, johannesört och gulmåra brukar 
växa här, berättar Maria.

Magtarmen leder oss mot doften 
av nygrillad korv. Nere vid strandkan-
ten hittar vi den unge scouten Harald 
Malmström.

– 10 kronor för korv med bröd. Då 
ingår saft, ketchup och senap, säger han 

med myndig 
stämma.

Grillad 
korv smakar 
gudomligt 
gott utomhus 
i friska luften. 
Det håller vår 
hund som har 
fått följa med 
idag med om.

Haralds 
pappa och 

scoutledare Benny Malmström samt 
Erland Strandås berättar om scoutrörel-
sen och vi ställer nyfikna frågor. 

Vad lär man sig för värderingar som 
scout?

– Alla får vara med, på var och ens 
villkor. Det handlar om sammanhållning, 
gemenskap och samarbete. Att lösa olika 
uppgifter och laga mat ihop, svarar Benny 
som själv blev scout som 13-åring.

Vad är roligast? frågar vi sonen Harald.
– Läger, svarar han snabbt och tilläg-

ger sedan:
– Allt. Det mesta är roligt.
Vilka tre saker skulle du ta med till 

en öde ö? Harald tänker noga innan han 
svarar:

– En kniv. Tändstål...(tystnad en lång 
stund) Och sjukvårdsgrejer.

Slemmiga maneter fascinerar
Efter en trevlig pratstund med scouterna 
promenerar vi till nästa lilla grupp som 
håller på med något spännande. Utrustade 
med håvar undersöker man vad för liv som 
döljs i havet. Små fingrar känner försiktigt 
på en slemmig manet som simmar runt 
i en vattenfylld balja. Det ser ut som en 
blomma inuti en genomskinlig geleklump. 

– Vi kan hitta spigg, blåmusslor, 

maneter, blåstång och annat, berättar 
Ellinor Hallström, en av de ansvariga på 
platsen.

Överallt pågår olika aktiviteter. Några 
med tubkikare skådar efter fågel.Två 
systrar rider på en stor låtsasko i naturlig 
storlek. Några paddlar kajak. Andra sit-
ter i solen och bara njuter av det vackra 
vädret. Vid en foodtruck kan vi köpa fika 
och glass och slå oss ned en stund. 

Familjedagen lider mot sitt slut. Men 
vi passar på att utforska området mer. 
En av stigarna leder oss via en hängbro 
till en liten ö. Max två personer får gå på 
bron samtidigt. Det svajar lite när vi går 
på den. Vi hittar en egen klippa i solen. I 
närheten hör vi tyska turister prata. De 
har dukat upp en picknick. En förnim-
melse av tändvätska tränger igenom doft 
av salt hav och tång. Vid ett vattenbryn 
står några och testar fiskelyckan. I bak-
grunden hörs syrsor spela och ett plöts-
ligt plaskljud, en gädda i vassen kanske. 

Allt är så rogivande och behagligt. En 
lisa för själen. Det blir svårt att slita sig 
från platsen. Men Stendörren finns ju 
kvar. På återseende säger vi.

»Vi kan hitta spigg, blåmusslor, maneter, blåstång och annat.«

Harald Malmström.

Att undersöka livet under havets yta var spännande.



Trosa »Världens ände«
Trosa är känt som stad sedan 1300-talet och är därmed en av Sveriges äldsta städer. Eftersom landskapet runt ån är flackt, har  
landhöjningen resulterat i att havet dragit sig tillbaka och landarialen ökat. Staden låg från början cirka en halv mil inåt landet  
fram till slutet på 1500-talet. Redan i början av 1400-talet var Trosa en betydande handelsplats och stadsprevilegium erhölls  
år 1610 på den plats Trosa ligger idag.

Samlingsannons för Trosa · Samlingsannons för Trosa · Samlingsannons för Trosa · Samlingsannons för Trosa

Längst ner i Gästhamnen i Trosa ligger vårt 
Hamncafé med restaurang. Kom in och välj 
bland hembakat fi kabröd, god latte, smörgåsar 
samt mat, öl & vin!

Slå dig ner på vår uteplats precis vid vattnet 
och njut av utsikten, en räksmörgås och ett 
glas vitt! Välkomna! / Lasse & Sofi a
www.trosagasthamn.se • tel 0156-130 10

HamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféLängst ner i Gästhamnen i Trosa ligger vårt 
Hamncafé med restaurang. Kom in och välj 
bland hembakat fi kabröd, god latte, smörgåsar 
samt mat, öl & vin!

Slå dig ner på vår uteplats precis vid vattnet 
och njut av utsikten, en räksmörgås och ett 
glas vitt! Välkomna! / Lasse & Sofi a
www.trosagasthamn.se • tel 0156-130 10

HamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncafé

Gästhamnen i Trosa Hamncafé med restaurang.
 Välkomna från kl 8.00 varje dag!

Längst ner i Gästhamnen i Trosa ligger vårt 
Hamncafé med restaurang. Kom in och välj 
bland hembakat fi kabröd, god latte, smörgåsar 
samt mat, öl & vin!

Slå dig ner på vår uteplats precis vid vattnet 
och njut av utsikten, en räksmörgås och ett 
glas vitt! Välkomna! / Lasse & Sofi a
www.trosagasthamn.se • tel 0156-130 10

HamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncafé

Ett anrikt bageri

Välkommen och ta en 
fika i den gamla fina 
konditormiljön med 

anor från 1800-talet.

Västra Långgat. 27 Trosa 0156-123 94 
Måndag-fredag 08.30-18, lördag 10-16
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 För härliga upplevelser besök   
www.trosastadshotell.se          0156 -170 70    

Spa
Konferens

Logipaket

Mat

Aktivitet
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Ornö välkomnar turister
Margareta Stenbock von Rosen har nyligen öppnat 

hotell på Ornö. Nu startar hennes syster Catharina 
Stenbock Lewenhaupt Bed and Breakfast i en  
1800-tals flygel på Sundby Gård. Det blir totalt  
åtta bäddar fördelade på fyra rum. Därmed ökar 
övernattningsmöjligheterna rejält på Ornö. 

Det händer mer för turismen. En eldriven  
podcast-taxi som fraktar två passagerare åt gången 

i en hastighet av 50 km/h. Mer info om Sundby 
Gårdsflygel Ornö B&B på ww.sundbyorno.se. 

w
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En närmare presentation av böckerna fi nns på magnusullman.com  
Du kan beställa böckerna på tel: 0708 1919 29 eller 

e-mail: bok@magnusullman.com

Böckerna levereras omgående till angiven adress. Priset inkluderar porto och 
emballage. För leverans till adress i utlandet tillkommer extra porto med 90 kr.

Bokförlaget Magnus Ullman

Läs om Sandhamns historia, om Elias Sehlstedt, August Strind-
berg, Anders Zorn m fl  kulturpersoner som var verksamma där. 
Läs om seglarprofi ler i KSSS och andra profi ler. Läs om Sand-
hamn idag, om bebyggelsen i hamnen, i byn, på Trouville och 
på andra ställen på ön. Boken är rikt illustrerad med fl er än 100 
bilder och oljemålningar i färg. Pris 385 kr.

av Magnus Ullman

Sandhamn

S
andhamn  –  

Ett paradis i Stockholm
s skärgård

Ett paradis i Stockholms skärgård

Sandhamn
Ett paradis i Stockholms skärgård

Möja året runt

Välkommen till  
Roland Svensson Museet 
Ramsmora ångbåtsbrygga

Öppet året-runt: 
bokning 070-5397323

mojavandrarhem.se | 08-409 109 29 | info@mojavandrarhem.se

mojavardshus.se | 08-571 616 10| info@mojavardshus.se

wikstromsfisk.se | 08-571 641 70 | info@wikstromsfisk.se

Sundby Gård.

Stockholmsvägen 19, 761 43 Norrtälje
Tel 0176-177 95, E-post info@janssonsmarkiser.com

www.janssonsmarkiser.com

Markiser • Persienner
Rullgardiner • Konstrotting 
Just nu: Gratis markismotor vid köp av Brustor terassmarkis

Kontakta oss gärna för gratis måttagning!
(Erbjudandet gäller från markisbredd 351 cm tills vidare)

Stockholmsvägen 19, 761 43 Norrtälje
Tel 0176-177 95, E-post info@janssonsmarkiser.com

www.janssonsmarkiser.com

Markiser • Persienner
Rullgardiner • Konstrotting 
Just nu: Gratis markismotor vid köp av Brustor terassmarkis

Kontakta oss gärna för gratis måttagning!
(Erbjudandet gäller från markisbredd 351 cm tills vidare)

JanssonsMarkiser.indd   1 2011-02-17   17.06

Kontakta oss gärna för gratis måttagning!

Estunavägen 13 B, 761 51 Norrtälje
Tel 0176-177 95, E-post info@janssonsmarkiser.com

www.janssonsmarkiser.comStockholmsvägen 19, 761 43 Norrtälje
Tel 0176-177 95, E-post info@janssonsmarkiser.com

www.janssonsmarkiser.com

Markiser • Persienner
Rullgardiner • Konstrotting 
Just nu: Gratis markismotor vid köp av Brustor terassmarkis

Kontakta oss gärna för gratis måttagning!
(Erbjudandet gäller från markisbredd 351 cm tills vidare)

Stockholmsvägen 19, 761 43 Norrtälje
Tel 0176-177 95, E-post info@janssonsmarkiser.com

www.janssonsmarkiser.com

Markiser • Persienner
Rullgardiner • Konstrotting 
Just nu: Gratis markismotor vid köp av Brustor terassmarkis

Kontakta oss gärna för gratis måttagning!
(Erbjudandet gäller från markisbredd 351 cm tills vidare)

JanssonsMarkiser.indd   1 2011-02-17   17.06
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Eckerö Linjens nöjespåse innehåller  
allt från kryssnings värdar, pianister och  

trubadurer till musikquiz, bingo, 
shower, jazz och liveband! 

 eckerolinjen.se/noje

Dagskryssning
TILL ÅLAND

www.eckerolinjen.se • Tel. 0175-258 00

För tider, priser och annan information

 eckerolinjen.se

VALKOMMEN TILL ETT
PRICKFRITT VARMOTE

När solen ler och vågen slår mot tärnans strand, när sunnanvind ljum 
rör liv i liljeängens gull. Längtan, glädje och uppvaknande. 
I gränslandet mellan fastland och skärgård finns kraft som växer, 
föder själen. Vår, förnyelse och framtidstro.

Välkommen till ett prickfritt möte! Skåvsjöholmsvägen 80, 184 94  ÅKERSBERGA
Telefon: 08-540 267 00 • www.skavsjoholm.se

Till förmån för



Ett förlorat  
fågelparadis?

Vissa visar tydligt att de vill ha sitt revir 
ifred. Andra struntar högaktningsfullt i det.

Fågelinventeraren Bill Douhan ser med egna ögon vad som sker med olika 
fågelarters häckningar i skärgården. Han blir oroad över utvecklingen.  
Men det finns lyckade exempel på att människan kan hjälpa fåglarna. 
foto: Roine Karlsson
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och kanadagås likaså, tillika skedand och 
gräsand.

När det gäller Tättgrundet verkar 
den mänskliga närvaron på ön inte har 
varit av ondo. Tvärtom. Och det finns 
fler exempel på detta. Strax utanför ett 
annat av våra inventeringsområden, 
beläget i ytterskärgården, ligger Torskär 
med Söderarms fyr. Ön har tidigare haft 
en lots- och sjöräddningsstation som 
var bemannad året om. Stationen är 
dock sedan ett antal år tillbaka nedlagd. 
Det dröjde dock inte länge förrän en 
privatperson övertog byggnaderna och 
gjorde om dem till en konferensanlägg-
ning vilket har inneburit att människor 
har fortsatt att finnas här stora delar av 
året, inte minst under häckningstid. Här 
häckar mängder av i första hand fisk-
mås och silvertärna. De ligger och ruvar 
mellan husen och i människans ome-
delbara närhet. Bland dessa häckar även 
änder och vadare. Utanför ön såg vi en 
ansamling av ett tjugotal ejderungar av 
olika storlek tillsammans med ett flertal 
vakande ådor. Även här är således fågel-
förekomsten överväldigande. Det tycks 
också gå bra med häckningarna. 

Exemplen Tättgrundet och Torskär 
visar att mänsklig närvaro på en ö med 
många häckande fåglar inte nödvän-
digtvis behöver vara fel, det kan till 
och med vara positivt. Tar människan 
vederbörligen hänsyn till fåglarna svarar 
dessa snabbt genom att vänja sig. Stän-
dig mänsklig närvaro gör dessutom att 
predatorer som trutar, kråkor, korpar 
och havsörn inte gärna jagar här. Även 
om dessa inte aktivt bekämpas gör den 
mänskliga närvaron att de inte törs 
beskatta de häckande fåglarna som de 
annars skulle ha gjort. Visst gör de sina 
försök, men på en fågelrik 
ö utan människor skulle 
predatorernas uttag 
vara mer omfattande. 
/ bill douhan

BILL DOUHAN är ordförande i 
Roslagens Ornitologiska för-
ening. Han har tillsammans med 
Magasin Skärgårds fotograf Roine Karlsson 
utfört inventeringar av sjöfågel i Norrtälje 
kommuns skärgård sedan många år. Artikeln 
har tidigare publicerats i tidningen Fåglar i 
Uppland. Här i kraftigt nedkortad version.
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Den 7 juli 2017 räknade Roine 
Karlsson och jag ejderungar i »vår« 
del av Stockholms läns skärgård, 
Norrtälje kommun. Vi gjorde två av 
de sex områden som vi hade till uppgift 
att inventera. I ett av dessa två noterade 
vi tio ådor utan ungar, tillsammans i en 
flock, men i det andra området såg vi 
inte en ejder. Även i övrigt var förekom-
sten av sjöfåglar genomgående usel och 
särskilt få var tecknen på lyckad föryng-
ring. Vi hittade vardera en kull av knöl-
svan respektive storskrake. Vi såg inte en 
enda mås- eller tärnunge. Enstaka gamla 
fiskmåsar samt fisk- och silvertärnor 
drog omkring. Resultatet denna dag var 
således ytterst nedslående.

Det område där vi inte hade en enda 
ejder är beläget i innerskärgården. Här 
är etableringen av mänsklig bebyggelse, 
såväl fast som för fritidsändamål, över 
lag omfattande. Ofta med det ena huset 
liggande tätt inpå det andra, vanligen 
strandnära. Det är inte bara nya byggna-
tioner utan även andra mänskliga aktivi-
teter som missgynnar häckande sjöfåglar. 
Hus som tidigare varit omgivna av 
naturliga miljöer omvandlas i allt större 
utsträckning till renodlade gräsmattor 
och stränder med naturlig vegetation 
ombildas till sandstränder eller stensätts.

Fåglarna får det därför allt svårare 
att finna skydd för sina bon. Man läg-
ger dessutom ned stor möda på att 

skrämma bort fåglarna från »sin« mark. 
Längs stränderna sätter markägaren upp 
stängsel för att hindra gäss att komma 
upp och beta på gräsmattan. Uvattrap-
per placeras på bryggan och förtöjda 
vid densamma, seglar imitationer av 
rovfåglar för att skrämma bort oönskade 
flygfän. Man gör i stort sett allt för att 
hålla fåglar borta. Inte ens hussvalorna 
tillåts häcka på husen! För att stoppa 
detta sätts det upp nät.

Väster om Norröra (utanför Blidö) 
ligger en liten ö vid namn Tättgrundet. 
Ön ägs sedan länge av Hans Englund 
och han har under en lång följd av år 
visat häckande fåglar stor omtanke. Den 
ursprungliga växtligheten finns kvar, ön 
är lummig med tät vegetation av träd 
och buskar. Det finns några smala sti-
gar som hålls öppna mellan husen och 
ned till stranden och bryggorna, men i 
övrigt får ön sköta sig själv. Här häckar 
mängder av änder och måsfåglar. Under 
var och varannan buske ligger det, 
alternativt har det legat, en åda eller en 
vigghona som ruvar. Fiskmåsar häckar i 
mängd längs stränderna och på en liten 
ö strax utanför stranden finns det en 
blandkoloni innehållande skrattmåsar 
och silvertärnor. Detta var det enda stäl-
let vi hade ungar av fiskmåsar vid, men 
de var istället många, flera tiotal, längs 
stränderna. Strandskata och rödbena 
häckade med flera par. Knölsvan, grågås 

»De ligger och ruvar mellan husen och  
i människans omedelbara närhet.« 

Skrattmåsar i häckningstid.
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Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Vädd

Väddö »Här trivs man«
Väddö (Wäddö) är den norra delen av en ö i norra Roslagen (i Norrtälje kommun) och ligger cirka 10 mil norr om Stockholm.Väddö  
räknas tillsammans med den södra delen av ön, som går under namnet Björkö, som Sveriges till storleken sjunde största ö. I söder  
övergår Väddö till Barnens Ö och Björkö och i norr finns broförbindelse till Fogdö och Singö. Från Grisslehamn går färjor till och från 
Åland. Ön har cirka 3 000 permanentbostäder och drygt 8 000 fritidshus. Näringslivet på ön är beroende av sommarturismen.  
Många hantverkare arbetar som egna företagare.

VI HAR ÖPPET 8 – 21 
ALLA DAGAR
                        

0176-778 80

Välkommen! 

ROSLAGENS SJÖFARTSMUSEUM 
Älmsta Väddö

Museum (550 m2) med rika samlingar från 
Roslagens sjöfart under gången tid 

Beläget på Kaplansbacken
Egen brygga vid Väddö kanal

ÖPPETTIDER:  
1 juni t o m 31 augusti kl 10.00 – 16.00

 Midsommarafton stängt
Extra öppethållande för

 
 grupper efter 

överenskommelse

Telefon 0176-502 59
www.sjofartsmuseet.se

Försäljning av kaffe, läsk, bröd och glass

Vi har över 20 års 

erfarenhet av 

belysning och el

- vi hjälper dig

gärna!
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Östhammar 650 + 
2018 firar Östhammars stad 650 år och slår på stora trumman. Här 
följer ett axplock ur jubileumsprogrammet. Våffelkalas i bygdegården 

Källör 25 mars. Ett konstprojekt med 650 stenar målade 
av barn. Fisketävlingen Roslagspike 5 maj. Stadsloppet 
12 maj. Födelsedagsfest med invigning av Rådhustorget 
och ljudpromenad 27 maj. 16 juni invigning av utställ-
ningen »Badlif« med kurortsdag. Kulturfestivalen  

26 juni–1 juli. Hemvändardag med Östhammarshistoria 
och visning av vattentornet 29 juli. 18 –19 augusti Cup  

Scandinavia i kettlebells. Jubileumet »Östhammar 650+« avslutas 1 sep-
tember med invigning av Kulturhuset Storbrunn. 

w
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Vaxholms Hembygdsgårds Café
Här njuter du av god mat och dryck och

en otrolig kakbuffé med hembakat av alla de 

slag. Kaffe från Vaxholms eget rosteri, öl, 

vin och champagne. Du sitter på första 

parkett vid havet och kan bara njuta av 

atmosfären av lugn, båtar och havsluft.

Vi finns i Norrhamnen i Vaxholms äldre 

bebyggelse. Trädgårdsgatan 19    

08-541 319 80

www.facebook.com/vaxholmshembygds-

gardscafe

Här njuter du av god mat och 
dryck och en otrolig kakbuffé 
med hembakat av alla de slag. 
Kaffe från Vaxholms eget rosteri, 
öl, vin och champagne. Du sitter 

på första parkett vid havet och 
kan bara njuta av atmosfären av 
lugn, båtar och havsluft. Vi finns 
i Norrhamnen i Vaxholms äldre 
bebyggelse. 

Vaxholms Hembygdsgårds Café
Här njuter du av god mat och dryck och

en otrolig kakbuffé med hembakat av alla de 

slag. Kaffe från Vaxholms eget rosteri, öl, 

vin och champagne. Du sitter på första 

parkett vid havet och kan bara njuta av 

atmosfären av lugn, båtar och havsluft.

Vi finns i Norrhamnen i Vaxholms äldre 

bebyggelse. Trädgårdsgatan 19    

08-541 319 80

www.facebook.com/vaxholmshembygds-

gardscafe

Trädgårdsgatan 19 • 08-541 319 80
www.facebook.com/vaxholmshembygdsgardscafe
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INFORMATION OM HITTAUT NORRTÄLJE 
Ola Hultin OK Roslagen 
okroslagen@gmail.com, 0708-55 59 00 
www.hittaut.nu/norrtälje 
facebook.com/hittautnorrtälje

Hittaut drivs på över 20 orter i 
Sverige. Friskvårdsprojekt där karta 

och modern teknik står i fokus. 

SVeRiGeS StÖRStA
fRiSKVÅRDSSPRojeKt!

SVERIGES NATURLIGASTE FRISKVÅRDSPOJEKT
Enkelt sätt att få motion 

Upptäck nya och vackra platser 
Gå in på www.hittaut.nu/norrtalje

Information om Hittaut Norrtälje Du letar 
checkpoints i din omgivning. Registrera 
dem och ha chans att vinna fina priser. Allt 
är gratis. Pågår mellan april och oktober. 
Info: www.hittaut.nu/norrtalje 
Mail: norrtalje@hittaut.nu

Gå in på www.hittaut.nu/norrtalje

TRÅDRULLEN elmsta

Tyger, garner, kuddar, inredning med mera...
Konstutställning

greta.lundqvist@tradrullen.se

0176-509 14  Toftingevägen 63, Väddö

Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Vädd
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Karibisk känsla på 
husvagnshostel  På Caravan Hostel  
  kan man övernatta  
 i färgglada husvagnar, äta vildsvin och dansa till  
irländska liveband. Med hjälp av hårt arbete och ett gäng eldsjälar har Kent Lööf  
och Jeanette Henderson skapat ett eget kulturcentrum på Väddö mitt i Roslagen.  
Hit kommer många seriösa musikälskare. text o foto: Hélène Lundgren 
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På Caravan Hostel som ligger en bit 
utanför Älmsta kan man bo i en färgglad 
husvagn som har handmålats.
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Vid landsvägen strax norr om Älmsta 
i byn Edebo ligger Caravan Hostel 
som har ett lite annorlunda boende. 
Runt gården där Kent och Jeanette bor 
står tio färgglada husvagnar uppställda. 
Från ett av husen kommer Jeanette 
springande med förkläde och soppsleven 
i högsta hugg. Hon är i full färd med att 
laga mat till kvällens stora vildsvinsfest 
och pekar snabbt ut var vår husvagn 
ligger. Husvagnen syns på långt håll och 
vi ler lyckligt när vi får syn på den. Den 
är härligt målad i lila och turkos. Vår 
grannes husvagn är målad med tropiska 
fiskar i starka färger.

– Det är våra vänner och bekanta 
som har målat husvagnarna, berättar 
Jeanette Henderson som är en färgstark 
rospigg från Hallstavik. 

Utanför vår husvagn har vi en terrass 
med ett bord och stolar där man kan äta 
frukost. Tomten är full av hallonbuskar 
och framför husvagnen står gigantiska 
vinbärsbuskar.

– Jag är trädgårdsnörd och en restau-
rangmänniska. Tidigare drev jag en beach-
bar på en liten karibisk ö utanför Granada 
som heter Carriacou, berättar Jeanette. 

1989 köpte Kent Lööf gården i Älm-
sta och Jeanette lärde han känna när hon 
sökte någonstans att bo i närheten av 
hennes syster. 

– En kväll satt vi och spånade och 

kom på att det skulle vara mysigt att ha 
en mötesplats med en pub att kunna 
träffas på, berättar Kent som har haft en 
egen byggfirma innan han sadlade om 
och blev kiropraktor.

En bit av världen
2013 startade de en förening med några 
medlemmar från byn. Flera av Kent och 
Jeanettes vänner hjälper till ideellt och 
under sommaren jobbar volontärarbe-
tare från flera olika länder här.

– Pengar är inte det viktigaste, 
huvudsaken är att få göra det man tycker 
är kul. Alla dessa möten med människor 
av olika nationaliteter som jag har fått 
uppleva här. Det är fantastiskt att få en 
bit av världen i sin egen trädgård, säger 
Kent när han står vid grillspettet och 
övervakar det helgrillade vildsvinet.

Vildsvinet kom från en lokal jägare 
i trakten och marinerades dagen innan. 
Redan på förmiddagen satte gänget 
igång att grilla vildsvinet. Doften av 
BBQ sprider sig över nejden och det är 
dags för kvällens vildsvinsfest att starta. 
Ett hundratal middagsgäster har redan 
börjat bänka sig under partytältet. En 
kö bildas vid salladsbordet med många 
goda sallader och hemgjorda röror som 
Jeanette har gjort. I slutet av bordet står 
Kent med vassa knivar i högsta hugg 
och skär stora skivor av vildsvin till 

alla hungriga matgäster. Många lokala 
människor från trakten har kommit till 
festen, och några har åkt hit ändå från 
Forsmark och Uppsala. Vid ett av borden 
sitter Kents son, Fredrik med ett stort 
gäng kompisar och tuggar på ett enormt 
stort köttben. 

Bluesbandet Robertas från Uppsala 
har precis börjat spela med duktiga 
sångare och härligt gnissliga gitarrer. 

– Första året stod musikerna och 
spelade på gräsmattan, mitt i jordgubbs-
landet. Vår grej har blivit musik och mat. 
Kent skulle vilja köra teater och jag tror 
även på barnteater, berättar Jeanette.

Här på gården har genom åren flera 
kända musiker som Mikael Rickfors 
och Cajsa Stina Åkerström spelat. Även 
Dough Seeger har spelat här för några 
år sen.

– Jag hörde Dough Seeger sjunga på 
TV och genom en kille i Norrtälje lycka-
des jag boka in honom. Då kom det 
mycket folk, berättar Kent och ler.

MER INFO:
Caravan Hostel – Edeby Gästfrihet har  
öppet från maj–december.  
http://gastfrihet.se/caravan-hostel/   

Nöje och mat

Jeanette Hendersson tar hjälp av sina vänner när 
det är middagar och liveband på Caravan Hostel.
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»Första året stod musikerna och spelade på gräsmattan,  
mitt i jordgubbslandet. Vår grej har blivit musik och mat.«

På Caravan Hostel – Edeby Gästfrihet finns boende,  
restaurang, bar, bastu, scen och en stor trädgård.
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Presenttips

Äppelmust från vårt eget musteri, 
honung från lokala odlare, fina emalj-
muggar och mycket mer finns hos oss 
på Norrtelje Musteri, Estunavägen 63, 
Norrtälje. www.norrteljemusteri.se

Örhängen Amazon Sea Star  
och Amazon Sea Shell  
från Claudia Pielbusch Jewelry. 
Facetterad amazonit,  
16K guldpläterat.  
Pris: 490 kr. www.claudiap.se

Handduk,  
sarong Vitamin 

En snygg handduk eller 
sarong i 100 % bomull 
som också kan använ-
das som duk eller sjal. 

Pris: 530 kr 
www.miklagard.nu 

isabella@miklagard.nu 
Instagram miklagard.nu

Brickan »Lovecats« är 46 cm och är svensk- 
tillverkad. Finns att köpa i webbshop: artbyangela.tictail.com 

Design Angela Aldén. Pris: 549 kr.
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Badmadamer. Förtjusande madamer med sina härliga kroppar är redo för en dag på stranden – baddräkt och solbrillor! Pris 115 kr för  
två stycken (man får en liggande och en sittande och en med röd och en med svart baddräkt). Sjöbutikens webshop www.sjobutiken.se

Skeppsratt liten med mässingsnav och rep.  
Marin dekoration. Till den mindre väggen eller till ett 
litet piratskepp! Ø 30 cm (yttermått inkl handtag). 

Trä, rep och mässing. Pris 430 kr. Webshop 
Sjöbutiken www.sjobutiken.se

Lampa 3 Knots
Art: 10066
Storlek: 37x25 cm
Pris: 525 kr
Marina presenter  
& Inredning
www.flaggbutik.nu

Stormlyckta  
Mässing
Art: 10280
Klassisk stormlykta  
i mässing.
Storlek: ca 26x11 cm
Pris: 749 kr
Marina presenter  
& Inredning
www.flaggbutik.nu

Bricka Blackthorn  
i laminerat trä (38 cm) 

finns hos formlycka.se
  

Blomman hittar du i den åländska 
skärgården! Den finns i olika storlekar 
samt i både silver och 18 K guld.
Besök GULDVIVAs nya butik och  
verkstad i Sjökvarteret i Mariehamn,
eller vår webbutik på guldviva.com.



FAKTA:
MNEMOSYNEJÄRILEN är utrotningshotad och finns endast på några få platser i Sverige.  

 Sundsvallstrakten, Östhammar, Blekinge och på Rådmansö i Norrtälje kommun.  
Fjärilen trivs nära kusten och är beroende av nunneört som växer på betesmarker. 

Den har fått sitt namn efter minneskonstens gudinna i den grekiska mytologin.  
Ett tänkvärt namn på en fjäril som riskerar att bli ett minne blott. Vill du se den  

elegant glidflygande mnemosynefjärilen har du bara två veckor runt midsommar på dig. 
Passa på en solig dag då fjärilarna är solälskande.

Lyckosam väntan  
på rar larv Lång väntan på en liten larv som 

 få har vilat ögonen på lönade sig. 
Fotograf Roine Karlsson lyckades fånga ett exemplar i sin kameralins.  
Den kröp på en nunneört med feta blad. En blivande mnemosynefjäril.  
text o. foto: Roine Karlsson
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Mnemosynefjärilen är få förunnat att ha sett.  
Den finns bara på några få platser i landet.  
Bland annat på Rådmansö i Roslagen.
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»Åker ut en sista gång till nunneörten 
på Rådmansö.«, så skrev jag i min 
dagbok den 18 maj 1998. Det är nu 
tjugo år sedan jag låg där i ett dike bred-
vid en blommande nunneört och väntade 
träget på en fjärilslarv. Hos nunneörten, 
en av våra tidigaste vårblommor, hittar 
larven sin livsviktiga föda innan för-
puppning sker. Jag ville få bilder på den 
sällsynta mnemosynefjärilens vackra larv. 
Fjärilen finns bara kvar på fyra platser i 
Sverige, varav markerna runt Infjärden på 
Rådmansö är en lokal. 

Jag arbetade som fotograf på lokaltid-
ningen i Norrtälje och hade kvällspasset 
den här veckan när nunneörten blom-
made som bäst. Arbetet började klockan 
tre på eftermiddagen och vid midnatt 
kunde jag gå hem. Efter några timmars 
sömn satte jag mig i bilen och for ut till 
skäret på Rådmansö. Där hade jag spanat 
in en extra aptitlig nunneört med gröna 
feta blad. Förhoppningsvis hade någon 
mnemosynefjärilshona valt att lägga sina 
ägg precis där. 

Jag valde en och samma plats för att 
inte skada vegetationen med att trampa 
omkring i min jakt på larven. Därför 

återkom jag till denna utvalda blomma 
varje dag. Den här dagen hade jag till-
bringat många timmar i diket bredvid 
växten utan utdelning och började miss-
tänka att allt arbete hade varit förgäves. 
Efter fem långa dagar med kvällsarbete 
och vakande vid nunneörten somnade 
jag till. Plötsligt vaknade jag av att årets 
första rosenfink satt och sjöng »pleased to 
meet you« alldeles över mitt huvud. Jag 
vände genast blicken mot plantan. Där 
satt den! Den svarta rödprickiga fjärils-
larven och kalasade på nunneörtens blad. 
Som jag hade väntat på hela veckan. Ja, 
hela vintern hade jag drömt om det här 
ögonblicket. BINGO! Äntligen fick jag 
min sällsynta bild.

Naturvård lönar sig 
I början av juni 2017 återvänder jag till 
fjärilsmarkerna vid Infjärden, efter att ha 
läst en artikel i Sveriges Natur om den 
sällsynta mnemosynefjärilen på Råd-
mansö. Den här gången för att återuppta 
kontakten med den elegant glidflygande 
fjärilen. På Ove Mattssons marker vid 
Lötaholmen har det hänt positiva saker 
för den hotade fjärilen. 

När Ove tog över markerna i slutet 
av 90-talet var det här området rejält 
igenvuxet. När man började röja och 
återställa hagmarkerna hittade fjärilen 
tillbaka. Markägaren har tillsammans 
med Norrtälje naturvårdsstiftelse och 
Länsstyrelsen skapat ett Mnemosynepa-
radis här. Under de gamla ekarna betar 
idag Oves roslagsfår, som senare på året 
ersätts av hästar för att hålla hagmar-
kerna öppna. Här finns det troligen flera 
individer av den hotade fjärilen än någon 
annanstans i landet.

Spelar det då någon roll om en fjärils-
art försvinner?, kanske någon tänker. Fjä-
rilarna är utan tvekan den insektsgrupp 
som sprider mest glädje. De varken bits 
eller sticks och är oerhört vackra att titta 
på. Trots det har många av våra fjärilar 
svårt att överleva i dagens landskap. En 
av orsakerna är att blomsterrika ängs- 
och hagmarker försvinner. Fjärilarna får 
svårt att hitta mat till sig själva och sina 
larver när gran- och åkermark tar över. 
En förlorad fjäril betyder inte bara en 
fjärilsart mindre i vår natur. Det är också 

ett tecken på att 
miljön håller på 
att utarmas. 

Fjärilsexperten 
Jan Björklund 
som inventerar 
arten åt Läns-
styrelsen säger 
att Ove Mattsons 
positiva inställ-
ning har varit en 
förutsättning för 
ett lyckat natur-

vårdsarbete. På hans marker kan man i 
juni njuta av elegant flygande mnemosy-
nefjärilar som söker en partner att para 
sig med. Det är rena »dansgolvet« över 
ängarna. 

Genom sitt luktsinne (tror man) letar 
sedan honan upp den nedvissnade nunne-
örtens rotknölar för att lägga sina ägg där. 
Inuti äggen finns färdigbildade larver som 
kommer fram med vårsolen. I början av 
juli har de flesta vuxna fjärilar dött. Kvar 
ligger äggen och väntar på att nunneörten 
ska slå ut i blom igen. Nästa år.

Jan Björklund.

Betade hagmarker är  
mumma för fjärilen som  
vill hitta nunneört att lägga 
sina ägg vid roten av.



0709-556 636
www.graddoel.se

 DIN BYGGHANDEL! 

RäfsnäsSåMft 
0176-402 65 www.rafsnassag.se 

Tel 0708-800838

Vandrarhem STF camping SCR 
Gästhamn  

www.fritidsbyn.se

070-403 31 03
070-722 01 15

www.trevismaleri.se

Lunch 85:–
(10–14) Ingår salladsbuffé, dryck, bröd, kaffe.

Fullständiga rättigheter

Öppet sommar alla dagar 10-22
0176-400 11

ATG & Svenska Spel • Posten
Ombud för Systembolaget • DVD-uthyrning • Grill/Café

ATG & Svenska Spel • Posten
Ombud för Systembolaget • DVD-uthyrning • Grill/Café

Tel: 0176-400 12
Välsorterad ICA-butik

ATG & Svenska Spel • Posten
Ombud för Systembolaget • DVD-uthyrning • Grill/Café

ATG & Svenska Spel • Posten
Ombud för Systembolaget • DVD-uthyrning • Grill/Café

ATG, Svenska Spel och DVD-uthyrning  
Ombud för Posten och Systembolaget

0176-404 99
www.lidövärdshus.sewww.lidovardshus.se

www.movecatarina.se 

ZUMBA!  
RÅDMANSÖ BYGDEGÅRD

RÅDMANSÖ BYGDEGÅRD
Gräddö • 0709-701 901 

www.radmansobygdegard.se

Bröllop & Fest

Sväng av vid mjölkpallen på 
E1 8 efter Södersviksavfarten 

0701-471 549, 0176-428 06  

FRÖTUNA TAXI & BUSS AB 

TOTALENTREPRENÖR

Mattias
070–723 41 20

Anders
070–723 41 21

www.graddobygg.se

SPILLERSBODASPILLERSBODA 
LANTHANDELLANTHANDEL
Två mil öster om Norrtälje

Öppet året runt: må-fr 9-18 lö-sö 9-16 
0176-22 10 01

facebook.com/spillersbodalanthandel

Rådmansö
öppna famnen till Roslagen

Hällristningen  
i Kapellskär är  
från 1752 då kung 
Adolf Fredrik och 
hans mannar låg  
och väntade på 
väder för att 
segla till Finland.

Hej hopp!
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»Grevens« oas  
på Källskär
På den åländska ön Källskär i yttre skärgården bodde till för 35 år sedan 
adelsmannen Göran Åkerhielm. I folkmun kallad »greven«. En färgstark  
person som skapade en egen lustgård. Med inspiration från Medelhavet.
text: Josefin Ekberg foto:  Tom Wiklund

stenmurar som vindskydd och värmemagasin åt de 
krävande växterna. »Greven« odlade även grön-
saker, örter, potatis och skapade ett hjärtformat (!) 
jordgubbsland. För att råda bot på problemet med 
torra sommarperioder, konstuerades ett snillrikt 
bevattningssystem med kanaler och brunnar. 

Den kreative Åkerhielm var full av originella 
idéer. Han placerade ut tjusiga marmorstatyer  
i olika väderstreck. En plan krocketplan skapades för 
nöjes skull. Man kan förstå att han tyckte om säll-
skap och att umgås med sina vänner. När allt stod 
klart tänkte kanske gästerna »det var i grevens tid«. 

Det var säkert med sorg i hjärtat men efter 
moget övervägande, som Åkerhielm till slut såg sig 
tvungen att lämna sin kära ö. När han snubblade 
till och vrickade foten såg han det som ett varnande 
tecken. 1984 donerade han sin del av Källskär till 
Ålands Landskapsregering. En kulturgärning i sig, 
som kronan på verket för hans »medelhavsskapel-
se«. Idag används en av Åkerhielms gamla stugor 
som stipendiebostad för konstnärer och kulturar-
betare. 

Kökarbornas egen så kallade »greve« tog sitt pick 
och pack och flyttade till Schweiz, där han sju år 
senare dog 71 år gammal. Hur mycket han saknade 
sitt kära Källskär kan vi omöjligt veta. Bara ana. 

Fakta: 
Göran Samuel Åkerhielm af Margrethelund föddes  
7 februari 1920. Han hade en syster och en bror. Den 
adliga ätten har sitt ursprung i Södermanland. Släkten 
har sedan länge, ända till nutid, sitt herresäte på slottet 
Margretelund i Österåker. Göran var förutom friherre, 
civilekonom, kapten i Svea Artilleriregementets reserv 
och grundare av Svenska Gallupinstitutet.

BOKTIPS: Läs mer om Göran Åkerhielm och Källskär i 
boken »Källskär« som getts ut av Ålands konstmuseum. 

DEN SVENSKA ADELSMANNEN Göran Åkerhielm var 
egentligen ingen riktig greve utan en friherre. Fast 
skärgårdsborna kallade honom »greven«. Åker-
hielm var karismatisk och speciell. En dubbelna-
tur. Han beskrivs som reserverad och utåtriktad. 

1958 upptäckte friherren Källskär utanför ön 
Kökar i Ålands skärgård 1958 och blev blixtföräls-
kad. Efter sju års väntan uppstod möjligheten att 
köpa mark. I ett sumpigt alkärr och på en plats där 
sydliga stormar skapade problem. Det hindrade 
inte Åkerhielm att slå till och påbörja sitt 18 år 
långa byggprojekt. Med hus, hamn och trädgård. 
Maskiner var bannlysta. Allt skulle ske med hand-
kraft och naturliga byggmaterial. Alla fick hugga i 
när de kom på visit. Det kunde vara kända vänner 
som författaren Tove Jansson samt finansmännen 
Jacob och Marcus Wallenberg. 

Åkerhielm lät uppföra ett rejält timmerhus av 
finsk design. Längs klipporna anlades en gångväg 
av spänger. Ett ständigt bekymmer var hamnen 
och de påfrestande stormarna. Som skydd byggde 
han en vågbrytare av stora stenbumlingar. Träget 
skapad för hand, helt och hållet utan armerings-
järn och betong. Han lär ha hämtat inspiration 
från den grekiska staden Pireus pirar. Hamnen 
raserades gång på annan och lagades om igen 
varje sommar som med en dåres envishet. 

Tidigt började planerna på en »medelhavsträd-
gård« ta form. I den karga naturen fanns knappt 
någon jord alls, så all odlingsjord fick fraktas ut. 
»Greven« förskönade sitt paradis alltmer med exo-
tiska blommor. Rhododendron och rosor slog ut i 
ett hav av färger som vitt, blått och rött. Han plan-
terade cypress, tuja, kaprifol och lövträd som ek, 
kastanj, lind och lönn. I en del av trädgården adla-
des till och med en liten vingård. Det restes stora 
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bilden BERÄTTAR
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BESÖK ÖSTERSJÖNS MEST ENSLIGA Ö
Upplev lugnet och stillheten. Njut av milsvida stränder, se sälar på nära håll och 
svävande havsörn. Vandra längs med 56 km markerad led genom säregen natur. 

Båt från Nynäshamn & Fårösund
25 maj-9 september 
www.gotskasandon.se
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Sedan 2001 har vi bidragit med 114 miljoner kronor till Roslagens utveckling

Roslagens Sparbank har funnits sedan 1859. Hela tiden med uppgiften att vara en bra 
bank för alla som bor, lever och verkar i Norrtälje kommun – eller helt enkelt bara gillar 
Roslagen. Hos oss har du nära till bankservice och � nansiell kompetens.

Roslagens Sparbank tillhör bygden och som sparbank har vi inga enskilda aktieägare. 
Därför kan vi lämna tillbaka en del av vinsten för att stödja lokala aktiviteter och utveck-
lingsprojekt i linje med vår vision om ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt.

Huvuddelen av de 114 miljonerna har delats ut via bankens tre stiftelser för Näringsliv & Kultur, Forskning 
& Utbildning samt Ungdomsboende. Vi är dessutom varje år en stor sponsor av kommunens föreningsliv.

Stolt samarbetspartner till Roslagen
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Ångbåt med anrik rysk maskin
Roslagens Sjöfartsminnesförening i Älmsta har nyligen fått överta det lilla ång-
fartyget s/s Signe Maria till museets samlingar. Det häftiga med fartyget är att hon har 
en rysktillverkad maskin från 1912 som suttit i kejsarens örlogsfartyg. Med en teknik 
som då var av världsklass. Ångbåten ska döpas om till s/s Elmsta.

Ny barngrupp i Gräddö
Det har skett en föryngring 
av befolkningen kring 
Gräddö på Rådmansö. 
Unga föräldrar har flyttat 
ut till byarna Refsnäs och 
Gräddö nära Norrtäljes 
skärgård. Nu har det  
startats en familjegrupp  
på Rådmansö bygdegård. 
Söndagen den 4 mars 

bjöds det på Lek- & Busdag för småttingarna.  
De fick förutom leka och fika, prova på zumba-
dans med zumbaledaren Catarina Hagstrand från 
Move Catarina. Fler barnaktiviteter är på gång  
i vår. www.radmansobygdegard.se
foto: roine karlsson

GULDVIVA växer i Sjökvarteret
Smyckesshopen GULDVIVA bygger ut sin lokal 
i Sjökvarteret i östra hamnen i Mariehamn på 

Åland. I vår hälsar man 
nya och gamla kunder 
välkomna till sin nya, 
fina och större butik. 
GULDVIVAs smycken är 
handgjorda på Åland  
i nickelfritt 925 sterling-
silver och 18K guld. 
www.guldviva.com

foto: lara darby 

w

Senaste nytt & Notiser Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser

Mikael Sandstedt 076-109 92 74
Jörgen Emanuelsson 0705-90 13 87  
www.kustens.se / info@kustens.se

Av Transportstyrelsen certifierad utbildningssamordnare

Intensivkurs

 Fartygsbefäl klass VIII 
Kurser i Rådmansö bygdegård, Gräddö  

13-21 oktober 2018
Fartygsbefäl klass VIII 13-14 okt, 20-21 okt       

Säkerhetskurs för fiskare 19-20 okt  
Handhavande snabba fartyg 15-18 okt

En egen ö mitt i farleden med boende i vackert trähus från 1916, nybyggd toppfräsch  
konferenslokal, charmig vedeldad bastu och ett eget Fort! Boka nu för fest eller möte. 
Öppet maj-oktober. Läs mer på www.blidosundsbolaget.se eller ring 08-24 30 90.

BLI FÅNGAD AV SIARÖFORTET

Nyproduktion i Norrtälje
Nu bygger vi fler hyreslägenheter i Norrtälje!  

Vill Du veta mer? Besök vår hemsida där aktuell  
information finns eller kontakta oss på telefon.  

Lommarvägen 1, plan 2 
Box 56, 761 21 Norrtälje  
Tfn: 0176-20 75 00 
info@roslagsbostader.se 

www.roslagsbostader.se

Din hyresvärd i Roslagen! Vi förmedlar 
hyreslägenheter samt lokaler på fyra orter i kommunen.

-ett hem att längta till

Pia Alm
Certifierad Inredare

0708-11 86 56
pia@indoorstylingdesign.seINDOOR STYLING 

& 
DESIGN

Visste du att ... »duruk« betyder  
tokstolle på åländska?
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Storsatsning på gästhamnar
»Smart Marina« är ett nytt projekt som fått loss 8,9 miljoner euro i EU-stöd för att 
satsa på gästhamnar i Östersjön.  Varje gästhamn som deltar ska utvärdera sitt behov  
av serviceförbättrande åtgärder. Det kan innebära kameraövervakning, solceller för 
elfordonsladdning, Wifi, flytbryggor, moderna bokningssystem, handikappanpassning 
och V/A-system till exempel. Totalt deltar 32 gästhamnar från Åland, Finland, Estland 
och Sverige. Målet är att de flesta ska certifieras med kvalitetsmärkningen Blue Flag 
eller Blue Star. 

Åland Utvecklings AB är huvudledande till projektet som ska få gemensam mark-
nadsföring. Från svenska sidan deltar Valdemarksviks kommun, Östhammars kommun 
och Skärgårdsstiftelsen. Projektet startade i februari och kommer att pågå i tre år.

w
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Praktverk om svensk  
sjöfart under krig
Boken »Sverige och första världskriget« 
är Sjöhistoriska museets årsbok 2017.   
I den ger svenska och utländska forskare 

en initierad inblick i hur de maritima  
händelserna påverkade Sverige. Författarna 

behandlar storpolitiska händelser och krigets 
militära sida men berör även hur kriget 
påverkade vanliga människors liv. Läsaren 

får stifta bekantskap 
med ubåtskaptener och 
kappseglare, fredsakti-
vister och fiskare, värn-
pliktiga och internerade 
samt ta del av deras 
erfarenheter av kriget.

Texterna i boken är 
skrivna av landets 
ledande experter på 

området och fyller en viktig lucka i historie-
skrivningen om Sverige i skuggan av första 
världskriget. Boken är rikt illustrerad med 
bilder och kartor.

TITEL: Sverige och första världskriget
REDAKTÖRER: Mirja Arnshav och  
Andreas Linderoth
FÖRLAG: Historiska Media
ANTAL SIDOR: 250 CIRKAPRIS: 279 kr
ISBN: 978 91 7545 5143

Boktips
Marin historia  

i krigstid
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Magnus 0733 11 99 91 
Tomas 0703 77 02 75 

Båt 0733 90 99 95 
info@mtbygger.se  

transport@mtbygger.se 
www.mtbygger.se 

Följ oss på Facebook & Instagram

Totalentreprenör på 
fastland & Ö-projekt

All slags om-, ny- & 
tillbyggnationer

Utför Ö-jobb med egen 
båt samt material-
transporter

VÄTÖDAGEN
Vätö skola, Fritidshem och Förskola

bjuder in till Vätödagen tillsammans med
öns företagarförening organisationer

föreningar samt Norrgärdet Restaurang &
Catering och Vätö Amatörfiskeförening

den 5 maj 2018
Kom och besök lokala fömågor på Vätö

Plats Vätö skola mellan 11-14

Rådmansödagen
Lör 30 juni kl 10-16   

Gräddö brygga
Marknad, lokalt hantverk, loppis, 

Sjöräddningen, utställning och 
kaffeservering.

Välkomna!

Arr: Rådmansö bygdegårdsförening 
www.radmansobygdegard.se

Öregrunds Gästhamn.
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Östhammar: Energivägen 1 
Telefon: 0173-212 35
Öppettider: Vard 7–18, lör 9–14
www.nordsjoidedesign.se

Roslagens Golv

renovering?Redo för

Vi har produkterna och
 kunskapen som gör jobbet enklare!

På Roslagens Golv har vi många års erfarenhet av 
det mesta inom renovering – golvläggning, golv-
slipning, mattläggning och badrumsrenovering för 
att nämna några exempel.  Varmt välkommen in till  
oss, vi hjälper dig gärna med dina hemmaprojekt!

Instagram:
nordsjo_osthammar

Facebook:
NIDosthammar

Ratius Mässbyrå söker 
DRIVEN SÄLJANDE PROJEKTLEDARE

En av våra grundtankar är att man ska trivas hos oss, att det ska vara kul att komma hit, 
oavsett om man är kund eller medarbetare. 
 
Vi söker nu en driven projektledare som gillar att arbeta nära kunder och kollegor. 
Vi vill att du har erfarenhet av att arbeta med mässor och/eller event och att du är grym på att 
sälja. Du måste vara en affärsmässig person och van att arbeta med att skapa lönsamhet i en satt 
budget. Goda kunskaper i engelska eftersom vi arbetar mycket och gärna utomlands.  

Nyfiken? Hör av dig till oss på: info@ratius.se

Ratius Mässbyrå ǀ Gösvägen 9 Norrtälje
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Belém kallas också för mangosta-
den för att det växer stora vackra 
mangoträd överallt, då det blåser 
mycket flyttar man på bilarna för 
de omogna och hårda frukterna kan 
ramla ner och slå sönder vindrutor-
na. Längs Amazonfloden finns många 
rikedomar; ädelstenar, guld, träd, olja 
etcetera men alla tycks eniga om att 
den största rikedomen av alla är Acai. 
Acai är en liten frukt, stor som ett bär 
men full av vitaminer och mineraler 
som avsmakas till de flesta maträtter i 
form av en mörklila sås/puré. Det finns 
ingen frukt eller grönsak med motsva-
rande smak att jämföra med. Personli-
gen tycker jag det smakar kryddig jord 
och lite åt choklad hållet. En god äkta 
smak på något vis dessutom intygar 
alla att det lilla bäret är oerhört nyttigt. 
Acai är kanske Brasiliens motsvarighet 
till havtorn fast godare. Det finns en 
underbar variation av frukter, visste ni 
till exempel att kakaobönan ligger i en 

ätbar frukt? Eller har ni provat cupuacu, 
kakaoträdets släkting?

Här finns en lista av sötvattensfiskar 
som du aldrig sett maken till. Det är 
otroligt vilka filurer som lever i denna 
flod. Goda är de också. Kött är relativt 
billigt och vi pratar nötkött. Godast av 
allt är dock Feijoada, en böngryta gjord 
på svarta bönor. 

Enda gången jag smakat något som 
var lite mindre gott var då jag blev 
bjuden på Manicoba. Historien om 
Manicoba är intressant. Växten består 
av en stor rot och en blast av långsmala 
blad som växer över jord. Dessa blad är 
kolossalt giftiga och måste kokas i sju 
dygn innan de blir ätbara. Ordet lång-
kok kommer till sin rätt. Manicoba är 
nog något man bör växa upp med för att 
uppskatta, typ surströmming. Ur roten 
utvinns en mustig juice, Tucupi som är 
solgul till färgen och smaken påminner 
om buljong, givetvis oerhört god.

Världens bästa glassbar finns i Belém. 

Här måste man flytta in för att hinna med 
att smaka av alla sorter. Tur att glassbaren 
låg en bit från marinan annars skulle jag 
ha ruinerat mig. Det är ju så himla gott 
med kall glass i den tropiska värmen.

Sist men inte minst vill jag nämna 
nötterna. Favoriten för tillfället är Para-
nuss, en rätt fet nöt med mild smak 
lite åt mandelhållet. Nöten växer på ett 
annorlunda sätt. I en stor nöt ligger de 
små nötterna samlade, de har ett tunt 
skal som skärs av med kniv. Du kan äta 
nöten rå, kokt eller karamelliserad. En 
mycket nyttig liten nöt. Man skratttade 
åt mig då jag förtjust tuggade i mig alla 
nya smaker. »Du kommer att gå upp 
minst 10 kilo« sa de. Vartenda kilo av 
Amazonas smaker som satte sig på min 
kropp var en sann glädje. En njutning. 

Livet är outtömligt på smaker och min 
törst enorm. Livet kan beskrivas i smaker, 
en utsökt god tid, ett bittert minne, en sur 
erfarenhet ... Livet är en resa i smaker. 
Åtminstone i Brasilien.

I en värld av toner
Dygnet runt var jag omgiven av ljud. På 
morgonen blev jag väckt av ljudet som 
vattnet för med sig. Det varierar beroende 
på strömmarna och väckte mig med olika 
ljud. Mer än åttio sjömil upp i floden var 
tidvattnet fortfarande starkt och förde 
med sig ett särskilt porlande ljud när vatt-
net drog fram och tillbaka från strand-
kanten. Ett mjukt uppvaknande med ett 
viskande, fssss, fssss vid ebb och en star-
kare hälsning som ett kluckande skratt 
då vågorna från högvattnet slog mot 
fören där jag sover. När jag drack mitt 
morgonkaffe kom flodbåtarna från öarna 
intill med några få passagerare och portu-
gisiskan lät som en vacker sång med sina 
artiga och älskvärda fraser när de tog far-
väl av varandra. Alla sade »Bom dia, Que-
rida« till mig och vinkade nätt. När jag 
sedan lämnade Olina och begav mig till 
staden så ljöd musiken ur gathörnen. Det 
dansas överallt och närsomhelst. Ibland 
kan man se hur någon bara stannar upp 
och tar ett par danssteg innan han åter-
upptar arbetet, »spontandans« döpte jag 
fenomenet till. På eftermiddagen kom det 
öronbedövande ljudet av regn. 

Det enda som passar tiden här i 

Följetong Del 10

Omöjligt är 
ett hjärnspöke

av Eva Kullgren

Resumé: Sommaren 2010 startade Eva Kullgren sitt livs stora 
seglingsäventyr mot de vida världshaven. Hon trotsade alla som 

kraxade varnande och skaffade sig en gammal 28 fots segel- 
båt vid namn Olina och kastade loss. Via Europas kanaler och  

floder, över Medelhavet för att sedan korsa Atlanten.  
Ensam, med bristfällig utrustning och utan större båtvana. 

Men vem har sagt att det är omöjligt. Det örat har Eva  
inte lyssnat på och tack vare det fått uppleva mycket.  

Här fortsätter följetongen ur hennes andra bok om seglingen 
Kanarieöarna-Puerto Rico. Nu är hon framme i Brasilien och 

upptäcker ett spännande land med alla sina sinnen.



»Alla tycks eniga  
om att den största  

rikedomen av alla är Acai. 
Acai är en liten frukt, 

stor som ett bär.«
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Beléms hamn i Brasilien. 
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»Grönt, grönt och åter grönt, desto  
gladare blir man då det plötsligt flyger förbi 

en knallblå fjäril och när man ser en liten fågel 
som stolt visar sitt blodröda bröst.«
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regnskogen är just regnet. Det kan vara 
kokande hett under ekvatorns sol och 
regnet kommer som en befrielse då det 
störtar ner från himlen och tar över alla 
andra ljud. Det smattrar som trumvirv-
lar mot den korrigerade plåten på taken, 
det forsar som pianodrillar ur stuprören 
och rinner ut på gatstenarna som toner 
ur en busig flöjt. Ibland kommer det 
ackompanjerat av åska som dånar länge 
som ur djupet från en oboe. På nätterna 
när du ville sova höll insekterna konsert 
och myggorna kom inflygandes som 
jetplan och attackerade med sina smitt-
förande gaddar. Så in i helvete mycket 
elaka mygg, malariamyggor, denghe-
myggor, gula febermyggor.

Livet kan beskrivas i toner. Dagen gick 
i moll, orden klingade som ljuva toner, 
livet är en dans på rosor ... Livet är out-
tömligt på toner som får mina celler att 
vibrera av vällust. Livet är en resa i toner, 
åtminstone i Brasilien. 

I en värld av färger 
Det råder inget som helst tvivel om att 
grönt är Brasiliens färg. Flaggan har en 
grön botten som symboliserar regn-
skogen. Det finns ett gränslöst djup 
i den gröna färgen som ger en tjock 
nästan ogenomtränglig känsla. »Kan 
ögon drunkna?« tänkte jag och tittade 
ner i marken en stund då den gröna 
färgen blev alltför intensiv. Träden är 

enorma, mycket större än den största 
eken. Trädkronorna breder ut sig och 
går man några meter in i skogen så ser 
man knappt himlen längre, en underbar 
skugga i hettan. På de stora stammarna 
klättrar gröna växter och från grenverk 
hänger långa lianer. Det finns inte sär-
skilt många snåriga buskar att riva benen 
på och det är förvånansvärt lätt att gå 
omkring i denna gröna värld.

Grönt, grönt och åter grönt, desto 
gladare blir man då det plötsligt flyger 
förbi en knallblå fjäril och när man ser 
en liten fågel som stolt visar sitt blod-
röda bröst. Ibland dyker det upp en 
färgstark blomma mitt i allt det gröna. 
Det är inga vanliga midsommarblomster 
utan vilda orkidéer. Tiotusentals olika 
sorters orkidéer växer i regnskogen. Jag 
stannade alltid upp en stund och tittade 
noga på alla detaljer. Oerhört vackra i 
alla möjliga färger och nyanser. Overkligt 
vackra som om någon hängt upp konst-
verk på stigen där jag vandrar. Vissa 

blomster luktar, ibland kan man nästan 
känna färgen innan man ser den. Färger 
luktar, det var en helt ny erfarenhet att 
blunda en stund och lukta på färgen på 
näthinnan. Jorden luktar rödbrunt eller 
är det den rödbruna färgen som luktar 
jord. En bördig jord där alla vackra fär-
ger växer. Amazonfloden för med sig den 
bördiga jorden och rinner brun. 

På eftermiddagen precis innan regnet 
kommer och de sista solstrålarna bryter 
igenom molnen, så skiftar floden färg 
till guld. »Jag seglar i guld« hann jag 
tänka innan molnen liksom sjönk ner 
och försökte dränka mig med sitt sky-
fall. Grå var då färgen som omslöt mig 
och det var bara kompassen som visste 
vart vi var på väg. Det är faktiskt skönt 
när det fräscha regnet tvättar kroppens 
alla porer. Si så där tjugo minuter innan 
regnet lättar och det gråa blir mjölkgrått, 
blågrått, blåare och blått. Har man tur 
och solen hinner titta fram innan natten 
rövar bort alla färger så dyker regnbågen 

»Det råder inget som helst tvivel om att 
grönt är Brasiliens färg. Det finns ett 
gränslöst djup i den gröna färgen som ger 
en tjock nästan ogenomtränglig känsla.«

Regnskog vid Amazonas.

Brasilien är land  
med färger. Den gröna 
färgen i flaggan står  
för regnskogen.

Följetongen del 10
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upp och pryder himlen. Regnbågens alla 
färger som flyter in i varandra och bildar 
denna magiska båge är en perfekt avslut-
ning på en dag i färger.

Livet kan besrkivas i färger. En grå 
person, ett rosenrött liv ... Livet är ett hav 
av färger som får mig att sprudla av färg-
glädje. Livet är en resa i färger, åtminstone 
i Brasilien.

En värld av gudar
Brasilien har flest katoliker i världen men 
det finns en hel uppsjö av olika samfund. 
Asamlea de Deus är det mest intressanta 
för mig, ett missionsförbund grundat 
av två svenskar. År 1911 kom Daniel 
Berg och Gunnar Winngren till Belém. 
Historien förtäljer att när de stigit iland 
satt de på kajen med sina ryggsäckar och 
begrundade situationen; Var skulle de 
börja och hur skulle de gå tillväga? Att 
det gick vägen råder det inga som helst 
tvivel om. Det fullkomligt kryllar av för-
samlingar längs hela Amazonfloden. Jag 
har fått intrycket av att det hela fungerar 
som en form av franchise. Första gången 
man besöker ett församlingshus/kyrka 
blir man lite förvånad över att de är så 
spartanska, knappt någon utsmyckning 
alls. Inte ens en liten bild på Jesus och 
ändå råder fin stämning. Ungdomarna 
är med och sjunger, micken vandrar runt 
som på en karaoke. Det är otänkbart att 
ankra på de flesta ställen och farligt att 
ligga för nära hamnkrogar, så jag brukar 
stanna till vid de små missionsförbun-
den för att där vid Guds boning ligger 
man tryggt.

Pirater och våldsamheter är vardagss-
mat här. Många har hittat sin Gud i 
crack och något de kallar för »pasta«, 
dessa droger är oerhört beroendefram-
kallande och har oftast ett finger med 
i spelet när någon blir brutalt mördad 
för en gammal klockas skull. En gång 
då vi pratade om fenomenet vid en 
liten sammankomst av djupt troende 
så var det en kvinna som yrkade på att; 
Brasilien borde dra tillbaka den nyligen 
tillkomna lagen om vapenförbud så att 
folk har en rimlig chans att försvara sig, 
införa dödsstraff och återvinna de döds-
dömdas organ till transplantationer. Jag 
trodde inte mina öron, det är nog den 

mest makabra åsikt som jag någonsin 
hört. Sedan dess har jag frågat många 
om deras åsikt i frågan och det är förvå-
nansvärt många som tycker att det är en 
utmärkt idé. 

Desto djupare jag tränger mig på i 
denna värld av Asamblea de Deus ju 
radikalare åsikter stöter jag på. Som han 
som tyckte att fotboll var ett djävulens 
verk. I Sao Tiago 4:4 står det något i stil 
med »den som är en vän av världen är en 
Guds fiende«. Det är Världsmästerskap 
i fotboll just nu i Brasilien och visst kan 
man undra om Gud heter Neymar. Jag 
har aldrig sett något liknande, folk är 
hysteriska och det är nästan lite ruggigt 
att se hur fotbollsfanatism paralyserar 
alla andra aktiviteter. Många älskar det 
brasilianska landslaget och tillbeder dem 
som om de vore Gudar, trots det är de 
flesta emot att Brasilien är värdland för 
VM. Alla fina arenor har kostat förmö-
genheter eftersom alla utbetalningar gör 
en »stop over« i någon politikers ficka. 
Det är redan skyhöga skatter i landet och 
missnöjet över hur den sociala sektorn 
fungerar är stort. De rika klagar över att 
de måste betala privatskolor för att bar-
nen ska få en ordentlig skolgång och de 
fattiga får matkuponger om de röstar på 

rätt parti och klagar inte hos borgmästa-
ren trots att undervisningen kan läggas 
ner i flera månader och barnen måste 
stanna hemma. »Bröd och skådespel åt 
folket« tycks vara mottot.

Jag är fascinerad över hur det mesta 
är impregnerat av religiositet och över-
tygelse. Hur kan de vara så säkra på att 
just deras lilla församling har rätt i alla 
frågor, när svaret på frågan om Guds 
existens och livet efter döden kommer 
att uppenbaras för oss först i och med 
döden? Hur kan det komma sig att det 
förekommer överdrivet mycket våld i ett 
så religiöst land? Är det så att våld föder 
stark gudatro för att människor behöver 
någon form av trygghet?

Under en livstid används ordet Gud 
flitigt; Gud ske lov, med Guds hjälp och en 
tesked, Gud vad gott. Livet kan te sig som 
en resa i sökandet efter Gud och meningen 
med livet. Gud gör sig påmind överallt 
åtminstone här i Brasilien … 

Fortsättning följer i nästa nummer som kom-
mer i november. Har du missat någon del av 
följetongen kan du gå in och läsa på vår 
hemsida, www.magasinskargard.se.
 Vill du boka Eva Kullgren som föreläsare? 
Kontakta henne på eva7seas@yahoo.se eller 
072–835 43 01.

»Jag har aldrig sett något liknande,  
folk är hysteriska och det är nästan lite 
ruggigt att se hur fotbollsfanatism  
paralyserar alla andra aktiviteter.«
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LÖVSTABRUK Ägd av ätten de Geer i 13 generationer.  
En genuin 1700-tals miljö med smedsbostäder, herrgård  
och park. Här finns värdshus, trädgårdsmästeri, samt konst 
och hantverksfärsäljning, bruksarkiv, brukskyrka,  
Barnens Bruk och badplats med mera.

076-904 89 16
www.klaverenshus.se

Klaverens Hus

* Smedsbostad

* Snickarverkstad

* Bruksarkiv

www.leufstabruksarkiv.se/bygderad

Lövstabruks Trädgård 

lovstabrukstradgard@outlook.com

Sommaröppet 2/6-12/8 kl 11-16 
(Mån och fre stängt)

Café Kusin
22/6-31/7 

En berättarvandring i herrgårdens gömda 
och glömda rum. Vågar du följa med?

www.lovstabruk.nu

Rum & Frukost
 www.leufstabruk.com

 30 juni-12 augusti kl 11-17

www.leufstahandkraft.se

30 juni-12 augusti

www.leufstahandkraft.se

Lilla magasinet Lövstabruk
Öppet dagligen

Ölets Dag lör 28 juli
www.lovstaolet.org

Lövstabruk
– en gång i tiden Sveriges största järnbruk –

Butik & Ateljéer i Hantverkets Hus

Öppet: dagl 23/6-12/8 kl 11-17
www.hantverkshus.se

Lövstabruks bygdegård
Vill du hyra lokal? Se hemsidan:

www.bygdegardarna.se/leufstabruk

Lövstabruks 
Kulturförening
* Skrivarkurser
* The Organ Academy
* Konserter
* Utställningar
* Cahmanorgeln

0294-311 29

www.leufstacahman.com



Pokal till  
båt med  
minst prickar 
I Högmarsöpokalen är det enkelt att  
ta sig runt banan, men svårt att vinna. 
Navigationstävlingen avgörs  
i två ronder, ett lopp på natten  
och ett på dagen. Det är noggrannhet,  
precision och teamwork som krävs för succé  
då det inte är den snabbaste som vinner.  
text och foto: Gunnika Isaksson-Lutteman

Kapten Jörgen Averbo placerar ekipagets start-
nummer väl synligt på fiskeskutan Edith. 
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Det är slutet på juli och havet har 
stillat sig i kvällen. På Högmarsö i 
Stockholms norra skärgård har Postis, 
eller Jörgen Eriksson som han heter 
egentligen, precis förklarat tävlingsreg-
lerna för deltagarna. Kartor över nattens 
bana delas ut enligt ett precist schema. 
Klockor synkas och huvuden klias när 
banans längd ska mätas, tider beräknas 
och hastigheter matchas. Stämningen är 
visser ligen uppsluppen och skämtsam, 
men ett underliggande fokus dallrar i 
luften. 

Magnus Frisk från Högmarsö och 
Rolf Eklund från Stomnarö känner sig 
lugna, de har båda varit med i tävlingen 
sen 90-talet. 

– Har man en gång kört är man fast 
i detta, säger Magnus och fortsätter, det 
brukar bara vara bröllop och barna-
födande som är giltiga skäl för frånvaro.

Besättningen på fiskeskutan Edith 
har precis fått sin karta och har slagit sig 
ner i fikatältet intill bryggan. Det viskas 
koncentrerat om taktik och distans. Både 
gps, passare och linjal används vid mät-
ningen. På den varma berghällen i viken 
sitter killgänget i Team Norröra och 
räknar febrilt.

Precision på sekunden
Det är SMBK, Skärgårdens motorbåts-
klubb, som anordnar tävlingen som gick 
av stapeln första gången på 1920-talet. 
Högmarsöpokalen handlar om navige-
ring och precision. De tävlande får en 
förutbestämd rutt att följa som bara täv-
lingsledningen vet den exakta längden 
av. Det gäller för deltagarna att noggrant 
mäta hur lång sträckan är, sätta ut egna 
kontrollpunkter och räkna ut när dessa 
ska passeras. Och sedan framföra sin 
båt enligt sina beräkningar och gå i mål 
på rätt tid. Välj en fart mellan 5 och 20 
knop och tala om för tävlingsledningen 
vilken hastighet du ämnar köra i. Det 

är olika banor beroende på hur fort du 
kör. Längs banan finns både öppna och 
hemliga kontroller där båtarna klockas 
och som kan bestå av bokstavstavlor, 
röda ljuspunkter, marschaller eller något 
annat oväntat.Tävlingsledningen har 
räknat ut idealtiden och för varje sekund 
som båtarna passerar före eller efter sin 
tid vid kontrollerna delas en »prick« ut. 
Minst antal prickar vinner. För att vinna 
den åtråvärda vandringspokalen krävs 
att laget deltar både på natt- och dagtäv-
lingen. 

– Nytt för 2017 är att man kan starta i 
Lilla Pokalen, säger funktionären Susan-

ne Grönvall, då är banans längd och 
kontrollpunkter redan uträknade. 

Susannes dotter Linnea Grönvall och 
kusinen Moa Andersson har deltagit i 
Högmarsöpokalen sen de var tretton. I 
år är det femte gången de kör och deras 
lag heter Gröna änderna. Det är mest 
folk från öarna omkring som är med och 
tävlar, även om alla är välkomna. Ett tju-
gotal båtar deltar detta år. 

– Den stora biten är att räkna och 
kalibrera sig mot tävlingsledningen, för-
klarar Postis, de som gör sin hemläxa är 
de som vinner nästa år. 

När Postis med navigatör Calle Pauls-

»Har man en gång kört är man fast i 
detta, säger Magnus och fortsätter, det 
brukar bara vara bröllop och barna
födande som är giltiga skäl för frånvaro.«

Team Norröra planerar strategin för nattloppet.

Cecilia och Lotta synkroniserar 
sina klockor och gör sig redo 
för start i Edith. 

Det gäller att ha bra mörker-
seende för att upptäcka  
kontrollerna längs med banan. 
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förut. När Edith närmar sig mållinjen 
gasar kaptenen lite extra för att passera 
precis i rätt tid. 

– Vilket teamwork vi hade, utropar 
Jörgen och höjer näven i en segergest. 

Imorgon på »prisutdelan« ska vi få 
veta att banan var 9,58 distans och att 
Edith var nästan en minut sen i mål och 
fick 163 prickar. Vi kommer få höra att 
Team Norröra får 947 prickar och där-
med får lomma hem med jumbopriset, 
en antipokal i form av en kaffekvarn 
gjord av en gammal aktersnurra. Vi 
kommer applådera högljutt när det 
avslöjas att brödratrion Keussen från 
Högmarsö i lag Glock & Gold vinner 
Högmarsöpokalen med endast 30 prick-
ar totalt. Och det kommer stojas och 
skrattas när vinnarna traditionsenligt 
blir kastade i sjön från bryggan.

Läs mer på www.hogmarsopokalen.se
 Välkommen att delta i Högmarsöpokalen 
den 27–28 juli 2018. 

son tog hem pokalen för tredje gången 
såg han inte längre någon utmaning och 
klev istället in i tävlingsledningen några 
år senare. Han lägger nästan 150 ideella 
timmar på arrangemanget, banorna ska 
rekas och kontrollmätas. Och kontroll-
mätas igen. 

– Direkt när den här tävlingen är över 
börjar jag planera för nästa år, säger Pos-
tis med ett finurligt leende.  

Koncentration i mörkret
Solen har gått ner och himlen färgas i 
rosa. Det blå skymningsljuset tar över 
och månen lyser i guld. Jörgen och Lotta 
Averbo samt Håkan och Cecilia Mandahl 
från Fårgångsö kliver ombord på Edith 
och gör sig redo för start. 9,66 distans 
har de räknat ut att de ska köra i natt. 
Jörgen ler med hela ansiktet när han styr 
Edith med van hand över startlinjen. 

Håkan håller koll på de egna kon-
trollpunkterna medan Cecilia och Lotta 
bevakar klockan och spanar ut i mörkret 
efter de hemliga kontrollerna. 

Myggen hinner i fatt Edith på färden 
förbi Högmarsö handel, Calle Schewens 
Lunnmun och vidare ut i farleden. Stjär-
norna tittar fram i mörkret. Spänningen 
stiger när Edith passerar marschallerna, 
tider ropas och hastigheter justeras. 

– Du kan gå tajtare här, föreslår 
Håkan som varit med femton gånger 
och dessutom vunnit. 

För Cecilia är det premiär, medan 
Jörgen och Lotta tävlat flera gånger 

»Du kan gå tajtare 
här, föreslår Håkan 
som varit med  
femton gånger och 
dessutom vunnit.«

Snart dags för start i nattloppet. 

Pokalen alla  
deltagare  
åtrår glänser  
i kvällssolen. 

Navigatör Håkan 
och kapten Jörgen  
har roligt i Ediths 
styrhytt.



Norrtälje »Roslagens huvudstad«
Namnet Norrtälje skrevs 1298 in Telgium samt 1409 Norra Tælgha. Detta har i doktrinen ansetts stå för ett med tälja besläktat namn på 
inbyggare: »deras som bor vid inskärningen«, med vilket avses »vid den långa viken«. Mitt igenom staden flyter Norrtäljeån. I hamnen 
ligger ångbåten S/S Norrtelje sedan 28 juli 1968. Båten levererades år 1900 och har trafikerat ett flertal sträckor bland annat till Åland.  
Idag är ångbåten en restaurang. 

Visste du att Pensionat Granparken, Hotell Roslagen och Lilla Torget har varit inspelningsplatser för filmen »Ha ett underbart liv«?

Norrtälje · Samlingsannons för Norrtälje · Samlingsannons för Norrtälje · Samlingsannons för Norrtälje · Samlingsann

VI KÖPER DITT 
GULD & SILVER 

& MYNT!

PORATHS GULD
Tullportsgatan 1, Norrtälje  |  Tel. 0176-101 62  |  www.guld.net

Handla tryggt – handla lokalt. Välkommen.

Bästa dagspris. Vi uppger alltid grampriset. Omarbeta 
gärna ditt guld och behåll värdet inom familjen.

Öppettider 

Måndag, onsdag, fredag 08.00-17.00

Tisdag, torsdag 08.00-20.00

Lördag 10.00-14.00

Gilla oss på

➜ Stockholmsvägen 55,  
Norrtälje (vid McDonalds)

Tel: 0176-108 08
www.rsdk.se

Medlem i branschorganisationen 
Svensk Djursjukvård

We are a Cat Friendly Clinic

KOLBULLAR OCH  
VETERANTRAKTORER 

Veterantraktorns Dag 
Färsna Gård 

Lörd 11 aug 2018, 11-16 

Höskörd, åka hölass,  
cykelauktion, servering 

www.veterantraktorklubben.nu Posthusgatan 6 . 761 24 Norrtälje·Tel. 0176 156 56

Roslagsknopen

Följ oss gärna på: instagram@guldsmederna

Finns i flera storlekar
med eller utan 

briljant

Eldabutiken Norrtälje
Söderlinds Vedspisar 

Storstensvägen 6 • Tel 0176-142 00
norrtalje@eldabutiken.se

Öppet: Mån-Tor 10-18 • Fre 10-17 • Lör 11-14
Stängt lördagar juni-juli-augVälkommen hem till värmen

Contura 
310G

vit med glaslucka

20.900 kr
exkl tillbehör
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Samlingsannons för Öregrund/Östhammar · Samlingsannons för Öregrund/Östhammar · Samlingsannons för Öregrund/Östhammar · Samlingsannons för Öregrund/Östhammar · Samlingsannons för Öregrund/Östhammar · Samlingsannon

Öregrund/Östhammar »Grannstäderna vid havet«
Namnet Östhammar består av den fornnordiska ordet »hamar« som betyder stenig backe. Staden omnämns första gången 1368 då den  
fick sina stadsprevilegier. I slutet av 1400-talet hade farleden till Östhammar blivit så grund att borgarna anhöll om att få flytta till Öregrunds 
näs. Vilket bifölls och staden Öregrund föddes. Namnet betyder »grusgrundet« och antas syfta på Dummelgrundet utanför hamnen.

·····•·····
SKÄRGÅRDSCATERING 

info@skargardscatering.se / Jenny 073-971 51 12 / Beställ före tor kl 11

Prova vår fredagspåse!

Räkor, egengjorda röror, tillbehör samt efterrätt

Öppet:

Mån-fre 12-18 
Drottninggatan 2 
Östhammar 
0173-212 04

Varmt välkomna!

AK‛s 

Gardiner, hemtextil, presentartikel 
och mycket mer…

Present & Hemtextil

Vi möblerar sommaren!

Karlavagnen
Bredvid Granngårdens utemarknad

070-687 18 76

Sommarmöbler från
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Samlingsannons för Öregrund/Östhammar · Samlingsannons för Öregrund/Östhammar · Samlingsannons för Öregrund/Östhammar · Samlingsannons för Öregrund/Östhammar · Samlingsannons för Öregrund/Östhammar · Samlingsannon

Visste du att ... Öregrund räknar sin tillvaro som stad  
från 1491 och är ursprungligen en koloni från Östhammar.

Modebutiker året om
Öregrund / Gävle / Skanör

Följ oss på Instagram

En trasig slang kostar tid och pengar. Varje ParkerStore har en 
slangverkstad med kunnig personal, som hjälper dig att snabbt 
komma igång igen. 
ParkerStore erbjuder professionell service och ett brett utbud av 
Parker-produkter inom hydraulik, ledningskomponenter, filter och 

pneumatik. Vi har ett lokalt anpassat lager och hos oss hittar du 
allt från produkter till personal med tekniskt kunnande. Vi ger dig 
en lösning medan du väntar!

Slangar • Rördelar • Hydraulik • Pneumatik • Tillbehör

www.parkerstore.com/se • www.industrihydraulik.se

VI PRESSAR INTE 
BARA SLANG, VI KAN 
HYDRAULIK OCKSÅ! 

Butiksförsäljning i Roslagen: Gamelbygatan 18 i Östhammar
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Jess of Sweden 
HANDMADE HIGH QUALITY JEWELRY 

WWW.JESSOFSWEDEN.SE 

 
 

 

BÅTKAPELL, BÅTDYNOR MM
Varvsvägen 6, 742 43 Öregrund Tel 0173-305 10

www.marindecor.se
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 Musik, ljusdekorationer i vattnet,  
 fackelsimning och sprakande  
fyrverkerier. Det är konceptet för Eldfesten i Österbybruk som  
arrangerats sedan 30-talet andra helgen i augusti. Sedan 83 år(!).  
text: Eva Fischer foto: Björn Söderström

Eldshow trotsar  
sensommarens  
mörker

Den spektakulära eldshowen kröns med ett hisnande hopp 
från tio meter rakt ner i en ring av brinnande facklor.
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HISTORIK
ELDFESTEN ARRANGERAS i Stor dammen 
i Österbybruk. Dammen kom till för 
400 år sedan för att försörja järn-
bruket med vattenkraft året om. I 
Stordammen har det arrangerats sim-
undervisning och simmärkestagning. 
För 83 år sedan beslöt man att fira 
sim avslutningen med en eldfest – då 
ungdomarna simmademed facklor i 
händerna i mörka augustinatten.
 Duktiga hantverkare och tekniker  
i bruket såg till att festen utvidga-
des. Det tillverkades ståltrådsställ-
ningar i olika former, de kläddes 
med olikfärgade glödlampor och man 
lät dem komma upp från botten. 
Fyrverkeri och dans lades till. 



FAKTA
MED BIL tar det 1,5 timmar från 
Stockholm. Annars är det Upptåget 
eller buss som gäller. Vill man bo 
över kan man göra det på camping-
platsen där Eldfesten äger rum. 

TIPS
PASSA PÅ att besöka vallonbruket 
vid Österbybruks herrgård: världens 
enda bevarade vallonsmedja, smed-
jebostaden, herrgårdsparken och 
utställningen i ånghammaren. 
Storrymningen vid Dannemora 
gruva är också värt ett besök. Det 
var här våra stora krig finansiera-
des och vapenstålet kom från.

Ljusdekorationerna »Kungen« och 
»Drottningen« stiger upp ur vattnet 
med hjälp av tryckluft. Magiskt! 
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Läser man om eldfesten står det 
överallt »Kan inte beskrivas! Måste 
upplevas!« Och det stämmer. Facklorna 
i vattnet, ljus-, vatten- och fyrverkeri-
konsterna, synkroniserad musik, mörkret 
som lägrar sig över dammen bortom 
simbadet – allt är helt otroligt och abso-
lut osannolikt. Gång på gång tappar man 
hakan. Att detta kan uppstå på en plats 
med bara 2 000 invånare är fantastiskt.

Eldfesten är som inget annat i världen, 
särskilt om man är »bruksare«, är ett 
uttryck som Claes Pettersson, ordförande i 
Österby simbadsförening skriver under på.

– Festen betyder mycket för samman-
hållningen i bygden. Tillsammans har vi i 
generationer varit med och arrangerat fes-
ten. Om du frågar vem som helst på byn så 
får du höra att de flesta har någon kopp-
ling eller minne från Eldfesten, säger han.

Själv minns Claes fackelsimmet för 
tre år sedan när han och ett 30-tal andra 
simmare simmade ut i dammen för att 
med facklor i handen traditionsenligt lysa 
upp i mörkret. 

– Vattnet i dammen var 14 grader. Det 
var svinkallt men det var bara att hoppa 
i och bita ihop under de 15–20 minuter 
som uppvisningen pågick, säger Claes 
och skrattar vid minnet.

Eldfesten arrangerades för första 
gången 1935. Några år under kriget var 
festen nerlagd, men väcktes till liv igen 
1992 då Österby simbadsförening tog 
över arrangemanget. 

– Grundkonceptet för Eldfesten är 
densamma som från starten och stom-
marna som används än idag, till ljusfor-
mationerna är original, berättar han. 

– Naturligtvis har de reparerats och 
lagats under åren men designen är den-
samma, säger Claes.

Klassisk musik – som alltid
Musikunderhållningen sker från en flyt-
scen som flottdragaren med hjälp av rep 
drar ut till mitten av bassängen.

– Artisterna brukar vara lyriska över 
miljön, säger Claes. 

Efter fackelsimning, avslutas showen 

med ett hisnande hopp från tio meters 
höjd rakt ner i en eldring formaterad med 
eldfacklor som bärs av de 30-tal simmar-
na. Därefter är det dags för det spektaku-
lära ljusspelet med bland annat ljuskro-
nor som reses upp ur vattnet. Ett mäktigt 
fyrverkeri avslutar showen, men då har 
Eldfesten bara börjat. Dans, umgänge 
och karuseller gäller ännu några timmar 
innan det är dags att säga tack för ikväll, 
och på återseende igen nästa sommar.

Under de två dagar firandet pågår 
brukar man ha ungefär 1 000 besökare 
per kväll. Att Eldfesten firas enligt gamla 
traditioner är viktigt. Till exempel har 
samma klassiska musik spelats under 
fackelsimmet i över 40 år. 

Österby Simbadsförening är en 
ideell förening som bildades 1992, för 
att i första hand bevara arrangemanget 
Eldfesten. En över 80 år lång tradition 
där både gammal som ung i bygden har 
någon beröring med festen. 

– Att arrangera Eldfesten är en kul-
turgärning som vi sätter stort värde på. 
För de flesta Österbybor är Eldfesten 
lika självklar som midsommar och julfi-
rande, säger han. 

Claes har vuxit upp med eldfesten 
och har varit med så länge han kan min-
nas. Han har hjälpt till överallt, allt från 
att bygga upp till att simma fackelsim-

met. Däremot har han avstått från eld-
hoppet från tiometerstornet.

– Där går gränsen. Det lämnar jag 
över till atleterna, säger han och skrattar.

Fint kulturpris
Förberedelserna inför kommande års 
fest tar vid där den senaste slutar. 

– Vi är ett gäng som arbetar ideellt 
under hela året. Det är allt ifrån bok-
ningar av artister till att se över att alla 
lamporna till ljusdekorationerna fung-
erar och det är många, säger Claes och 
berättar att ljusdekorationerna »Kung-
en« och »Drottningen« som drivs upp ur 
vattnet med hjälp av tryckluft består av 
flera hundra kulörta lampor.

Under de dagar som Eldfesten pågår 
hjälper över hundra föreningsmedlem-
mar till med arrangemanget, gammal 
som ung. 

– Många tar ut en semestervecka för 
att kunna vara med och hjälpa till. Vi 
blir som en enda stor familj under förbe-
redelser och genomförande, säger Claes.

2010 tilldelade Radio Uppland 
arrangemanget Eldfesten sitt kulturpris. 
Motiveringen löd: »Bygdens eldsjälar 
vårdar ett spektakulärt kulturarv och 
bjuder mörkret motstånd«. 

I år firas Eldfesten för 83:e gången 
den 11–12 augusti. 

»Att arrangera Eldfesten är en kultur
gärning som vi sätter stort värde på.«

Eldfesten avslutas med det traditionella hoppet ner i en ring av eldfacklor.

Show och nöje



GULDKORN: Solnedgången i havet, Stadsvandringar, Hembygdsgården med Sjöfartsmuseet, 
Medeltida sten kyrkan och klockstapeln, Fyrskeppet Västra Banken, Strandpromenaden med 
Societetshuset, Badortsdagarna, Tallparken med utsiktsplatser, sandstrand och klippor ...

Öregrund
– staden vid havet –

Lägenhetshotell - Konferens  
Vandrarhem med de sköna sängarna 

0173-302 00
www.epokgarden.se

 Roslagens nordligaste utpost!
boka@orskarsfyr.se
www.orskarsfyr.se

En lifestylebutik för 
honom & henne 

Hamngatan 10, Öregrund 
www.muskotfashion.se

Oasen mitt i stan
1700-tals miljö
0173-300 65

www.klockargardenoregrund.se

Förmedlar boende, hyr ut kajaker, 
cyklar mm. 070-280 54 42 

www.bokajak.se

Trädgårdsrådgivning 
Trädbeskärning Trädgårdsskötsel 

Klara: 070-752 84 78
www.oregrundstradgard.sewww.sundboden.se  0173-133 64

Möbler, Kläder & Cafe

Bed & Breakfast
0173-302 20, 070-316 59 99 

www.uddensbb.se

Rävstens 

Stugbyn i skärgården 
0173-360 18, info@ravsten.se 

www.ravsten.se 

stugby 

Ett riktigt hotell
0173-150 55

www.gamlajarnhandeln.se

Underkläder Accessoirer

Strandgatan 20, Öregrund Välkomna!

100 % personlig service
0294-100 80 Skärplinge 
0173-300 63 Öregrund

Modebutikerna

Där havet  
öppnar sig  
ligger idyllen 
Öregrund  
– en av Sveriges 
bäst bevarade  
trästäder och  
ostkustens enda 
stad där man kan 
se solen gå ner  
i havet. Öregrund 
anlades 1491  
och blev en  
sjöfartskonkurrent 
till Stockholm.  
Den lilla staden 
blev sedermera 
känd som populär 
kurort.

Nyströms Motor
Snesslinge

0173-140 04, 070-576 96 41
www.nystromsmotor.se
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Island workouts
I juni återkommer det populära Island workouts som startades 2017 på Äventyrens Ö.  
Max Dahlström, som är hjärnan bakom konceptet, vill skapa Nordens största tränings-
anläggning. The Island workout innebär en dag i skärgården med 2 kilometer hinder-
bana, höghöjdsbana, simning i havet, trailrunning, ziplines och ett utegym med 26 
brutala hinder innan vila och grillbuffé får avsluta. 

I juli erbjuds även träningsveckor med träning, yoga, äventyrsaktiviteter och föreläs-
ningar. www.islandworkouts.se / gunnika isaksson-lutteman 

Krog öppnar i fd brandstation
I mars öppnar restaurang-
kedjan Harrys krog i 
Norrtäljes gamla brand-
station och som senast var 
konsthall. Tegelbyggnaden 
har över hundra år på 
nacken och ligger vackert 
beläget vid Norrtäljeån. Det 
blir det erfarna och lokalt 

kända krögarparet Titti och Håkan Cederwall som 
tar över ruljansen och borgar för kvalitén. De har 
bland annat startat och drivit Högmarsö krog tidi-
gare. På menyn utlovas både rätter med lokal 
touch och Harrys »folkliga favoriter«.

w

Senaste nytt & Notiser Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser

marellboats.se

HOS MARELL BOATS hittar du världens 
kanske bästa Aluminiumbåtar. Marell 
är en rymlig åretrunt-båt för dig 
som väljer ett aktivt liv. Fulladdad 
med avancerad teknik, sofistikerade 
säkerhetssystem och komfort som får 
hela familjen att njuta. 

med stor uteservering mot Bruksdammen 
Enkel och dubbelrum 

i gamla betjänt�ygeln och tvätthuset
www.forsmarkswardshus.se Tel 0173-501 00 

Giftastankar? Boka ert bröllop hos oss.
Övernattning i fd betjäntflygeln, tvätthuset, köksflygeln & brukskontoret

www.forsmarkswardshus.se Tel 0173-501 00

I detta vackra 1700-talsbruk ligger Wärdshuset
med stor uteservering mot Bruksdammen.

Sjöfartsmuseum i Oxelösund
Med EU-medel och idella krafter har Klubb Maritim 
skapat ett sjöfartsmuseum i Oxelösund. Tvåhundra 

kvadratmeter i två plan  
ger utrymme för föremål 
och informationsskärmar 
om sjöfart, fartyg, lotsning, 
rederier och hamnverksam-
het. Museet har öppet  
fredag–söndag klockan 
11–15 juni till augusti. 
Öppet året runt för bok-

ningar. Det ligger nära hamnen på Strand-vägen 2. 
Mer info finns på klubbmaritim.weebly.com 
foto: klubb maritim oxelösund

Följ oss på Facebook och Instagram!  

www.gravlingsnaturprodukter.se 
-Tjärljus, salvor, tjärtvål, nautica m.m 
-Skärslipning  
-Skyddsjakt, fälluthyrning 

GRÄVLINGS  
NATURPRODUKTER  
GRÄSÖ 070-327 54 21  
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AB FINA FÖNSTER & SPRÖJS 
I VÄSTERFÄRNEBO 

ffi '1imax

Före Efter 

Nya spröjs till gam/,afönster 

(Gratis uppmätning och offert) 

Ge ditt hus ett nytt fräscht utseende! 
Vi monterar över hela Sverige! 

Krokviige11 9 022-1-68 05 68 
733 60 Viiste1fiir11ebo   070-775 69 98 

i11fo@fi11asprojs.se 
w1V1v.fi11asprojs.se 

Passar till såväl nya treglas-
 som äldre kittade fönster

info@skadeservice.se  •  www.skadeservice.se

Sanering  •  Översvämningsberedskap  •  Städning
 Återställning av skadade  fastigheter  •  Bygg…

Fastighetsjour: 010-155 61 00

Hittaut  
och leta 
checkpoints
Hittaut är ett av Sveriges 
största friskvårdspro-
jekt och finns idag i Norr-
tälje och på 22 andra orter 
i landet med över 30 000 
deltagare. Kartan och digital 
teknik står i fokus och målet är att 
aktivera och få fler människor att uppleva och upptäcka naturen. 
Du kan hittaut tillsammans eller ensam. Du kan gå, cykla eller 
springa. Vissa checkpoints är »hjulanpassade« och kan nås med 
exempelvis cykel, rullstol eller barnvagn. 

Hittaut Norrtälje pågår april–oktober och arrangeras av OK 
Roslagen. Den 24 april delas kartan ut till alla i Norrtälje kommun, 
och under säsongen har de olika aktiviteter dit alla är välkomna 
och de lottar ut extra priser. Den 3 maj arrangerar de hittaut-upp-
start och 17–18 juli finns de med på Skärgårdssprinten. För mer 
info se hittaut.nu/norrtalje eller maila till norrtalje@hittaut.nu.

Tidigare säljstart för Havstornet
Under det senaste året har tusentals bostadssökare visat intresse 
att köpa bostad i Norrtälje Hamn. Folk väntar framförallt på  

höghuset Havstornet. Därför  
har man beslutat att ändra i sin 
projektplan och gå direkt till 
Havstornet, efter det redan  
slutsålda Soltornet. Beläget  
mitt på kajen i Norrtälje Hamn, 
kommer Havstornet bli stadens 
högsta byggnad med sina  
16 våningar. De bägge tornen 

ersätter de silosar som revs. Säljstart planeras till våren 2018. 
www.norrtaljehamn.se/bo-har/

HittautHittaut

w
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s/s Norrtelje  
– 50 år i Norrtälje
I år är det 50 år sedan ångbåten  
s/s Norrtelje kom till sin plats i  
Norr tälje hamn. Det firas med en  
jubileumsbok – »s/s Norrtelje 50 år  
vid stadens kaj«. Hösten 1967  
startades en insamling för att rädda 
båten från skrotning. Några eldsjälar 
lyckades snabbt skramla ihop  
100 000 kr och 50 öre(!) och köpet 
gick i hamn. Till folkets jubel åter-
vände s/s Norrtelje till sin hemma-
hamn 1968. Läs mer i boken som 

släpps på biblioteket i Norrtälje den 12 maj klockan 15–17.
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Östhammar
– den charmiga småstaden från 1368 –

Här finns stadskärna med rådhus och gränder med gamla trähus. Societetshuset Källör med 
intilliggande spångbroar. Frösåkers hembygdsgård med vackra byggnader och museum.  
Krutudden – en härlig badplats. På Sjötorget anordnas många evenemang. Bland annat veteran- 
fordonsträffarna Kul på Hjul. Östhammar firar i år att det är 650 år sedan stadsprivilegierna förnyades. 
Läs mer om alla evenemang på www.storbrunn.se.

Öppet mån-lör 8-21 sön 9-21
010-741 27 23 Klockstapelg. 1 Östhammar

Vi möblerar sommaren!

Karlavagnen
Bredvid Granngårdens utemarknad

070-687 18 76

Sommarmöbler från

0173-100 58
Drottninggat 6,
Östhammar

Roslagens Golv
Energivägen 1, Östhammar 

Tel: 0173-212 35 
 www.nordsjoidedesign.se

Drottninggatan 4, Östhammar 
Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-14

Varmt välkomna!

Angelicas
MAT&BAGERI

Drottninggatan 3 • ÖSTHAMMAR
0173-128 88, 073-589 86 27

Gilla oss på Facebook 

·  Hembakat ·Hemlagat
·  Hemtrevligt 
Måndag - fredag 8 - 17 

Lördag 8 - 15 Sönd 10-15

Må-Fr 10-18 Lö 10-15
070-428 07 20

Fabriksvägen 8, vid Östhammarsrondellen

500 m  MODE Dam/Herr/Barnkläder2

Mån-Fre 10-18 Lör 10-14

Rådhustorget Östhammar
0173-411 55

Hushållsmaskiner, belysning, elmaterial, 
värmepumpar, toaletter för fritidshus mm.

Öppet må-fr 9-17, lö 10-13
Edsväg. 6, Östhammar 0173-217 44
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öfolk gustav hemming, skärgårdslandstingsråd (c)

Gustav Hemming är centerpartist 
och sedan tolv år ansvarig för skär-
gårdsfrågor i Stockholms läns lands-
ting. Han är en aktiv och engagerad 
politiker och ute på öarna hör man goda 
ord om honom, även från sådana som 
ofta inte delar hans politiska åsikter. Han 
är en glad, varm och sprallig prick som 
engagerar folk i sin omgivning, det har vi 
sett. Men hur är han mer som person?

Jag möter honom en kylig vinterdag i 
februari. Solen skiner in i arbetsrummet  
i landstingshuset och man kan ana ett  
spirande ljus av våren. Det är svårt att 
tänka bort Gustav  från politiken och 
enbart se honom som person, för allt han 
berättar om sig själv vittnar om ett enormt 
intresse för politik redan från tidig ålder. 
Intresset för miljön vaknade tidigt. Kanske 
tack vare pappa fysikläraren som gjorde 
Gustav uppmärksam på tecken på klimat-
förändringar men också på tänkbara 
lösningar att mildra dem. Mamma arbe-
tade med arbetslösa ungdomar som ung-
domsledare men hade vuxit upp i Harlösa 
i Skåne, där Gustav själv som mycket ung 
kunde iaktta de höjda vattennivåerna. 

På 1980-talet läste han ett reportage 
i Aftonbladet om hur det förändrade 
klimatet skulle höja havsytan enormt. 
Det  gjorde djupt intryck på honom och 
bekräftade det han redan förstått i Skåne, 
där han för övrigt fortfarande tillbringar 
delar av somrarna. Han beslöt sig för att 
förändra, påverka och förhindra  miljö-
förstöring på alla plan och gav sig in i 

politiken. Under hans uppväxt i Skinn-
skatteberg var majoriteten av invånarna 
socialdemokrater och  många av hans 
bästa vänner var medlemmar i SSU. Men 
som den individualist han är kändes det 
mest naturligt att gå in i Centerpartiet där 
han under studietiden var med att starta 
organisationen Grönt Europa - miljövän-
ner för EU, vilket senare ledde både till 
Riksdagen och framgångar i partiet. 

 Musiken har ganska stor plats i Gus-
tavs liv och han spelar gärna lite munspel 
eller »klinkar«, som han säger själv, på 
pianot. Under åren som student i Upp-
sala upptäckte han Gluntarna;  Gunnar 
Wennerbergs klassiska sånger som inspi-
rerats av Bellmans visor och stämsånger. 
Gustav Hemming sjunger fortfarande 
gärna Bellman och har en liten dröm om 
att finna en sångpartner i Gluntarnas 
duetter mellan Glunten och Magistern. 
Under tiden nöjer han sig med att lyssna 
på Orphei Drängars solist Rickard Ring-
mars tolkningar på Spotify -  om han inte 
fotograferar;  han är lite stolt över de fina 
bilder han får till på sitt Instagramkonto  
–  eller läser och då handlar det mest om 
historisk litteratur. 

 Gustav har nyligen flyttat från Kungs-

Skärgårdens eldsjäl
Han har kanske inte längsta titeln i världen, 

men gott och väl i vårt landsting. Miljö-,  
skärgårds- och regionplaneringslandstings-
råd. Smaka på den. 43 bokstäver! Han har 
också suttit länge på sin post, varit drivande 

att få igenom den längsta sjötrafikleden i vårt 
län och är dessutom själv ganska lång.

text:  Misse Ljungström foto:  Hamid Ershad Sarabi
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»En vän och jag brukar sedan många 
år börja doppa oss  i Maj när det är 
ungefär 12 grader i vattnet.«

holmen till Lilla Essingen och berättar att 
han ser fram emot att kunna bada igen. 
Jag förstår inte och han förklarar.

– En vän och jag brukar sedan många 
år börja doppa oss  i Maj när det är unge-
fär 12 grader i vattnet. Nu ser vi fram 
emot det nya i att simma mellan bryg-
gorna på Essingen och vi har ambitionen 
att simma ända in i oktober medan vi 
avhandlar livet i lugn och ro. Det är en 
otrolig känsla som ger en väldig energi!

Även om vatten är ett naturligt ele-
ment för honom blev skärgården med 
alla sina öar en ny erfarenhet 2006. Han 
insåg hur viktigt det är med lokala kom-
munikationer och eftersom hans  intresse 
för infrastruktur, tåg, miljö och hållbar 
utveckling är stort, förespråkade han 
ganska snabbt flera och bättre vattenvä-
gar. Han sprudlar av en inre glöd när han 
talar om skärgården och är uppriktigt och 
djupt intresserad av människorna på öar-
na och deras förutsättningar att utveckla 
sina företag och samhällen. Jag frågar om 
han inte är missnöjd med något.

– Jo, vi borde ha jobbat mer för att 
förankra Riddarholmslinjen och sett till 
att vi fått bättre bryggor. Målsättningen är 
ju att vi ska ha pendelbåtar i Stockholm. 
Vi kan inte driva det nu utan får kanske 
vänta  till Slussen är klar.

Om Gustav inte är nöjd med snabbhe-
ten i utbyggnaden av pendelbåtar har han 
i alla fall åtskilligt annat att vara stolt över 
inom politiken. Landstingets miljösats-
ning på bussar är ett exempel; endast en 
enda buss går på fossilt bränsle nu. Och 
en stolthet är förstås Nord-Sydlinjen, den 
längsta båtlinjen i länet som han hoppas 
både ska uppmuntra till mer skärgårds-
samarbete och bli attraktiv för nya besö-
kare i skärgården.



NAMN: Gustav Hemming 
(tidigare Andersson)
ÅLDER: 46 år
FAMILJ: Inga egna barn,  
men engagerad gudfar till 
Jonas, Harry och Hugo.
UTBILDNING: Statsvetare,  
men började på att läsa  
till civilingenjör.
BEFATTNING: 

Skärgårdslandstingsråd
ÄTER HELST: Husmanskost, 
gärna blodpudding med 
stekta äppelskivor i kanel.
DRICKER HELST: Bra snaps, 
exempelvis Möja Taffel.
FÅR MIG ATT SKRATTA: Oj, 
skrattar ofta och mycket,  
gillar bland annat Grotesco  
och ironi i vardagen.
FÅR MIG ATT BLI ARG: Onödiga 
hinder och formalistiska  
regler som stoppar dem  
som vill utveckla någonting 
positivt, exempelvis små-
skaliga fisken som ger stora 
värden men har lite miljö-
påverkan. Och så blir jag  
arg på människor som är 
dryga och skäller ut folk 
som gör sina jobb, till  
exempel busschaufförer och 
restaurangpersonal. 



( ) 

Husqvarna - Stiga - Evinrude
Ryds - Ockelbo 0294-221 51

HÄR FINNS GOTT OM SMULTRONSTÄLLEN:  
Lingnåre, Sikhjälma, Fågelsundet,  
Rossholms stigar, Ängskär, Fagerviken,  
Gudinge, Slada och Kapplasse naturreservat.

Hållnäs & Skärplinge
– halvön norr om Öregrund –

Butik & Servering
0294-231 10, 070-559 86 78

www.kallesfisk.nu

ANDERS: 070-770 03 08
fromsbygg@etanet.se

Graverar och målar på glas 
Café & Loppis

Löten 311, Skärplinge
070-672 99 23 www.carinaskarating.se

Vi finns även på

Hästskär
FÄRSK & RÖKT FISK•SURSTRÖMMING

0705-44 85 56 
www.hallstrandsfisk.se 

HÅLLSTRANDS FISK

100 % personlig service
0294-100 80 Skärplinge 
0173-300 63 Öregrund

Modebutikerna

Kastbergs
Edvallav. 19, Hållnäs 

0294-220 05 www.ica.se

070-312 31 32

Ol-Anders väg 1 Skärplinge 
0294-102 55 www.ica.se

MÅN-FRE 07.OO-17.30 LÖR 09.00-13.00
Hållnäs Tel.0294-220 37
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Unik krog i nedlagd såg
De tre driftiga tjejerna Cilla Heurlin, Lena Salomonsson och Catarina Zederman 
bakom cateringfirman Örätt på Svartsö, går ett steg vidare och öppnar en krog nära  
sitt kök. Bistro Sågen ligger i en gammal verkstadslokal som stått tom länge. Här är  
det ombonat och mysigt. Man kan ta emot uppåt 90 matgäster. I ena delen står  
hyvlar, sågar, stora maskiner kvar och golvet är grusat. Här finns mycket att titta på. 
Maskinerna lyses upp med lampor i olika färger för att skapa stämning. Bistro Sågen 
kommer hållas öppen hela sommaren. Fram tills dess sker uthyrning till slutna sällskap 
och de sedvanliga pubaftnarna. www.oratt.se

94 fyrar med Birkas kryssning
För tionde året i rad  
arrangerar Birka Cruises 
en fyrkryssning i Stock-
holms skärgård. Den  
här gången passerar  
man hela 94 fyrar på  
22 timmar. Bland annat 
Ryssmasterna, Lunsen,  
Bröd-stycket, Simnäs- 

grynnan och Hundskärsknuv. För första gång-
en går fartyget den del av Kung Valdemars 
led som gick förbi Refsnäs till Arholma. 
Kryssningen guidas av Göran P Sjödin och 
Anders Hedin. Den 17 juni klockan 16 blir det 
avgång från Stockholm. www.birka.se

w
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Öppet alla dagar sommartid

Välkomna till ett mysigt café på
Herrgårdsområdet i Österbybruk

Tel 0733-240674 www.stallcafeet.se
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Fälthandbok årets vänbok
I Skärgårdsstiftelsens vänbok 2018 finns  
339 handfasta tips från dess tillsynsmän  

och naturvårdare. Med 
»Skärgårdens Fälthand-
bok« i handen kan du 
får hjälp och råd om det 
mesta under din vistelse 
bland kobbar och skär. 
Om allt mellan himmel 
och jord. Alla som är 
vänner till stiftelsen får 
boken i brevlådan. 

välkommen till
knutmassomuseét

kvarnen
bruksgatan 6, gimo

CAFE
Öppettider 1/6-31/8 tis, tor, fre 11-16 ons 11-18 lör 11-15 

Stängt Sön, mån, röda dagar & midsommarafton. 
Information: 0173-867 95, kvarnen@osthammar.se 

www.knutmasso.se

hans gustafsson, motorsågskonst

tage robertsson, tavlor

alunda gjuteri, gjutjärn

björn nilsson, luffarslöjd

Försäljning av konsthantverk



58   magasinskärgård vår/sommar2018

Det var 130 patienter som hittade till 
läkarbåten på Utö förra sommaren 
där den låg vid kaj från midsommar 
till mitten av augusti. Patienterna 
var alltifrån bofasta till ungdomar som 
gjort illa sig efter att ha festat lite för 
mycket. Ja, läkarbåten tog faktiskt till 
och med emot en hund med andnings-
svårigheter. 

– Det var väldigt varierande fall, det 
var intressant och gav mycket, säger 
Alexander Silow, den ena halvan av 
läkarbåtens besättning och den som står 
för det administrativa. Till vardags vd 
och verksamhetschef för ett assistans-
bolag. Doktorn Anders Wikström utgör 
den andra halvan. Han är ortoped och 
överläkare och jobbar annars på Nykö-
pings lasarett. En specialitet som kom-
mer väl till pass. 

– Lördagar och söndagar var det mer 

rutin än undantag att vi efter lunchtid 
fick ta emot ungdomar som vaknat till 
och började känna av sina smärtor från 
fallskador kvällen innan. Då fick vi stå 
för bot och också prata lite förmanande 
ord om alkohol, säger Alexander.

Både kondomer och plåster var 
populärt att dela ut bland ungdomarna. 
En kvinna som ramlade på sin båt och 
fick en handledsfraktur skrev ett fint 
tackbrev efteråt. 

– Vi kunde lägga bedövning, dra 
benet rätt och ge henne smärtlindring. 
Så kunde hon på ett lugnt sätt åka över 
till fastlandet och röntga och lägga gips. 

Behovet finns
Under vintern har duon funderat över 
kommande sommarsäsong. 

– Behovet av våra tjänster finns. Vi 
har bestämt oss för att köra som förra 

året. Vi kommer att vara på Utö varje 
fredag lunch till söndag eftermiddag 
under säsongen, vi tror att det är bra att 
ligga kvar på ett ställe för att bli kända.  

Läkarbåten har försökt intressera 
Haninge kommun för ett samarbete som 
skulle omfatta uppsökande verksamhet 
och hemsjukvård men det har inte blivit 
något av samtalen. 

– Det är ganska stelbenta system och 
beslut som behöver tas högt upp i led-
ningen, säger Alexander. 

Även fästingvaccinering 
I sommar kommer duon att ha ännu 
mer fokus på fästingvaccin. 

– Folk efterfrågar det. Men vi fortsät-
ter med distriktsmottagning, Anders är 
bred i sin läkarroll.

Ewa-May Wetterskog af Petersens är 
fastboende på Utö och driver stuguthyr-
ning. Hon besökte läkarbåten med ett av 
sina barnbarn i somras för att få svar om 
barnbarnets utslag. 

– Visserligen får man betala lite extra 
men det är det värt för att slippa åka 
kommunalt in till vårdcentral eller akut. 
Läkarbåten fyller en stor funktion när 
vi har så många sommargäster på ön 
och turister som kommer och lägger till 
i gästhamnen. För barn är det också en 
tryggare och mer spännande miljö att 
få träffa någon utan vit rock och få gå 
ombord i fin motorbåt.

Ett besök på läkarbåten kostar lika 
mycket som ett besök på akutmottag-
ning, 400 kronor. 

– Vaccinationer kommer att kosta 450 
kronor, i samma nivå som fästingbåten. 
Eftersom vi driver verksamheten helt 
utanför landstinget bara som ett privat 
initiativ, tar vi betalt även för barn 300 
kronor.

Hinner ni njuta något av allt fint som 
finns på Utö? 

– Det är svårt att koppla av generellt 
när vi jobbar. Vi njuter framförallt av 
vädret på däck mellan besöken.

Om sommaren får turister och öbor på Utö extra god service 
om de behöver uppsöka sjukvård. Eller för att ta en fästing-
spruta. Till och med en stackars hund med svårigheter att 

andas har man hjälpt. Välkommen till Läkarbåten.  
text och foto: Anna Fredriksson  

Läkarbåten  
utan gränser

Läkarbåten är en äldre 
Princess 55:a med hemma- 
hamn i Nyköping. 



En blomma säger mer än tusen ord
En röd ros står för »Du är mitt allt«,  

sju stycken betyder »Jag älskar dig« och tio röda rosor  
är ett frieri på blomsterspråket.

Nybybackens väg 33, 762 92 Rimbo
Tel. 0175-606 44  www.vaxplatsnybyn.com

Ekologisk handelsträdgård
med café, butik, utställningar och kurser

Stora Säbyvägen 1, 184 42, Åkersberga. www.bergavaxter.se

14 000 m2 handelsträdgård,
inredning, restaurang & café

www.furusundshandelsträdgård.se
Friluftsv. 1, Furusund • Tel. 0176-803 90
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• Lastbåt med kran 
för frakt av gods

• Leverans av grus 
och jord i storsäck

• Utläggning av bojar 
och flytbryggor

• Bärgning och bogsering
• Hämtning av bygg- 

och grovsopor
• Mark- och schaktarbete  

Vi kör i vått och torrt!

 

ELBIL  - med hytt  

   Vi har elbilar till skärgården 
    Bullrar inte, ryker inte och luktar inte 

Elbilen som är pålitlig i alla väder       

 
Ring 08 –10 82 83 

Generalagent för ClubCar i Sverige 

 

ELBIL  - med hytt  

   Vi har elbilar till skärgården 
    Bullrar inte, ryker inte och luktar inte 

Elbilen som är pålitlig i alla väder       

 
Ring 08 –10 82 83 

Generalagent för ClubCar i Sverige 

 

ELBIL  - med hytt  

   Vi har elbilar till skärgården 
    Bullrar inte, ryker inte och luktar inte 

Elbilen som är pålitlig i alla väder       

 
Ring 08 –10 82 83 

Generalagent för ClubCar i Sverige 

 

ELBIL  - med hytt  

   Vi har elbilar till skärgården 
    Bullrar inte, ryker inte och luktar inte 

Elbilen som är pålitlig i alla väder       

 
Ring 08 –10 82 83 

Generalagent för ClubCar i Sverige 

Bli medlem du också! 5 nummer 
veteranbåtskultur per år.

Sätt in 395:- på BG 5418-1128.

Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar
www.veteranbaten.se

info@veteranbaten.se  08-78 37 904

1

1/2017
En pigg jubilar: M25:an fyller 70 år

Veteranbåten
Tidning för svensk veteranbåtskultur

Nr 1
2017Veteranbåten

Veteranbåten
V
Tidning för svensk veteranbåtskultur

Nr 1
2017

1

2/2017
Mycket plast på AfS

Veteranbåten
Tidning för svensk veteranbåtskultur

Nr 2
2017VeteranbåtenVeteranbåtenV

Tidning för svensk veteranbåtskultur
Nr 2
2017

13/2017 Veteranbåtsfestival

Veteranbåten
Tidning för svensk veteranbåtskultur Nr 3

2017

1

4/2017

VeteranbåtenTidning för svensk veteranbåtskultur Nr 4
2017

VeteranbåtenVeteranbåtenV
Tidning för svensk veteranbåtskultur Nr 4

2017

Princess Svanevit hemma

1

5/2017

VeteranbåtenTidning för svensk veteranbåtskultur Nr 5
2017

God Jul och Gott Nytt År

Veteranbåten
Tidning för svensk veteranbåtskultur

Ansök om medlemskap på vår hemsida,  
så missar du inte nästa nummer.

Du kan också beställa tidigare nummer á 50 kr.
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Skypark i Vaxholm
Till sommaren öppnar en ny äventyrspark på 
Eriksö i Vaxholm.  Skypark är en spännande  
aktivitet för både barn, ungdomar och vuxna 
uppe bland träden. Tio banor byggs i år med 
olika svårighetsgrader som utmanar din balans 
och koordination samtidigt som ni har roligt  
tillsammans. Både privatpersoner och företag  
är välkomna att klättra mellan träden med utsikt 
över skärgården. www.skypark.se
/ gunnika isaksson-lutteman

w

Senaste nytt & Notiser Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser

     

Båtturer

Per Eliasson sjötjänst
070-660 03 62
www.per-eliasson.se

Fasta turer till: Skarv och Röder
 Söderarm och Himmelskär
 Fredlarna och Norrpada
 Kallskär och Rödlöga
  Från Simpnäs, Gräddö och Räfsnäs

Knuff Sjöentreprenad AB bygger bryggor med rationella 
och effektiva metoder i alla storlekar. De flesta produceras i 
Vaxholm där vi har vår bas, därifrån transporteras de till 
byggplatsen där de färdigställs. Vilken typ av brygga som 
lämpar sig bäst beror på utsattheten och bottenförhållandena. 
Vi har erfarenhet av att bygga bryggor även vid svåra 
grundläggningsförhållanden.

070-661 81 11
info@brygga.nu

*
*
*

Stenkistor
Flytbryggor
Pålbryggor

Ett unikt konstnärshem
I Vaxholm finns ett särdeles speciellt hus »Villa Akleja«, där konstnären J.A.G. Acke 
och hans kära fru Eja har bott. Villan är idag fylld till bredden med tavlor och konst-
verk som Antikrundans konstexpert Claes Moser och hans fru Sanna Evers samlat på. 

Vi hade äran att följa med på en guidad tur tillsammans med Konsthallens Vänner 
och Konstföreningen i Norrtälje. Bara huset och den enorma trädgården (Vaxholms 
största) är sevärdheter i sig. Med det som döljs innanför väggarna är en konstskatt av 
rang. Här hänger alster av Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Marie Kröyer 
bland annat.  / josefin ekberg
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Som Robinson  
på en äventyrlig ö
Skanskas blivande ledare och cheferna på TV4, alla har de varit på 
Äventyrens Ö och hittat sina styrkor med hjälp av Mimmi och Sören 
Dahlström. Här lär de sig att samarbeta i äventyrliga utmaningar, 
utveckla sina ledaregenskaper samt hitta harmoni och balans. 
text: Gunnika Isaksson-Lutteman

foto: Gunnika Isaksson-Lutteman / Max Dahlström
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hon kunde vattnet bättre än vägarna i 
Österåker. Mimmi jobbade tidigare som 
chef på en stor anläggning medan Sören, 
som är från Göteborg, arrangerade stora 
temafester för SAS Party Service med 
flera tusen personer. Tillsammans ville 
de skapa något mer hållbart och utveck-
ling på djupet. De startade Äventyrens Ö 
på Björkholmen som snart blev för liten 
när verksamheten växte. 

– Droppen kom när jag hade känslo-
laddade gruppsamtal på gräsmattan och 
ett gäng bröliga femkampande vikingar 
kom utspringande från skogen, minns 
Mimmi. 

Sedan 1994 huserar de på Koholmen 

En handduk förde Mimmi och Sören 
samman. Året var 1977, Mimmi arbetade 
på hotell Karolinen i Åre där Sören hyrde 
in sig med några kompisar. Tidigt en 
morgon letade Mimmi efter sin försvunna 
handduk och när hon hittade den i Sörens 
rum i en blöt hög blev hon så arg att hon 
kastade både pjäxor och stavar på en 
yrvaken Sören. Ingen av dem fick några 
varmare känslor för varann just då. Ett år 
senare träffas de igen, i en italiensk skidlift 
där båda befann sig för att leva skibumli-
vet. De var kära i varandra innan de stigit 
av liften och före de klurat ut att Sören var 
handdukstjuven från Åre och att Mimmi 
var den galna tjejen som kastat en hel 
skidutrustning på Sören. 

Det märks att Sören och Mimmi 
fortfarande är väldigt förtjusta i varan-
dra, det glittrar om deras kärlek och den 
ömsesidiga respekten strålar som tusen 
solar. Sedan 24 år tillbaka jobbar de också 
tillsammans. 

Framtidens ledare
På Äventyrens Ö har de hittat sitt paradis. 
Här ordnas teambuilding, konferenser 
och kick-offer med vildmarkstouch för 
företag som vill stärka sitt samarbete och 
skapa starka individer genom personlig 
utveckling. På den mysiga ön lärs kon-
flikthantering ut och chefer formas genom 
utbildning och utveckling inom ledarskap. 
Mimmi arbetar med beteendevetarfokus 
och gruppdynamik medan Sören riktar 
in sig på vildmarksaktiviteterna. Tillsam-
mans utvecklar de framtidens ledare. 

– Bra chefer tar bättre ekonomiska 
beslut och goda ledare gör ju bra affärer, 
säger Sören och klappar om Freud the 
dog, en golden retriever som med sitt 
glada sätt bidrar till stämningen på ön. 

Allt är personligt förpackat i en skär-
gårdsidyll som får gästerna att slappna 
av och frivilligt stänga av mobilerna. Här 
läggs attityder åt sidan och fasaderna släp-

per tämligen omgående.  I »Energitan-
ken« kan deltagarna ladda batterierna i 
de inbjudande hängmattorna. Vildmark-
sköket Bar Barbar serverar hälsosam mat 
som ibland är så närodlad att den plockas 
från ön. Gästerna kan välja att bo i det 
rofyllda Sommarhemmet eller i rustikt 
inredda skärgårdsstugor. För de som vill 
finns stora kåtor där lägerelden i Campen 
vyssjar till insikter i den sköna naturen.

Personligt och utvecklande
Mimmi är uppväxt i Österskär och 
kappseglade som liten. Redan som elva-
åring började hon arbeta på Trälhavets 
båtklubbs seglarskola och säger själv att 

»Bra chefer tar bättre ekonomiska beslut 
och goda ledare gör ju bra affärer.«

Utmaning och utveckling

Mimmi och Sören Dahlström driver 
anläggningen Äventyrens Ö.
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utanför Åkersberga, som efter 1 800 tim-
mar av slyröjning kunde ta emot gästerna. 

Personalen verkar trivas lika bra som 
gästerna på Äventyrens Ö. De som jobbar 
på ön är lika välkomnande och intagande 
som Mimmi och Sören. Många i persona-
len blir kvar länge och den gemensamma 
nämnaren är en skidåkande bakgrund. 
Mycket sommarpersonal har rekryterats 
från skidskolor i Åre där paret bor vinter-
tid och driver Åre ledarskapsakademi. 

Deras barn, tvillingarna Maya och 
Max, är också involverade på olika sätt. 
Maya är utbildad konditor och hoppar 
in som kock ibland när hon kan slita sig 
från jobbet i Oppdal. Max är personlig 
tränare och driver Island workouts, hälso-
weekends och träningsläger på ön.  

Deras äldsta dotter My omkom i en 
tragisk olycka i Åre då hon föll från en 
hög klippa för några år sedan. 

– Hela verksamheten lades på is, det 
är först nu som vi börjat återhämta oss, 
säger Mimmi med sorg och saknad i rös-
ten, i ett sånt här jobb ger man så mycket 
av sig själv och det går inte att jobba då. 

Det fick ta den tid det behövdes och 
hela familjen samlades i sorgen som alla 
hanterade på olika sätt.  De har lyckats hitta 
livsglädjen igen och till minne av My har de 
startat stiftelsen Trygga Myran som arbetar 
för ökad skidsäkerhet med barn i fokus. 

Samarbete på hög nivå
Mimmi står framför en grupp unga 
säljare från Tele2 som snart ska ta sig an 

höghöjdsbanan på Äventyrens Ö. Hon 
har just berättat att i andra världskriget 
klarade äldre soldater livhanken genom 
samarbete, medan de yngre oftare dog 
för att det försökte lösa problemen 
själva. På den höga höjden ska de coacha 
varandra och säkerheten är viktig. En 
ung kille frågar kaxigt om den snabbaste 
tiden medan en av tjejerna ser vett-
skrämd ut. 

– Finns inget världsrekord, säger 
Mimmi lugnt. Gå så långt som ni vill 
men utmana er själva. Kom ihåg att det 
är modigare att gå tre meter och vara 
höjdrädd än att gå baklänges och sjunga.

Världsrekordsökaren studsar upp 
först på den vingliga stegen. Han tar sig 
förbi klätternätet och balanserar över 
den smala trädstammen. Men när den 
tunna vajern ska passeras tar det stopp, 
han står stilla och kramar om det bas-
tanta trädet. 

– Det var dumt att jag skulle leka 
grym och grejer, hålla på och balla mig, 
säger han uppenbart skärrad. 

Guiden Andreas kommer till undsätt-
ning. Den unge killen samlar sig och 
tar sig fram till ziplinen som är sista 
momentet för att komma ner på marken 
igen. Den skräckslagna tjejen är näst 
ut och guidas tryggt av sin lagkamrat.  
Lugnt och metodiskt tar hon sig genom 
banan utan att tveka en enda gång. Styr-
kan av att bemästra sina rädslor smittar 
av sig på hela gruppen. Tillsammans 
löser de problemen som uppstår och ger 
varann tips på vägen. Några väljer att 
vända när de har utmanat sig tillräckligt 
för deras nivå. 

Mimmi och Sören integrerar med 
gruppen på ett naturligt sätt. De bjuder 
på sig själva och berättar anekdoter om 
stort och smått. Det märks att de älskar 
sina jobb. Någon undrar om Mimmi 
fortfarande kastar grejer på Sören. 

– Det händer, svarar Sören med glim-
ten i ögat och ler mot Mimmi.  

Läs mer på www.aventyrenso.se

»Gå så långt som ni vill men utmana  
er själva. Kom ihåg att det är modigare 
att gå tre meter och vara höjdrädd än 
att gå baklänges och sjunga.«

Utmaning och utveckling



SÖDERARMSLINJEN 2018

FYRENS DAG 2018

Vecka 27–31 kan du åka Söderarmslinjen 
Kapellskär–Söderarm varje onsdag och torsdag. 
I år erbjuder vi även mat! Boka nu på Norrtälje 
Turistbyrå, www.visitroslagen.se. 
Missa inte heller Fyrens Dag 19 augusti med 
fyrmästarlunch, visning av fyr, sjöräddning, 
sjöpolis och andra aktiviteter.

Välkommen till Söderarm i sommar!

Mer information på www.soderarm.com 
telefon 0176- 432 12

SEABAG är en storsäck avsedd för
Stockholms skärgård. Säckarna finns
i två storlekar och passar perfekt för
byggarbetsplatser, tomtröjningar och
vindsrensningar. Gå in på seabag.se
för prislista och beställning eller ring
oss för mer info 08-409 190 50.

Säckar
Upphämtning av 

byggsäckar

Sjötransport
Frakttjänster 
i skärgården

Ved, jord, grus
Leverans av 

förbrukningsvaror

Speciallösningar
Det mesta går 

att lösa



Ett rum med utsikt.

Ornös första hotell
Ornö har länge behövt övernattningsmöjligheter särskilt eftersom ön  

får fler och fler besökare. Nu har det nybyggda och efterlängtade första 
hotellet på ön startat upp 2018 års säsong. text o foto: Hans Brandt

KONTAKTER Ornö Skärgårdshotell, Tel 08–501 560 04
FACEBOOK: Ornö Skärgårdshotell HEMSIDA: www.ornoskargardshotell.se
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Initiativtagaren och ägarinnan  
Margareta Stenbock von Rosen berät-
tar att hennes dröm om ett hotell 
på Ornö äntligen blivit verklighet, 
men att det tagit mer tid än hon tänkt 
sig. Som erfaren hotellgäst har hon fått 
många idéer som hon nu realiserat i sam-
band med byggandet av det nya hotellet.

Ornö Skärgårdshotell ligger på södra 
Ornö vid Brunnsviken. Dit kommer 
man antingen med egen bil och bil-
färjan från Dalarö eller Waxholmsbåt 
kombinerat med öns buss eller podtaxi. 
Sommartid nås ön även med Nord-/Syd-
linjen som nu permanentas.

Hotellet ligger alldeles vid den så 
vackra och lugna havsviken och har 
öppet året runt och kan ta emot 22 gäs-
ter fördelade i enkel- och dubbelrum. 
Dessutom finns två stora sällskapsrum 
med möjlighet till varierande aktiviteter 
som exempelvis möten och konferenser. 
Hotellet och dess verksamheter bidrar 
naturligtvis också med att skapa nya, väl-
komna arbetstillfällen på ön.

Den hemlighetsfulla ön
I Hotellbyggnaderna har numera även 
Ornö Sjötrafik AB sitt kontor. Företaget 
bedriver färjetrafiken mellan Dalarö och 
Ornö med hjälp av ett 15-tal medarbe-
tare och är öns största arbetsgivare.

Margareta Stenbock von Rosen håller 
också i denna verksamhet som familjen 
Stenbock bedrivit sedan 1970-talet.

Grevinnan Ebba Stenbock, Marga-
retas mamma, myntade devisen, »Ornö 
– den hemlighetsfulla ön«. Denna devis 
ger var och ens fantasi utrymme för sina 
egna varierande upptäcksfärder med 
hotellet som en bra bas.

Nu har Margaretas dröm infriats. Varje 
morgon nyper hon sig i armen för att veta 
om det nybyggda hotellet är en dröm eller 
verklighet. Drömmen är nu verklighet 
också för skärgårdsgäster som söker en 
lugn övernattning nära havet och naturen 
i ett alldeles nybyggt hotell! 

FAKTA:
ORNÖ är den största ön utan broförbindelse 
i Stockholms södra Skärgård. Sommartid  
bor cirka 3 000 personer på ön och de  
»året runt boende« uppgår till omkring  
300 personer. Många jobbar på ön och 
andra pendlar till fastlandet. De som arbetar 
på ön är mångsysslare utöver traditionella 
sysselsättningar som hantverkare, lärare  
i skolan, fiskare med mera. Andra jobbar 
exempelvis hos »Ornö Sjötrafik AB« som 
bedriver färjeverksamheten eller hos 
Polisens »anmälningscental«. Det finns rik-
ligt med skog och möjligheter till fina pro-
menade eller cykelturer i den orörda natu-
ren. På Ornös insjöar kan man med fördel 
åka långfärdsskridskor då sjöarna lägger sig 
tidigt. Föreningslivet är intensivt med bland 
annat en mycket aktiv och omskriven hem-
bygdsförening med ett uppskattat museum. 
Kyrkan bidrar också med många konserter 
utöver de traditionella verksamheterna.

»Hotellet ligger alldeles vid den så vackra och 
lugna havsviken och har öppet året runt.«

På den väl tilltagna altanen kan  
man softa med näsan mot havet.

Smakfull inredning.

Hotellet kan ta emot 22 gäster.
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Vandrarhem vid Trosavikens mynning
www.studiolagno.se 
0156-224 70  info@studiolagno.se

Byt ruffen mot ett Trädhus 
för en natt! Bo på Landsort längst ut i havsbandet 

Sex stugor för självhushåll. Bäddar för 4 pers, trinett-
kök, rinnande vatten, egen WC/dusch i eller strax 
utanför stugan. 

Unik möjlighet!
Bo i stuga och väv din egen 

trasmatta 2-4 dagar.

Landsorts Gästhamn & Stugor
www.landsortsstuguthyrning.se 
0709-562 561

 
Fjärdlångs vandrarhem  
enkelt boende i en underbar miljö!

Telefon: 0735 - 955 303, 08-501 560 92
www.fjardlang-huvudskar.se

Välkommen till

08-542 474 00   www.svartsonorra.se

www.alwaysopen.se
Mellanvägen 20, Värmdö

073-651 81 27

Erbjudande! 
Bättre pris vid längre bokning - t ex månadsvis.

Välkomna!

Låt er inspireras
på Salnö Gård!

Konferens      Kurs     Möten

Bröllop     Fest     Logi

TEL: 0176-93130   

WWW.SALNOGARD.SE

SALNÖVÄGEN 32. 760 40 VÄDDÖ

Låt er inspireras
på Salnö Gård!

Konferens      Kurs     Möten

Bröllop     Fest     Logi

TEL: 0176-93130    INFO@SALNOGARD.SE

WWW.SALNOGARD.SE

SALNÖVÄGEN 32. 760 40 VÄDDÖ

Låt er inspireras
på Salnö Gård!

Konferens      Kurs     Möten

Bröllop     Fest     Logi

TEL: 0176-93130    INFO@SALNOGARD.SE

WWW.SALNOGARD.SE

SALNÖVÄGEN 32. 760 40 VÄDDÖ

Konferens • Möten  • Fest •Logi

Låt er inspireras
på Salnö Gård!

Konferens      Kurs     Möten

Bröllop     Fest     Logi

TEL: 0176-93130    INFO@SALNOGARD.SE 

WWW.SALNOGARD.SE

SALNÖVÄGEN 32. 760 40 VÄDDÖ
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på Salnö Gård!

Konferens      Kurs     Möten

Bröllop     Fest     Logi

TEL: 0176-93130    INFO@SALNOGARD.SE

WWW.SALNOGARD.SE

SALNÖVÄGEN 32. 760 40 VÄDDÖ

Låt er inspireras
på Salnö Gård!

Konferens      Kurs     Möten

Bröllop     Fest     Logi

TEL: 0176-93130    INFO@SALNOGARD.SE

WWW.SALNOGARD.SE

SALNÖVÄGEN 32. 760 40 VÄDDÖ

Låt er inspireras
på Salnö Gård!

Konferens      Kurs     Möten

Bröllop     Fest     Logi

TEL: 0176-93130    INFO@SALNOGARD .SE

WWW.SALNOGARD.SE

SALNÖVÄGEN 32. 760 40 VÄDDÖ

Pensionat 
Villa Dagmar
furusund

Välkomna!
070-757 57 46 • 076-212 98 97
facebook.com/villadagmar 
villadagmar.se

Rum, café  
sommarloppis 

galleri

Mysig stuga på vackra Blidö
4 bäddar, kök med kyl och frys, egen WC

Berit Bergen 0176-818 60, 0728-90 12 26

A cozy cottage on the beautiful island Blidö
4 beds, kitchen with fridge and freezer, private WC

BO I SKÄRGÅRDEN
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www.skargardshotellet.com

Drömplatsen 
för sjöbusar & 
landkrabbor

Härlig utsikt över Mysingen och endast några minuters 
promenad till Nynäshamn centrum och havet.

08-520 111 20 • info@skargardshotellet.com
www.landsortsvandrarhem.se * info@landsortsvandrarhem.se * 073 231 90 01

LANDSORTS 
VANDRARHEM

34 bäddar fördelade på olika hus, alla hus är 
nyrenoverade och har kök, altan, dusch, 
toalett, några är handikappsanpassade och ett 
hus har bastu. Hyr hela huset eller per bädd.

Konferens/festlokal för ca 40 personer.

Bara en dryg timmes resa från Stockholm 
hittar du en unik och storslagen miljö i den 
allra yttersta skärgården.

Landsorts Vandrarhem ligger vackert 

nedanför Landsorts fyr på öns södra udde.

LANDSORTS 
VANDRARHEM

Bara en dryg timmes resa från Stockholm 
hittar du en unik och storslagen miljö i den 
allra yttersta skärgården.

Landsorts Vandrarhem ligger vackert 
nedanför Landsorts fyr på öns södra udde.

34 bäddar fördelade på olika hus, alla hus 
är nyrenoverade och har kök, altan, dusch, 
toalett, några är handikappsanpassade och 
ett hus har bastu. Hyr hela huset eller per 
bädd.

Konferens/festlokal för ca 40 personer.

Upptäck Grinda - njut av god mat, härlig natur, fina 
bad och god natts sömn i hjärtat av skärgården. 

*  Hotell
*  Stugby
*  Vandrarhem 
*  Camping
* Wärdshus 
*  Bistro Framfickan
*  Gästhamn 
*  Lanthandel & café 
*  Festvåning 
*  Catering

08-542 494 91 
info@grinda.se 
www.grinda.se

www.g-mo.se  -  i n fo@g-mo.se  -  08  520  341  11 
e l l e r  f ö l j  oss  på  Facebook  -  I ns tag ram

LANDSORT - SVERIGES ÄLDSTA FYR - VACKER 
NATUR - LOGI -  RESTAURANG - KALLA KRIGET

ARHOLMANORD.SE   0176 560 40

0176-700 450
www.atellet.se

Åtellet – en naturlig 
mötesplats!

SJÖTULLSGATAN 10, NORRTÄLJE

Åtellet - hotellet vid ån

SJÖTULLSGATAN 10, NORRTÄLJE

0176-700 450
www.atellet.se

0176-700 450
www.atellet.se

Åtellet – en naturlig 
mötesplats!

SJÖTULLSGATAN 10, NORRTÄLJE

Åtellet – en naturlig 
mötesplats!

0176-700 450
www.atellet.se

SJÖTULLSGATAN 10, NORRTÄLJE

0176-700 450
info@atellet.se
www.atellet.se

#atelletnorrtalje 
facebook.com/atellet

Upplev Nynäs Havsbad!
Badsemester från 795:-
www.nynashavsbad.se

TRUBADURKVÄLLAR MED 
GRILLBUFFÉ KL 19 –23  VARJE 

ONS & FRE I JULI 

KVARNUDDEN
Kafé, Krog och Bed & Breakfast med utsikt över  
Gräddö hamn. Hos oss kan du äta och dricka i 
skärgårdsmiljö.  Vi har även en presentbutik!

För våra öppettider i maj, se Facebook eller www.kvarnudden.se

Från 1 juni- 31 aug öppet alla dagar 12–19

För bordsbokning ring 0176-400 50

BO OCH ÄTA I SKÄRGÅRDEN
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öfolk anders olofsson, rosodlare, runmarö

Dagarna efter midsommar kommer 
Anders Olofsson och hämtar mig 
vid Styrsviks brygga. På små grusvä-
gar åker vi med hans nya elbil till Vånö 
by där den stora gula trävillan Tärnviken 
byggd 1910 ligger. Det duggar lite när vi 
tar en promenad runt i den stora grön-
skande trädgården och »Ros-Anders« 
som han kallas berättar att allt började 
1991 på den Bergianska trädgården.

– När jag köpte huset 1986 så växte 
det asksly och snöbär överallt. Jag kunde 
inget om trädgårdar och hade läst en 
recension om Lotte Möllers annorlunda 
trädgårdsbok – Trädgårdens natur. Då 
förstod jag plötsligt att trädgårdar egent-
ligen handlar om arkitektur och andlig-
het. Jag fick rosfnatt och anmälde mig till 
samtliga trädgårdssällskap. Av en slump 
mötte jag en kvinna på tunnelbanan som 
såg mitt dilemma och sa åt mig att jag 
skulle göra två saker. Gå med i Svenska 
Rosensällskapet och köp rosen Aïcha. 
När Svenska Rosensällskapet hade möte 
på Bergianska fick jag träffa en samling 
starka karaktärer, med bland annat en 
högre officer som bröt kraftigt på tyska 
och en äldre dam med hårnät, berättar 
Anders Olofsson som har en bakgrund 
som banktjänsteman, redigerare och 
socialarbetare. Numera är Anders pen-
sionär och spenderar april till oktober på 
Runmarö och vintrarna i Gamla Stan.

 Året efter följde Anders med det 

Svenska Rosensällskapet på en resa till 
England. Efter den resan specialiserade 
han sig på de gammaldags Gallicarosorna. 
Troligen är Gallicarosor våra äldsta träd-
gårdsrosor. Det är en buskros som kom 
hit till Europa från Jerusalem med de 
första korsriddarna. Först odlades den i 
klosterträdgårdar och användes i medi-
cinskt syfte samt för att utvinna rosenolja. 
Gallicarosor är ofta lättskötta och klarar 
sig bra på mager jord.

– Tillsammans med Rosensällskapets 
ordförande reste jag runt i England och 
i Italien och köpte 500 rosor under fyra–
fem års tid. Nu har jag 200 rosor kvar.

 Anders har mest gammaldags rosor 
som klarar sig bra i växtzon 3 och han har 
många Albarosor. De är tåliga, har inga 
sjukdomar, trivs på de flesta jordar och 
behöver inte gödslas.

– Albarosor är buskrosor som kan 
bli upp till två meter höga. De är mycket 
estetiskt vackra och doftar starkt. Moder-
na rosor doftar oftast inte.

 Vi går runt i den ljuvligt doftande 

rosträdgården och Anders visar mig 
runt bland alla de gammaldags rosorna. 
Här växer vita rosor som heter Nevada 
och Blanc Double de Coubert, den röda 
Moyeii och de rosa rossorterna Gerbe 
Rose, Poppius, Therese Bugnet samt de 
ljust rosa Margret Hilling.

– Här är den gula Aïcha rosen som 
bleknar till vit. Det var den ros som kvin-
nan på tunnelbanan bad mig att köpa för 
många år sen.

 Mitt i den grönskande trädgården 
finns ett gammalt gästhus från 1893 
där man kan hyra rum. Gästhuset har 
ett eget kök och flera olika rum. Precis 
utanför dörren finns en berså med lite 
trädgårdsmöbler och här växer klätter-
rosorna sig höga i den lummiga träd-
gården.

– Polstjärnan är en otroligt härdig art, 
säger Ros-Anders och pekar på en hög 
rosenbuske översållad med de ljuvligaste 
små vita rosor.  

 Lämnar den vackra rosenträdgården 
med en subtil doft av rosor som dröjer 
sig kvar i sinnet hela vägen ända in till 
storstaden.  

 
MER INFO: www.tarnviken.se/sidor/ 
bedandbreakfast.htm
TIPS: Gå med i Svenska Rosensällskapet 
www.svenskros.se
BOKTIPS:

Rosor för nordiska trädgårdar – Lars-Åke 
Gustavsson
Trädgårdens natur – Lotte Möller

Man kallar honom  
Ros-Anders

Mitt i en vildvuxen rosenträdgård på Runmarö 
ligger ett charmigt B & B. Här har Anders 
Olofsson planterat 200 gammaldags rosen-
buskar. Den ljuvliga doften av rosor sprider 
sig i hela trädgården och det är en färgprakt 

utan dess like. text o foto: Hélène Lundgren

ÖÖ
FFOO

LLKK
• ÖÖFFOOLLKK • ÖÖFFOOLLKK

• ÖÖ
FF

OO
LLKK

•ÖÖ
FFOOLLKK•ÖÖFFOOLLKK•ÖÖ

FFOO
LLKK

• Ö

»Tillsammans med Rosensällskapets  
ordförande reste jag runt i England och 
i Italien och köpte 500 rosor under fyra–
fem års tid. Nu har jag 200 rosor kvar.«



NAMN: Anders Olofsson  
ÅLDER: 78 år
FAMILJ: Fru och två vuxna barn
YRKE: Pensionär
INTRESSEN: Rosor och trädgård



Samarbete  
sätter färg på 

umgänget
I 13 år har kultursamarbetet över  

Östersjön pågått – Våra Skärgårdars Konstgille.  
Deltagare från olika konstföreningar i Åland,  

Finland, Estland och Sverige ses varje år  
i konstens tecken. I somras var man  

på målarläger i den svenska skärgården.
text: Josefin Ekberg foto: Roine Karlsson



Målarlägrets konstnärliga  
ledare Seija Eriksson 
delar med sig av sina 
tips, inspirations källor 
och pekar på en fin färg.



En av deltagarna i djup koncentration. 
Tid och rum försvinner när hon skapar.
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Kulturstation Refsnäs har bjudit in till 
målarläger på den gamla kursgården 
Engelbrektstunet vid Vätösundet i 
Roslagens skärgård. 21 glada konst-
närssjälar från Åland, finska Åboland och 
Sverige har rest hit för att under kreativa 
former umgås, ha kul och utbyta erfa-
renheter en vecka i juli. 20 mogna kvin-
nor och en man(!). För övrigt modellen 
bakom porträttet på tuben Kalles kaviar. 
Kanske började hans konstintresse redan 
där och då, som barn. 

Det råder en trivsam och positiv 
stämning. Miljön är rofylld och lätt att 
hämta inspiration från. Gräset är grönt, 
himlen blå och havet blänker. Det går 
inte att ta miste på gemenskapen i gänget.

– Det är bara glädje. Vi har så roligt 
tillsammans, säger Linda Bjernler från 
Refsnäsföreningen och ler stort.

– Tiden går så fort att man glömmer 
att äta. Man lever i nuet och blir så lugn 
och harmonisk, beskriver Atti Wagner 
Mohlin, Kulturstation Refsnäs ordfö-
rande och eldsjäl sedan starten.

Hon drar bakgrunden lite kort. Om 
hur Våra Skärgårdars Konstgille började 
som ett EU-projekt 2005 på Eckerö. Året 
innan hade hon varit med och bildat 
kulturstationen i den lilla byn Refsnäs på 
Rådmansö. 

– Vi har idag 98 medlemmar. 15 pro-
cent målar resten är med för att de vill gå 
på våra evenemang, berättar Atti.

Det föll sig sen naturligt att ingå i 
det nybildade konstgillet och samarbeta 
med andra kulturella sammanslutningar 
från olika skärgårdar runt Östersjön, 
som praktiskt nog talar samma språk. 
Vårt gemensamma hav knyter samman 
grannländerna. Och intresset för kultur 
överbrygger alla osynliga gränser. Idag är 
sju föreningar medlemmar. 

– En gång per år är det konstsympati-
cum då styrelserna träffas, berättar Atti.

Kreativ röra
Vi kikar runt i lokalen och botaniserar 
bland deltagarnas bänkar med allsköns 

pryttlar på. Fågelfjädrar, blommor, svam-
par, hårtork och sprayflaska med vatten. 
Bara fantasin sätter gränser för vad man 
kan göra konst av och med vilka verktyg.

– Du kan ta ett kontokort, en kniv eller 
slänga ut målningen i gräset eller gruset 
och skrapa i färgen. En gammal skosula. 
Rostiga plåtbitar. Man kan använda allt. 
Tejp, säger den konstnärliga ledaren Seija 
Eriksson, som trots det finskklingande 
förnamnet bor i Norrtälje.

Dagens uppgift är att använda färger 
man oftast ratar och motiv man aldrig 
brukar göra. Det finns inget rätt eller fel. 
Allt är värt att prova.

– Jag försöker lyssna in vilken nivå 
deltagarna är på, säger Seija.

Gruppen får lära sig tekniken »vått i 
vått« där färgerna flyter i varann.

– Det är bra att fotografera sin mål-
ning då och då. Och aldrig slänga det 
man målat, tipsar Seija. Själv samlar hon 
på mycket bilder i sin dator för att bli 
inspirerad.

Är det helande att måla?
– Ja, absolut. Man mår så mycket 

bättre. Det är som olivolja här inne, sva-
rar Seija och gör en gest mot hjärtat.

Vad är det bästa med det här lägret? 
frågar vi Maj-Len Palmqvist från Åland.

– Du får bestämma själv. Vi målar när 
vi vill. Tidigt på morgonen eller sent på 
kvällen. Och vi behöver inte laga mat. Vi 
är »fria människor«, svarar hon på 
sjungande åländsk dialekt och ler pille-
mariskt.

» … slänga ut målningen i gräset eller gruset 
och skrapa i färgen. En gammal skosula. 
Rostiga plåtbitar. Man kan använda allt.«

FAKTA:
KULTURSTATION REFSNÄS är en ideell förening 
som bildades 2004 av Atti Wagner Mohlin 
samt Bo Östergren. Den har till uppgift att 
uppmuntra olika former av konstnärligt ska-
pande. Man arrangerar konstuställningar, 
målarläger, evenemangen »Mellan snödroppe 
och blåsippa« samt »Kura skymning« med 
författarafton eller föredrag och trubadur på 
programmet till exempel. 

Föreningen har varit med sedan starten i 
Våra Skärgårdars Konstgille, en samarbets-
projekt mellan olika konstsällskap i Åland, 
Finland, Estland och Sverige. Åbo 
Konstklubb, Pargas Konstklubb Pictura, 
Ålands konstförening, Kimitoöns konstfören-
ing, MTU lännemaa kunstivara Haapsalu, 
Norrtälje konstförening samt Kulturstation 
Refsnäs ingår i gillet. 

Målarlägret är i år i Estland i Haapsalu 
13–19 augusti.

Det är inte bara penslar som 
sätter färg på alstren. Även tejp 
kan vara ett knep.

Kultur och kulör
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Långt ute i Karlskrona skärgård ligger Utklippans fyr.  
På den ensliga ön står en ståtlig Heidenstamfyr och en donjon. 
Här finns gästhamn, vandrarhem, restaurang, seglarbar,  
dykcenter, sälkoloni och sällsynta paddor. Många nya planer  
är på gång och till sommaren startar reguljära båtturer till ön.
text: Hélène Lundgren illustration:  Lars Holm

Fyren i Sveriges 
Biscayabukt
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Det blåser rejält när vi beger oss  
till Utklippan tillsammans med 
några snickare som ska ut och 
arbeta på ön. Skummet yr om båten 
och vågorna går så höga att vi får hålla  
i oss ordentligt för att inte studsa rakt 
ner på sätena i vågdalarna.

– Hanöbukten brukar kallas för Sve-
riges Biscaya, berättar entreprenören 
Krister Malmqvist som är en av de som 
har tagit över driften av Utklippan till-
sammans med Saltö varv och Saltstänk 
som arrangerar dykturer. 

Skärgården utanför Karlskrona är 
Sveriges sydostligaste och består av 1 650 
öar. Långt ute i havet ligger naturreserva-
tet Utklippan med öarna Södraskär och 
Norraskär där gästhamnen ligger. 

– Det hette att marinan byggdes på 
40-talet som en nödhamn för fiskarna. 
Tanken är att det ska bli en bro mellan 
gästhamnen på Norraskär och Södraskär, 
berättar Krister.

  På Södraskär ligger donjonen och 
fyren. Donjonen i sten byggdes 1839–42 
och är en kombinerad fyr och försvars-
anläggning med två torn. På det ena tor-

net placerades en optisk telegraf som stod 
i förbindelse med Karlskrona och på det 
andra tornet byggdes en fyr av järn. Den 
30 meter höga fyren konstruerades 1870 
av Gustav von Heidenstam, som själv var 
född i Blekinge. Innan dess fanns här en 
vippfyr som byggdes 1789.

– Utklippan ska bli som en frihetsgu-
dinna för Karlskrona och vi skulle gärna 
vilja ha ett museum inne i fortet, berättar 
Krister när han visar oss runt på ön.

Vi stretar fram i den starka vinden på 
väg mot fyren och kliver in i fortet. I ett 
av de stenlagda rummen står gamla mili-
tärsängar av järn och på väggen hänger 
en tavla med gamla soldatregler om hur 
en soldat ska uppträda. Taket har också 
en plattform där en kanon brukade stå. 
Flera familjer med ett femtontal personer 
bodde här ute och fram till 1972 fanns 
här en fyrmästare, fyrvaktare och två 
fyrbiträden.

Snorkla med sälar
Fågel och djurlivet på ön är mycket unikt 
och fågelstationen som har funnits här 
sen 1964 är bemannad under våren och 

hösten. På Utklippan lever flera ovanliga 
groddjur. Den sällsynta grönfläckiga 
paddan finns endast här samt på ett fåtal 
ställen i Skåne. Den är nattaktiv och 
ficklampa är ett måste om man ska gå ut 
på kvällen. På ett lågt skär bredvid lever 
Blekinges största gråsälkoloni och det 
går att snorkla med sälarna. 

– Vi har räknat till 2 000 sälar här, 
berättar Krister. 

  Till Utklippan kommer många 
internationella besökare och 70–80 % 
av seglarna är tyskar och holländare. 
En ny utomhusbar planeras. Då blir det 
garanterat gott om spännande historier 
från världshaven på kvällarna. Utklippan 
är också mycket populär bland dykarna 
och ett hundratal vrak ligger begravda i 
närheten av ön.

– Förra året fick vi tryckluftstank till 
ön, berättar Krister.   

 Ön har ett vandrarhem med plats för 
20 gäster. Varje rum har en egen utgång 
där terrasser ska byggas. Här finns också 
en egen avsaltningsanläggning och solcel-
ler på taket. I närheten av fyren ligger en 
litet gult hus med en vedeldad bastu och 
en badtunna med badstege planeras. Jag 
klättrar upp i den höga fyren för att njuta 
av stormvindar och utsikten över det vid-
sträckta havet. Det är svårt att slita sig 
från fyren, skulle kunna stå här i timmar 
och spana ut över klippor och hav.    

  
Mer info: www.utklippan.eu

»Utklippan ska bli som en frihetsgudinna 
för Karlskrona och vi skulle gärna vilja ha 
ett museum inne i fortet.«

Blekinges största  
gråsälkoloni finns här.
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Loppisen  
med stort L

Sista lördagen i juli varje år är då det händer. Då dukar Spillersboda IF 
Norrtelje upp till en loppisbuffé utan dess like. Skärgårdsbor och andra går 

man ur huse. Flera tusen är på plats för att göra det stora fyndet. 
 t e x t  o . f oto : Gunnika Isaksson-Lutteman

Folk köar för att komma in först och 
när loppisen öppnar på morgonen  
väller besökarna in för att fynda.
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snabbt med folk. Vissa ser förvirrade ut 
medan andra har väl utarbetade taktiker 
för hur fynden ska göras. Ett barn gråter 
för att den stora teddybjörnen inte får 
följa med hem. En annan joggar förbi 
med ett takräcke under armen. Någon 
försöker pruta. 

– Men du kan väl ändå lägga en ban-
dyboll, 40 kronor, svarar den tonåriga 
funktionären.

– Visst är det helt galet, ropar Jörgen 
Averbo från Fårgångsö och ler lyckligt 
med hela ansiktet. 

Han är en av många öbor som tagit 
båten hit för att uppleva traditionen. En 
del planerar till och med semestern efter 
loppisen. Ikväll är det loppisfest och för-
hoppningsvis firas ett rekordartat och 
välbehövligt bidrag till bandyspelande 
ungdomar. 

Funktionärerna anlände till Spillers-
boda idrottsplats redan klockan sex 
i morse. De är närmare 80 personer 
som arbetar ideellt just idag för bandy-
föreningen. Även om en arbetsgrupp 
har arbetat hela året med loppisen så är 
det idag det gäller. Loppisens inkomster 
är en stor del till att de kan bedriva sin 
barn- och ungdomsverksamhet. Funk-
tionärerna är i alla åldrar och de är lätta 
att känna igen i sina blå föreningströjor. 
Allehanda prylar som söker nya ägare 
är prydligt presenterade på långa bord 
i olika sektioner. Teknik, böcker, kläder, 
leksaker, möbler och konst. Här finns allt 
du inte visste att du behövde. 

– Avdelningen Hem och Fritid är 
väldigt populär, säger sekreteraren i för-
eningen Peter Carlén när han visar runt 
på området. 

En intern tävling pågår mellan avdel-
ningarna om vem som kan sälja mest. 
Kreativiteten är det inget fel på. Porslin 
som är i för dåligt skick för att säljas har 
blivit måltavlor istället. För några kronor 
får du krossa tallrikar med bandybollar. 

Trots att ingen marknadsföring görs 
besöker uppemot 3 000 människor lop-
pisen under de timmar den är öppen. 
Hemvärnet har fått kallas in för att hålla 
ordning på trafikkaoset som uppstår i 
den annars stillsamma orten Spillers-
boda utanför Norrtälje i Roslagen.

– Det är inte bara loppis, det är en 
social sammankomst i byn och ett sätt 
att lära känna folk i bygden, förklarar 
Lena som är ansvarig för klädboutiquen. 

Vid omklädningsrummen säljs fika 
och några unga killar förbereder fisk-
dammen. 

Loppisen äger rum på föreningens 
gamla hemmaplan. Men varma vintrar 
har satt stopp för naturisen, så nu tränar 
de på Norrtälje Sportcentrums konst-
frusna is. Föreningen startades 1931 och 
har två seniorlag samt fyra ungdomslag 

där ett femte är på gång, tänkt att bli en 
tjejsatsning. Och på Skridskokul får de 
minsta barnen lära sig åka skridskor. 

Rusning efter fynd
Solen gassar från en klarblå himmel 
och från klockan åtta på morgonen har 
ett par hundra människor köat bakom 
repet. En äldre dam som står längst fram 
har varit på plats alla år som loppisen 
bedrivits. Trubaduren värmer upp stäm-
banden med Sjösalavals och ordförande 
Lars Granberg tar till orda i micken. 

– Välkomna hit och hoppas att ni har 
mycket pengar med er för i år firar vi 40 
år och då vill vi gärna slå kassarekord, 
säger Lars och börjar räkna ner från tio. 

Exakt klockan nio klipps repet och 
folkmassan väller in, de flesta springer 
för att inte missa dagens bästa kap. 

– Högervarv, säger en pappa mål-
medvetet till sin fru med treåringen på 
armen. 

Den före detta bandyplanen fylls 

»Välkomna hit och hoppas att ni har  
mycket pengar med er för i år firar vi 40 år 
och då vill vi gärna slå kassarekord.«

Funktionärerna är lika glada som besökarna!

Fynd och prylar

TIPS
SPILLERSBODA LOPPIS 28 juli 2018.
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Ny Dalarörestaurang
I mars 2018 öppnar Lars Ejdeklint, känd från Ornö Krog och  
hans kompanjon Joakim Leining den nya restaurangen »Tullhuset 
Matsal och Bar« i Tullhuset, Dalarö. Efter en genomgripande  
renovering kan man ta emot minst 50 gäster inomhus och  
sommartid finns plats för ytterligare besökare utomhus. Gästerna 
erbjuds allt från fika med tilltugg, till lunch eller trerätters middag.  
Tullhuset ligger granne med Dalarö Kyrka och har sjöutsikt.  
/ hans brandt
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Senaste nytt & Notiser Senaste nytt & No

HYR UT DIN STUGA MED OSSHYR UT DIN STUGA MED OSS
Tryggt – Enkelt – Betalning i förskott
– Skattefritt upp till 50 000:-
Tryggt – Enkelt – Betalning i förskott
– Skattefritt upp till 50 000:-

info@stugsommar.se
www.stugsommar.se

020-625625

Tullhusets Matsal och Bar, Dalarö. 

Specialister på fastigheter i Stockholms södra skärgård
08-501 518 80, www.dalaroskargard.se

Vi kan södra skärgården

Specialister på fastigheter i Stockholms södra skärgård
08-501 518 80, www.dalaroskargard.se

Vi kan södra skärgården
skärgården

Strandgatan 20, Öregrund Välkomna!

Underkläder Accessoirer
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Se alla våra kampanjer på www.bastuspecialisten.se

PÄRLOR I TRÄDGÅRDEN!
Härliga sommarkvällar i sällskap med familj och goda vänner!  
Utomhus kan du njuta av vedlagad mat, värmande eldslågor och vacker 
design. Vi erbjuder ett unikt sortiment av eldstäder, grillar, bastur,  
och mycket mer som är tänkta att användas ute under bar himmel. 

Välkommen till vår butik för visning!

Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 168 11 Bromma. 
Tel: 08-445 14 10. E-post: info@bastuspecialisten.se 

Baseco bastuhus finns i många alternativ. Modern design med stora glas  
förenar den varma bastun med naturen kring stugan. Komplettera med elektrisk  
eller vedeldad bastuugn. 

Morsö Forno Dansk design och gjutjärn 
tillsammans med en kärlek för mat ger dig 
högkvalitativa produkter för matlagning  
utomhus. Att spisen skapar härlig brasvärme 
och har en tuff design gör saken bara bättre.  

Vi har det stora sortimentet av bastuugnar 
från finska Kastor. Ugnarna finns i många 
storlekar och även utförande med inbyggd 
vattencistern. Till ugnarna finns kompletta 
lättmonterade skorstenar. 

VI H
AR B

ÅT  

OCH FL
AKM

OPED

Kontakta oss för offert!  www.lagaskorsten.se |  0727 10 22 07  |  08-10 22 00

• Kanalrenoveringar
• Öppna spisar ♦
• Kaminer
• Kakelugnar ♦

Låt oss skapa  
värme i stugan! 

• Skorstenar
• Många års erfarenhet 
• 12 års garanti  
   på kanalrenoveringar
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En magisk sommardag 
på Norrpada

– Sommaren 1953 semestrade vi  
14 dagar på Norrpada. Det var en  
härlig tid för en sjuårig grabb. Jag älskade 
att fiska och metade abborre med dagg-
mask som bete. Det nappade jättemycket 
så vi åt mest abborre på semestern. Stora 
abborrar runt ett halvt kilo. Vi hade med 
oss över hundra daggmaskar i en mask-
låda gjord av trä. Min pappas kompis 
hade vunnit en campingbåt på lotteri. 
Den skulle prövas. Så resan gick ut till 

Norrpada. Deras campingbåt hade en 
utombordsmotor U21 medan vi hade 
i vår campingbåt en inombordsmotor. 
Familjerna bodde under kapell i sina 
respektive båtar. Som tur var var det fint 
väder en härlig sommar med sol och 
värme, så vi badade mycket. Vi körde in 
till Rödlöga och handlade i den första 
handelsboden, den med platta taket 
som länge använts som sjömärke när 
man kommer in öster ifrån. Jag fick en 

Dumleklubba eftersom jag fyllde år. Vi 
handlade och körde sedan tillbaka till 
Norrpada, där vi lagade maten på vårt 
primuskök, som vi tog iland och ställde 
på berget. Men hjälp av en speciell rund 
bakform med hål i mitten och lock lagade 
vi först en köttfärslimpa och sedan en 
sockerkaka i samma form. Och sedan blev 
det fest, berättar Erik. 

/ josefin ekberg

FAKTA/RÖDLÖGABODEN: Den första affären 
är dessvärre riven idag. Den byggdes på 
1940-talet. Lilly som skötte om handelsboden 
bodde tillsammmans med lotsen Ture Norman 
i Brännhuset som revs, varvid de flyttade in  
i affärens bakre utrymmen. Första butiken 
ersattes 1956 av handlaren Gösta Södermans 
affär, i södra änden av sjöboden där Café  
Truten är idag. Den affären var som en kiosk 
med fällucka. 1958 ersatte Gösta kiosken med 
den nuvarande lanthandeln.

Blidökonstnären Erik »Kulan« Wennberg satte 
fart på penslarna sent i livet. Med sina olje-
målningar dokumenterar han minnesvärda 
ögonblick från tidig barndom till nutid.  
En utflykt till Norrpada för länge sedan har  

ett särskilt skimmer.

på Norrpada

– Sommaren 1953 semestrade vi 

Blidökonstnären Erik »Kulan« Wennberg satte 
fart på penslarna sent i livet. Med sina olje

ett särskilt skimmer.
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Stockholms skärgårds egen »Hurtigrutt« – en 
båtlinje mellan norr och söder gör att du kan 
båtluffa Arholma–Nynäshamn. 70 sjömil och  
26 bryggor som du kan avverka på en dag.
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   Din 
Skärgårdsguide

Hjälper dig att hitta        alla krogar,  vandrarhem,  
spa, sjötaxi och sjöräddning. Och mycket mycket mer …
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 Nytta o. nöje
Norra skärgården

ARHOLMA NORD  

0176-560 40
www.arholmanord.se
CARLBERG BED & BREAKFAST,   

BERGSHAMRA

0176-260 420
www.carlbergbo.se
FEJAN OUTDOOR, FEJAN

0709-81 00 00
www.fejanoutdoor.se
FRITIDSBYN KAPELLSKÄRET,  

RÅDMANSÖ

0176-441 69, 0708-800 838
www.fritidsbyn.se
FURUSUNDS VÄRDSHUS, FURUSUND

0176-803 44
www.facebook.com/Furusund 
Värdshus 
KVARNUDDEN, GRÄDDÖ

0176-400 50 
www.kvarnudden.se
LIDÖ VÄRDSHUS, LIDÖ

0176-404 99, 
www.lidövärdshus.se
PENSIONAT GRANPARKEN,  

NORRTÄLJE

0176-103 54
www.granparken.com, facebook.
com/pensionat granparken
PENSIONAT SOLGÅRDEN,  

GRISSLEHAMN

0175-300 19
www.pensionat-solgarden.se
RÅNÄS SLOTT, RÅNÄS

0175-747 00
www.ranasslott.se
SALNÖ GÅRD, VÄDDÖ

0176-931 30
www.salnogard.se
SIARÖFORTET, LJUSTERÖ

08-24 30 90
www.blidosundsbolaget.se
SVEN FREDRIKSSON BED &  

BREAKFAST, NORRTÄLJE

070-209 42 43
www.svenfredriksson.com

VANDRARHEMMET HVILAN,  

NORRTÄLJE

0176-133 16 
www.vandrarhemnorrtalje.se
SÖDERARM – FYREN I ÅLANDS HAV

0176-432 12
www.soderarm.com
VILLA DAGMAR, FURUSUND

070-757 57 46, 076-212 98 97
www.villadagmar.se
WIK BED & BREAKFAST, 

SÖDERBYKARL

0176-27 03 22, 070-789 69 98
www.wikbnb.se
ÅTELLET I NORRTÄLJE 

0176-70 04 50
www.atellet.se

Mellersta skärgården

ALWAYS OPEN B&B, VÄRMDÖ

073-651 81 27
www.alwaysopen.se
BEST WESTERN THE PUBLIC HOTEL, 

ÅKERSERGA

08-558 090 00
www.publichotel.se
BOGESUNDS SLOTTSVANDRARHEM, 

VAXHOLM

08-541 750 60
www.bogesundsslotts-  
vandrarhem.se
DJURÖNÄSET, DJURÖ 

08-571 490 00
www.djuronaset.com
GRINDA VANDRARHEM, GRINDA

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
HENRYS SKÄRGÅRDSSERVICE, ING-

MARSÖ

070-421 88 63
www.henrysskargardsservice.se
IDÖBORG KONFERENS & RETREAT

08-571 590 66
www.idoborg.se
STF LILLSVEDS VANDRARHEM, 

VÄRMDÖ

08-541 385 30

Bastu/jacuzzi

BERGS GÅRD RUM & RELAX,  

VÄSTERLJUNG-TROSA

070-495 49 32
www.bergsgard.nu
STF LILLSVEDS VANDRARHEM,  

VÄRMDÖ, 08-541 385 30

Boende

Norra Uppland

GAMLA BRUKSHANDELN B&B, 

*SKÄRPLINGE

070-676 59 94
www.leufstabruk.com 

Östhammar/Öregrund

BO & KAJAK, ÖREGRUND

070-280 54 42
www.bokajak.se 
EPOKGÅRDEN, ÖREGRUND

0173-302 00
www.epokgården.se
HOTELL KLOCKARGÅRDEN,   

ÖREGRUND, 0173-300 65
www.klockargarden.nu
NORRSKEDIKA HOTELL & CAFÉ

0708-841 442
www.gamlajarnhandeln.se
PENSIONAT ANKARGÅRDEN,  

ÖREGRUND

0173-305 12
www.ankargarden.se
RÄVSTENS STUGBY, GRÄSÖ

0173-360 18
www.ravsten.se
UDDENS B & B, ÖREGRUND

0173-302 20, 070-316 59 99
www.uddensbb.se
ÖRSKÄRS FYR, VANDRARHEM  

& SERVERING 

Boka@orskarsfyr.se
www.orskarsfyr.se

Antik/Loppis

EPOKGÅRDEN, ÖREGRUND

0173-302 00
www.epokgården.se 
SOLBERGA GÅRD, RUNMARÖ

08-571 520 61
www.solbergagard.nu

Badtunna/bastu

DJURÖNÄSET, DJURÖ

08-571 490 00
www.djuronaset.com 
GULA VILLAN, UTÖ

08-501 574 10
www.gulavillanuto.se
LANDSORTS GÄSTHAMN & STUGOR

08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se
NÄSSLINGEN RESORT, LJUSTERÖ

08-542 472 00
www.nasslingen.se
RÄVSTENS STUGBY, GRÄSÖ

0173-360 18, www.ravsten.se
SÖDERARM – FYREN I ÅLANDS HAV

0176-432 12
www.soderarm.com

Bageri

NILSSONS BAGERI, TROSA/NYKÖPING

0156-123 94 (Trosa),   
0155-212 325 (Nyköping)
www.mekkakonditori.se

VILL DU OCKSÅ SYNAS HÄR?  

För 300 kr per år är platsen  
din. Boka till:  
josefin@magasinskargard.se
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NÄSSLINGEN RESORT, LJUSTERÖ

08-542 472 00
www.nasslingen.se
SANDHAMNS VÄRDSHUS, 

08-571 530 51
www.sandhamns-vardshus.se
SVARTSÖ SKÄRGÅRDSHOTELL   

& VANDRARHEM, SVARTSÖ

08-542 474 00
www.svartsonorra.se
VAXHOLMS B&B, VAXHOLM

0703-725 333
www.vaxholmsbedand-  
breakfast.se

Södra skärgården

BERGS GÅRD RUM & RELAX,  

VÄSTERLJUNG-TROSA

070-495 49 32
www.bergsgard.nu
FJÄRDLÅNG VANDRARHEM

073-595 53 03
www.enebackens.se
GRUNDETS VANDRARHEM, RÖGRUND

08-571 561 10 
www.grundet.se
GULA VILLAN, UTÖ

08-501 574 10
www.gulavillanuto.se
KÖRUNDA GOLF & KONFERENS-  

HOTELL, ÖSMO  

08-520 390 30  
www.korunda.se
LANDSORTS VANDRARHEM, 

0732-31 90 01
www.landsortsvandrarhem.se
LOTSTORNET & SVEDTILJAS,  

LANDSORT

08-520 341 11, www.g-mo.se
NYNÄS HAVSBAD, NYNÄSHAMN

08-502 604 00
www.nynashavsbad.se
VANDRARHEM BRÄNNERIET,   

0155-26 15 58

www.nynasslott.se
NÅTTARÖ GÅRD & RESORT, NÅTTARÖ

08-520 400 30
www.nattaro.se
SKÄRGÅRDSHOTELLET, NYNÄSHAMN

08-520 111 20
www.skargardshotellet.com
STF STUDIO LAGNÖ, TROSA

0156-224 70
www.studiolagno.se
TROSA STADSHOTELL

0156-170 70
www.trosastadshotell.se
TROSA-VAGNHÄRAD SK,  

HÄRADSVALLEN

0156-267 60, 070-767 81 74
www.laget.se/tvsk
UTÖ VÄRDSHUS

08-504 203 00
www.utovardshus.se
ÅGÅRDEN HOTELL, RESTAURANG  

& TRÄDGÅRDSBAR, TROSA

0156-400 90
www.agarden-trosa.se

SKÄRGÅRDSGUIDERNA

070-512 04 05
www.skargardsguiderna.se
TVÄRNÖ FISKEGUIDE

073-03 88 514
tvarnofiske@gmail.com
www.oregrund.nu/tvarno
ÅLANDS JAKT & FISKEMUSEUM,   

ECKERÖ 

+358 (0)18 382 99
www.jaktfiskemuseum.ax,   
facebook.com/jaktfiskemuseum

Galleri/Konst/  
konsthantverk

RODDARHUSET I VAXHOLM

0734-34 36 10
www.roddarhuset.se
RÅNÄSSALONGEN

www.ranassalongen.se
SUNDBODEN, ÖREGRUND

0173-133 64
www.sundboden.se
ÅLANDS JAKT & FISKEMUSEUM,  

ECKERÖ +358 (0)18 382 99

www.jaktfiskemuseum.ax
facebook.com/jaktfiskemuseum

Gokart

GOKART FÖR ALLA, MALSTA

0176-22 62 62
www.gokartforalla.se

Gårdsbutik

NEDERGÅRDEN, SÖDRA STAVSUDDA

070-516 54 04
www.nedergarden.com
NYNÄS SLOTT, 

0155-26 15 05
NYNÄS RESTAURANG & KAFÉ,  

0725-29 46 80
www.nynasslott.se
OSTMAKERIET, RINDÖ

070-726 60 59
www.ostmakeriet.se
SUNDBODEN, ÖREGRUND

0173-133 64
www.sundboden.se
TOMTA KALKONFARM, GRISSLEHAMN

0175-306 90, 070-545 20 10

Gårdsbutik/ Fiskrökeri

VÄSTERRO, LEMLAND, ÅLAND

+358 405 642 308
www.vasterro.ax,  facebook.com/
vasterro

Åland

KUMLINGE STUGOR & RESTAURANG 

KASTÖREN, KUMLINGE 

+358 400 529 199 
www.kumlingestugor.com 
PENSIONAT SOLHEM, MARIEHAMN

+358 18 163 22
www.visitaland.com/solhem
PARK ALANDIA HOTELL, MARIEHAMN

+358 (0)18 141 30
www.parkalandiahotel.com

Båtuthyrning

HENRYS SKÄRGÅRDSSERVICE, INGMARSÖ

070-421 88 63
www.henrysskargardsservice.se 
HUB PROJECTS

070-575 60 70
www.sjotransporter.se
NYNÄS SLOTT, 0155-26 15 05
NYNÄS RESTAURANG & KAFÉ,  

0725-29 46 80
www.nynasslott.se
RÄVSTENS STUGBY, GRÄSÖ

0173-360 18, www.ravsten.se

Camping

FRITIDSBYN KAPELLSKÄRET,  

RÅDMANSÖ

0176-441 69, 0708-800 838
www.fritidsbyn.se
TROSA HAVSBAD, TROSA 

0156-124 94
www.trosahavsbad.se
UTÖ VÄRDSHUS, 08-504 203 00
www.utovardshus.se

Cykel

BO & KAJAK, ÖREGRUND

070-280 54 42
www.bokajak.se
CARLBERG BED & BREAKFAST,  BERGS-

HAMRA

0176-260 420
www.carlbergbo.se
FORSMARKS WÄRDSHUS, 

0173-501 00
www.forsmarkswardshus.se 
GULA VILLAN, UTÖ

08-501 574 10
www.gulavillanuto.se
LANDSORT GÄSTHAMN OCH STUGOR

08-520 341 20, 0709-562 561
www.landsortsstuguthyrning.se 
STF LILLSVEDS VANDRARHEM, VÄRMDÖ

08-541 385 30
ORNÖ BÅTVARV,  

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se

SVARTSÖ LANTHANDEL, SVARTSÖ

08-542 473 25
www.svartsolanthandel.se
SVARTSÖ SKÄRGÅRDSHOTELL  

& VANDRARHEM, 

08-542 474 00
www.svartsonorra.se
VANDRARHEMMET HVILAN,   

NORRTÄLJE, 0176-133 16
www.vandrarhemnorrtalje.se
UTÖ VÄRDSHUS, 08-504 203 00
www.utovardshus.se

Event/charter/båtturer

CATCH & RELAX, VAXHOLM

08-544 913 20, 0708-66 02 03
www.catchrelax.se
FEJAN OUTDOOR, FEJAN

0709-81 00 00
www.fejanoutdoor.se
HUB PROJECTS

070-575 60 70
www.sjotransporter.se
IDÖBORG KONFERENS & RETREAT

08-571 590 66, 
www.idoborg.se
LINJETTCHARTER, NORRTÄLJE

0176-23 05 15, 070-571 85 50
www.linjettcharter.se
SAILING EVENTS, VÄRMDÖ

08-571 471 00
www.sailingevents.se
SANDKILEN HELMI, BLIDÖ

070-609 01 34, 070-246 03 48, 
070-496 10 91
www.helmi.se
SEGELFARTYGET T/S CONSTANTIA

070-577 32 33
www.constantia.se
SÖDERARM – FYREN I ÅLANDS HAV

0176-432 12
www.soderarm.com
UTÖ VÄRDSHUS

08-504 203 00
www.utovardshus.se
VAXHOLMS BRYGGHUS, RINDÖ

072-300 00 46
www.vaxholmsbrygghus.se

Fiske/sportfiske

CATCH & RELAX, VAXHOLM

08-544 913 20, 0708-66 02 03
www.catchrelax.se
STF LILLSVEDS VANDRARHEM, 

VÄRMDÖ

08-541 385 30
NYNÄS SLOTT, , 0155-26 15 05
NYNÄS RESTAURANG & KAFÉ,  

0725-29 46 80
www.nynasslott.se
RÄVSTENS STUGBY, GRÄSÖ

0173-360 18, www.ravsten.se
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Kajak/kanot

BLIDÖ KAJAK, BLIDÖ

073-600 15 14
www.blidokajak.se
BO & KAJAK, ÖREGRUND

070-280 54 42
www.bokajak.se
GRINDA GÄSTHAMN, GRINDA

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
GRÄSÖ KANOTCENTRAL, GRÄSÖ

0173-360 03, 070-446 42 95
www.grasokanot.se, facebook.
com/grasokanot
HEMVIKEN KAJAK, LJUSTERÖ

076-711 90 44
www.hemvikenkajak.se
IDÖBORG KONFERENS & RETREAT

08-571 590 66
www.idoborg.se
LIDÖ HERRGÅRD, LIDÖ 

0176-404 99 
www.lidövärdshus.se
STF LILLSVEDS VANDRARHEM,

VÄRMDÖ, 

08-541 385 30
MÖJA HAVSKJAKER

0736-546 758
www.mojahavskajaker.se
NORRA STAVSUDDA HANDEL

08-571 650 78
www.stavsudda-handel.se
SOLBERGA GÅRD, RUNMARÖ

08-571 520 61
www.solbergagard.nu
TROSA HAVSBAD, TROSA 

0156-124 94
www.trosahavsbad.se
VAXHOLMS BRYGGHUS, RINDÖ

072-300 00 46
www.vaxholmsbrygghus.se

Kajakturer

FEJAN OUTDOOR, FEJAN

0709-81 00 00
www.fejanoutdoor.se 

Konferens/Bröllop

Öregrund/Östhammar

EPOKGÅRDEN, ÖREGRUND

0173-302 00
www.epokgården.se 
RÄVSTENS STUGBY, GRÄSÖ

0173-360 18
www.ravsten.se

Inredning/present

A-KS PRESENT & HEMTEXTIL,  

ÖSTHAMMAR, 0173-212 04 
ART BY ANGELA

www.angelaalden.se
BO RENBORGS LJUSKRONOR,  

HALLSTAVIK, 0733-96 16 96
bo.renborg@creanom.nu
BREVIKSLOGEN, RÅDMANSÖ

0176-428 06
CARINAS KÄRA TING, SKÄRPLINGE

070-672 99 23
www.facebook.com/carinas.kara
www.carinaskarating.se
ENGELBREKTSON & CO

www.flaggbutik.se
FORMLYCKA, ÖREGRUND

073-352 13 33, www.formlycka.se
FÄRDIGSHUSET, ÖREGRUND

0173-300 53
www.fardigshuset,se
GUSTAVSBERGS PORSLINSFABRIK, 

VÄRMDÖ, 08-570 35 663
www.gustavsbergsporslins-  
fabrik.se 
HANTVERKETS HUS, LÖVSTABRUK

www.hantverketshus.se
JESS OF SWEDEN, ÖSTHAMMAR

www.jessofsweden.se
KULANS BOD & GALLERI, BLIDÖ

070-517 12 53, www.kulan.org
LEUFSTA HANDKRAFT, SKÄRPLINGE

0294-233 43
www.leufstahandkraft.se
LILLA PARADISET, TROSA

0156-137 53
www.lillaparadiset.com
MAGASIN 19

Hamngat 12 A, Öregrund
www.magasin19.se
MAUDS HEMSLÖJD, RÄFSNÄS

0176-403 92
NEDERGÅRDEN, SÖDRA STAVSUDDA

070-516 54 04
www.nedergarden.com
NYNÄS SLOTT, 0155-26 15 05
NYNÄS RESTAURANG & KAFÉ,  

0725-29 46 80
www.nynasslott.se
PAPPERSSTUGAN, ÄLMSTA

0176-523 69
www.pappersstugan.com
SJÖBUTIKEN, www.sjobutiken.se
SJÖPRICKEN KERAMIKVERKSTAD, 

LANDSORT

08-520 341 05, 073-231 90 01
www.landsort.com
SOLBERGA GÅRD, RUNMARÖ

08-571 520 61
www.solbergagard.nu
SUNDBODEN, ÖREGRUND

0173-133 64, 0709-46 84 18
www.sundboden.se
ÅLANDS JAKT & FISKEMUSEUM, ECK-

ERÖ, +358 (0)18 382 99
www.jaktfiskemuseum.ax,  face-
book.com/jaktfiskemuseum

Norra Skärgården

ARHOLMA NORD, ARHOLMA

0176-560 40
www.arholmanord.se
LIDÖ HERRGÅRD, LIDÖ

0176-404 99
www.lidövärdshus.se
PENSIONAT GRANPARKEN, 

NORRTÄLJE

0176-103 54
www.granparken.com, facebook.
com/pensionat granparken
RÅDMANSÖ BYGDEGÅRD, GRÄDDÖ

0709-701 901
www.radmansobygdegard.se
RÅNÄS SLOTT, RÅNÄS

0175-747 00
www.ranasslott.se
SALNÖ GÅRD, VÄDDÖ

0176-931 90
www.salnogard.se
SIARÖFORTET, LJUSTERÖ

08-24 30 90
www.blidosundsbolaget.se
SÖDERARM – FYREN I ÅLANDS HAV

0176-432 12
www.soderarm.com

Mellersta Skärgården

BEST WESTERN THE PUBLIC HOTEL, 

ÅKERSERGA

08-558 090 00
www.publichotel.se
BOGESUNDS SLOTTSVANDRARHEM, 

VAXHOLM

08-541 750 60
www.bogesundsslotts- 
vandrarhem.se
BULLANDÖ KROG, VÄRMDÖ

08-571 458 54
www.bullandokrog.se 
CATCH & RELAX, VAXHOLM

08-544 913 20, 0708-66 02 03
www.catchrelax.se
DJURÖNÄSET, DJURÖ

08-571 490 00
www.djuronaset.com
GRINDA WÄRDSHUS, GRINDA

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
IDÖBORG KONFERENS & RETREAT

08-571 590 66
www.idoborg.se 
STF LILLSVEDS VANDRARHEM, 

VÄRMDÖ

08-541 385 30
NÄSSLINGEN RESORT, LJUSTERÖ

08-542 472 00
www.nasslingen.se
SAILING EVENTS, VÄRMDÖ

08-571 471 00
www.sailingevents.se
SEGELFARTYGET T/S CONSTANTIA

070-577 32 33
www.constantia.se

Gästhamn

FRITIDSBYN KAPELLSKÄRET

070-880 08 38
www.fritidsbyn.se
DJURÖNÄSET, DJURÖ

08-571 490 00
www.djuronaset.com
GRISSLEHAMNS MARINA & CAMPING

0175-330 30 (camping),   
0175-306 49 (marina)
www.grisslehamnsmarina.se
GRINDA WÄRDSHUS

08-542 494 91
www.grinda.se
GRÄDDÖ MARINA, RÅDMANSÖ

0176-409 00
www.graddomarina.se
LANDSORTS GÄSTHAMN & STUGOR

08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se
KUMLINGE STUGOR & RESTAURANG 

KASTÖREN, KUMLINGE, ÅLAND 

+358 400 529 199 
www.kumlingestugor.com
LIDÖ VÄRDSHUS

0176-404 99
www.lidovardshus.se
LINANÄS GÄSTHAMN, LJUSTERÖ

08-542 400 10
www.linanasgasthamn.se
NYNÄSHAMNS GÄSTHAMN

08-520 116 35
www.nynashamn.se/gasthamn
NÄSSLINGEN RESORT, LJUSTERÖ

08-542 472 00
www.nasslingen.se
ORNÖ BÅTVARV

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
SIARÖFORTET, LJUSTERÖ

08-24 30 90
www.blidosundsbolaget.se
SKANSHOLMENS SJÖKROG, MÖRKÖ

08-551 550 66
www.skansholmen.com
TROSA GÄSTHAMN

0156-161 11, 070-227 36 31
www.trosagasthamn.se
UTÖ VÄRDSHUS

08-504 203 00
www.utovardshus.se
WAXHOLMS GÄSTHAMN

08-541 322 00
www.waxholmshamn.se

Hantverk

HANTVERKETS HUS, LEUSTABRUK

www.hantverketshus.se
LEUFSTA HANDKRAFT, LEUSTABRUK

www.leufstahandkraft.se 
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SOLBRÄNNAN RESTAURANG 

 & CAFE, ÖSTERSKÄR

08-540 609 09
www.solbrännan.se
ÅTELLET I NORRTÄLJE 

0176-70 04 50
www.atellet.se

Mellersta skärgården

BEST WESTERN THE PUBLIC HOTEL, 

ÅKERSERGA

08-558 090 00
www.publichotel.se
BOGESUNDS SLOTTSVANDRARHEM, 

VAXHOLM

08-541 750 60
www.bogesundsslotts- 
vandrarhem.se
BULLANDÖ KROG, VÄRMDÖ

08-571 458 54
www.bullandokrog.se
DJURÖNÄSET, DJURÖ

08-571 490 00
www.djuronaset.com
GRINDA WÄRDSHUS, 

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
INGMARSÖ KROG, 

08-542 468 00
www.ingmarsokrog.com
MÖJA VÄRDSHUS

08-571 616 10
www.mojavardshus.se
NEDERGÅRDEN, SÖDRA STAVSUDDA

070-516 54 04
www.nedergarden.com
NYCKELVIKENS HERRGÅRD, NACKA

08-718 00 21
www.nyckelviken.com
NÄSSLINGEN RESORT, LJUSTERÖ

08-542 472 00
www.nasslingen.se
OSTMAKERIET, RINDÖ

070-726 60 59
www.ostmakeriet.se
PÄRLAN PÅ MÖJA, MÖJA 

08-571 641 85
www.parlanpamoja.se
RÖKERIET FJÄDERHOLMARNA

08-716 50 88
www.rokeriet-fjderholmarna.se
SANDHAMNS VÄRDSHUS

08-571 530 51
www.sandhamns-vardshus.se
SVA MARGA MAT, VAXHOLM

08-541 320 90
www.lagagodmat.se
SÄBY SÄTERI, INGARÖ

08-570 267 00
www.sabysateri.se
VÅR GÅRD SALTSJÖBADEN

08-748 77 00
www.vargard.se
VAXHOLMS BRYGGHUS, RINDÖ

072-300 00 46
www.vaxholmsbrygghus.se

VAXHOLMS HEMBYGDSGÅRDS CAFÉ, 

08-541 319 80
www.facebook.com/vaxholms 
hembygdsgårds cafe
VAXHOLMS KASTELL, 

08-12 00 48 70
www.kastellet.com
WIKSTRÖMS FISK, MÖJA

08-571 641 70
www.wikstromsfisk.se
ÖSTANÅ SJÖKROG, ROSLAGS-KULLA

08-543 531 00
www.östanåsjökrog.se

Södra skärgården

BÅTSHAKET, ÅLÖ

08-501 574 63 
www.batshaket.se (sommartid)
KÖRUNDA GOLF & KONFERENSHO-

TELL, ÖSMO/NYNÄSHAMN 

08-520 390 30
www.korunda.se
LOTSTORNET & SVEDTILJAS,  

LANDSORT

08-520 341 11
www.g-mo.se
LANDSORTS GÄSTHAMN & STUGOR, 

08-520 341 20, 0709-562 561
www.landsortsstuguthyrning.se
LÄGET HAMNKROG & BAR,  

OXELÖSUND

0155-334 50, 070-666 03 03
www.lagethamnkrog.se
NILSSONS BAGERI,  

TROSA/NYKÖPING

0156-123 94 (Trosa),   
0155-212 325(Nyköping)
www.mekkakonditori.se
NYNÄS HAVSBAD, NYNÄSHAMN 

08-520 604 00
www.nynashavsbad.se
NYNÄS SLOTT, 

0155-26 15 05
NYNÄS RESTAURANG & KAFÉ, 

0725-29 46 80
www.nynasslott.se
NÅTTARÖ GÅRD & RESORT, NÅTTARÖ

08-520 400 30
www.nattaro.se
ORNÖ BÅTVARV, ORNÖ

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
TROSA GÄSTHAMN

0156-161 11, 070-227 36 31
www.trosagasthamn.se
TROSA HAVSBAD, TROSA 

0156-124 94
www.trosahavsbad.se
TROSA STADSHOTELL

0156-170 70
www.trosastadshotell.se
UTÖ VÄRDSHUS

08-504 203 00
www.utovardshus.se
ÅGÅRDEN HOTELL, RESTAURANG  

& TRÄDGÅRDSBAR, TROSA

0156-400 90
www.agarden-trosa.se

STALLCAFÉET, ÖSTERBYBRUK

0733-24 06 74
www.stallcafeet.se
SUNDBODEN, ÖREGRUND

0173-133 64,
www.sundboden.se
ÖRSKÄRS FYR, VANDRARHEM  

& SERVERING

0173-340 21
www.orskarsfyr.se

Norra skärgården

ARHOLMA NORD, ARHOLMA

0176-560 40
www.arholmanord.se
CAFÉ BAGARBODEN, GRISSLEHAMN

0175-330 45 (sommartid)
www.bagarbod.se
CAFÉ TRUTEN, RÖDLÖGA

0176-870 60 (sommartid)
www.rodlogaboden.se
FURUSUNDS VÄRDSHUS, FURUSUND

0176-803 44
WWW.FACEBOOK.COM/FURUSUND 

VÄRDSHUS 

HAVSPIREN, NORRTÄLJE

0176-162 20, 0707-260 291
www.havspiren.se
HÄLSOKRAFT, NORRTÄLJE

0176-26 84 88
www.halsokraftnorrtalje.se
KAPELLET, NORRTÄLJE

0176-150 60
www.kapellet.nu
KRÖNS TRÄDGÅRD, VÄDDÖ

0176-510 41 
www.kronstradgard.se
KVARNUDDEN KAFÉ, KROG O B&B, 

GRÄDDÖ

0176-400 50 (sommartid)
www.kvarnudden.se
L8 I HAMNEN, GRISSLEHAMN

0175-305 35 (sommartid)
www.l8ihamnen.se
LANDGÅNGEN RESTAURANG & CAFÉ, 

KAPELLSKÄR

0176-440 50
www.inorrtelje.se
LOTSVILLAN PAD THAI,   

SIMPNÄS-BJÖRKÖ

0176-525 12 (sommartid)
www.sirpercys.se
PENSIONAT GRANPARKEN, 

NORRTÄLJE

0176-103 54
www.granparken.com,  
facebook.com/pensionat- 
granparken
PIZZERIA GRÄDDÖ, GRÄDDÖ

0176-400 11
RESTAURANG KINA THAI, 

ÖSTHAMMAR

0173-175 54
RÅNÄS SLOTT, RÅNÄS

0175-747 00
www.ranasslott.se
SIARÖFORTET, LJUSTERÖ

08-24 30 90
www.blidosundsbolaget.se

Södra Skärgården

GRUNDETS VANDRARHEM, 

RÖGRUND

08-571 561 10
www.grundet.se
GULA VILLAN, UTÖ

08-501 574 10
www.gulavillanuto.se 
LAGNÖ STUDIO, TROSA

0156-224 70
www.studiolagno.se
LANDSORTS VANDRARHEM

08-520 341 05
www.landsort.com
LOTSTORNET & SVEDTILJAS,  

LANDSORT

08-520 341 11
www.g-mo.se
NYNÄS SLOTT, 

0155-26 15 05
NYNÄS RESTAURANG & KAFÉ, 

0725-29 46 80
www.nynasslott.se
UTÖ VÄRDSHUS

08-504 203 00
www.utovardshus.se

Åland

PARK ALANDIA HOTELL, 

MARIEHAMN

+358 (0)18 141 30
www.parkalandiahotel.com

Kiosk/servering

UTÖ VÄRDSHUS

08-504 203 00
www.utovardshus.se

Krogar/cafeer

Norra Uppland

ADAS KAFFESTUGA, ÖSTHAMMAR

0173-129 99
www.adaskaffestuga.se
ANGELICAS MAT & BAGERI,  

ÖSTHAMMAR

0173-128 88
www.cafemjolnaren.com
EDS HANDELSTRÄDGÅRD, ÖSTHAM-

MAR

073-64 65 925 (öppnar 1 april)
www.edstradgard.se
LEUFSTABRUKS WÄRDSHUS,  

LÖVSTABRUK

0294-311 22
www.leufstabrukswardshus.se
NORRSKEDIKA HOTELL, NORRSKE-

DIKA

0173-150 55
www.gamlajarnhandeln.se
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Åland

KUMLINGE STUGOR & RESTAURANG 

KASTÖREN,  

+358 400 529 199 
www.kumlingestugor.com 
PARK ALANDIA HOTELL, 

MARIEHAMN

+358 (0)18 141 30
www.parkalandiahotel.com

Livsmedel

GRINDA LANTHANDEL, GRINDA

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
INGMARSÖ LIVS, INGMARSÖ

08-542 460 20
ingmarso.livs@telia.com 
ICA GRÄDDÖ SKÄRGÅRDSHANDEL

0176-400 12
ICA KASTBERGS, HÅLLNÄS

0294-220 05
www.ica.se/kastbergs
ICA NÄRA ÖREGRUND

0173-313 10
www.ica.se facebook.com/ 
icaoregrund
ICA TORGET, SKÄPLINGE

0294-102 55
www.ica.se
ICA VÄDDÖ KASSEN, ÄLMSTA

0176-778 80
LANDSORTS GÄSTHAMN & STUGOR

08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se 
LINANÄS GÄSTHAMN, LJUSTERÖ

08-542 400 10
www.linanasgasthamn.se
NORRA STAVSUDDA HANDEL

08-571 650 78
www.stavsudda-handel.se
NÅTTARÖ LIVS, NÅTTARÖ

08-520 400 15
SPILLERSBODA LANTHANDEL

0176-22 10 01
www.spillersbodalanthandel.se
SVARTSÖ LANTHANDEL, SVARTSÖ

08-542 473 25
www.svartsolanthandel.se

Lägerverksamhet

SEGELFARTYGET T/S CONSTANTIA

070-577 32 33
www.constantia.se 
ÄVENTYRET VÄSSARÖ

0173-371 19
www.aventyretvassaro.se

MUSEET HAMN, FISKSÄTRA

08-570 311 10
www.hamnmuseum.se 
MÖJA HEMBYGDSMUSEUM, MÖJA

0705-73 83 13
www.hembygd.se/stockholm/
moja
NYNÄS SLOTT, 0155-26 15 05
www.nynasslott.se
ORNÖ MUSEUM, 070-796 18 18
www.ornomuseum.se
OXHALSÖ BÅTSMANSTORP, BLIDÖ  

070-377 54 11 
www.hembygd.se/blido
ROLAND SVENSSON MUSEET, MÖJA

070-553 973 23
www.moja.nu/roland-svensson-
museet
SEGELFARTYGET T/S CONSTANTIA

070-577 32 33
www.constantia.se
SIARÖFORTET, LJUSTERÖ

08-24 30 90
www.blidosundsbolaget.se
SJÖFARTSMUSEET, ÄLMSTA

0176-502 59
www.sjofartsmuseet.se
SKÄRGÅRDSMUSEET, STAVSNÄS

08-571 502 14
www.skargardsmuseet.org
NATURUM STENDÖRREN, TROSA/

NYKÖPING, 0155-26 31 80
www.naturumstendorren.se
VAXHOLMS FÄSTNINGS MUSEUM

08-12 00 48 70
www.vaxholmsfastning.se
ÅLANDS FOTOGRAFISKA MUSEUM,  

BASTÖVÄGEN 7, PÅLSBÖLE

+358 (0)18 439 64, 
alands.fotografiska.museum@
aland.net
www.alandsfotografiska- 
museum.com
ÅANDS JAKT & FISKEMUSEUM,  

ECKERÖ

+358 (0)18 382 99
www.jaktfiskemuseum.ax
facebook.com/jaktfiskemuseum

Seglingsturer

SANDKILEN HELMI, BLIDÖ

070-609 01 34, 070-246 03 48,
070-496 10 91
www.helmi.se 
SEGELFARTYGET T/S CONSTANTIA

070-577 32 33
www.constantia.se

Sjöpolisen

SJÖPOLISEN I STOCKHOLMS LÄN

010-563 73 26
Tips till sjöpolisen 114 14
www.polisen.se
www.batsamverkan.se 

Marina/Varv

BERGSHAMRA VARV, 

0176-26 20 68
www.bergshamravarv.se
DREVDELAR, SKÄRPLINGE

070-224 66 48
www.drevdelar.se
DYVIKS MARINA, ÅKERSBERGA

08-543 543 00, www.dyvik.se 
GRÄDDÖ MARINA, RÅDMANSÖ

0176-409 00
www.graddomarina.se
KANHOLMSFJÄRDENS MARINA,  

DJURHAMN, 08-571 631 64
www.kanholmsfjardensmarina.se
Öppet mån-fre 7.30-16.30
ORNÖ BÅTVARV, 

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
RAMSMORA VARV, LJUSTERÖ

08-542 400 00
www.ramsmora.se
SKÄRGÅRDSVARVET, GRÄDDÖ

0730-29 39 49
www.skargardsvarvet.se
SVINNINGE MARINA, ÅKERSERGA

08-540 631 55
www.svinningemarina.se 
ÖREGRUNDS BÅTVARV, ÖREGRUND

0173-304 23
www.oregrundsbatvarv.se

Minigolf

LINANÄS GÄSTHAMN, LJUSTERÖ

08-542 400 10
www.linanasgasthamn.se
TROSA HAVSBAD, TROSA

0156-124 94
www.trosahavsbad.se
UTÖ VÄRDSHUS

08-504 203 00
www.utovardshus.se

Museum

BATTERI ARHOLMA KUSTFÖRSVARS-

MUSEUM, ARHOLMA

0176-560 40
www.batteriarholma.se
KLAVERENS HUS, LÖVSTABRUK

076-904 89 16
www.klaverenshus.se
KLUBB MARITIM, OXELÖSUND

073-815 74 52
klubbmaritim.weebly.com
KNUTMASSOMUSÉET KVARNEN, GIMO

0173-867 95
www.knutmasso.se
MOPEDUM SV NOSTALGIMUSEUM, NY-

NÄSHAMN

08-520 132 00
www.mopedum.se

Sjöräddningen

(vid allvarlig olycka ring 112)
Arkösund, 0705-80 81 24
Möja, 0705-80 81 22
Räfsnäs, 0705-80 81 18
Trosa, 0705-80 81 23
Stockholm, 0705-80 82 01
Öregrund, 0705-80 81 17

Sjötaxi/rederier

BLIDÖSUNDSBOLAGET

08-34 30 90
www.blidosundsbolaget 
ECKERÖ LINJEN, GRISSLEHAMN-

ECKERÖ

0176-258 00
+358 18 28 300
www.eckerolinjen.se
HUB PROJECTS, 

070-575 60 70
www.sjotransporter.se
NORRA SKÄRGÅRDSTRAFIKEN, 

BLIDÖ

070-932 97 95
PER ELIASSONS SJÖTJÄNST

070-660 03 62 (sommartid)
www.per-eliasson.se
ROSLAGENS SJÖTRAFIK, SANDHAMN

070-691 38 58
www.roslagenssjotrafik.se
SOLBERGA GÅRD, RUNMARÖ

08-571 520 61
www.solbergagard.nu
SKÄRGÅRDSTJÄNSTER, YXLAN

070-537 90 19
www.taxibat.nu
TROSA REDERI

073-655 18 21
www.trosarederi.se
SKÄRGÅRDSTRAFIK & CHARTER, 

STAVSNÄS

08-571 501 00
www.battaxi.se
UTÖ VÄRDSHUS

08-504 203 00
www.utovardshus.se
UTÖ REDERI AB

08-679 58 30 (turupplysning)
08-571 546 10 (godsbokning)
08-501 570 25 (kontoret)
www.utorederi.se
WAXHOLMSBOLAGET

08-679 58 30 (turupplysning)
www.waxholmsbolaget.se

Spa/relax

DJURÖNÄSET, DJURÖ

08-571 490 00
www.djuronaset.com
NJUTA SPA, NACKA

08-21 21 68, www.njutaspa.se
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NYNÄS HAVSBAD, NYNÄSHAMN

08-502 604 00
www.nynashavsbad.se
NÄSSLINGEN RESORT, LJUSTERÖ

08-542 472 00
www.nasslingen.se
RÅNÄS SLOTT, RÅNÄS

0175-747 00, www.ranasslott.se
TROSA STADSHOTELL

0156-170 70
www.trosastadshotell.se

Stugor

Östhammar/Öregrund

BO & KAJAK, ÖREGRUND

070-280 54 42
www.bokajak.se 
EPOKGÅRDEN, ÖREGRUND

0173-302 00
www.epokgården.se
RÄVSTENS STUGBY, GRÄSÖ

0173-360 18
www.ravsten.se
ÖRSKÄRS FYR, VANDRARHEM   

& SERVERING

0173-340 21, www.orskarsfyr.se

Norra Skärgården

BERIT BERGEN, BLIDÖ

Stuga 4-bäddar, WC/dusch, kök
0176-818 60, 0728-90 12 26 
FRITIDSBYN KAPELLSKÄRET,  

RÅDMANSÖ

0176-441 69, 0708-800 838
www.fritidsbyn.se
KVARNUDDEN KAFÉ, KROG O B&B, 

GRÄDDÖ, 0176-400 50
www.kvarnudden.se
LIDÖ VÄRDSHUS, LIDÖ

0176-404 99 
www.lidövärdshus.se

Mellersta Skärgården

GRINDA STUGBY, GRINDA

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
GULA VILLAN, UTÖ

08-501 574 10
www.gulavillanuto.se
HENRYS SKÄRGÅRDSSERVICE,  

INGMARSÖ, 070-421 88 63
www.henrysskargardsservice.se
HUSARÖBRÖDERNA ÖSTERMAN, 

HUSARÖ, 070-934 96 50
www.husaro.se
IDÖBORG KONFERENS & RETREAT

08-571 590 66
www.idoborg.se
STOCKHOLMS SKÄRGÅRDSTUGOR

08-570 231 31
www.skargardsstugor.se
SVARTSÖ SJÖBODAR, SVARTSÖ

08-542 471 10
www.svartsosjobodar.se

Bergsprängning

NJ MARK, NORRTÄLJE

070-602 32 42

Bio

STUDIO LAGNÖ, TROSA 

0156-224 70, 
www.studiolagno.se

Blommor/trädgård

BLOMSTERSHOPEN, ÖSTHAMMAR

0173-129 10
EDS HANDELSTRÄDGÅRD,  

ÖSTHAMMAR, 0173-108 99
www.edstradgard.se
FLORABUKETTEN LOTTA, ÖSTHAMMAR

0173-100 58
FURUSUNDS HANDELSTRÄDGÅRD

0176-803 99
www.furusundshandels- 
trädgård.se
KRÖNS TRÄDGÅRD, ÄLMSTA/VÄDDÖ

0176-510 41
www.kronstradgard.se
LÖVSTABRUKS TRÄDGÅRD

072-216 24 83
SARAS BLOMMOR, SKÄRPLINGE

0294-606 44
allasarasblommor@gmail.com
VÄXPLATS NYBYN, FINSTA/RIMBO

0175-606 44
www.vaxplatsnybyn.com
ÅKERSBERGA VÄXTFÖRSÄLJNING

08-540 625 00
www.bergavaxter.se
ÖREGRUNDS TRÄDGÅRD

070-752 84 78
www.oregrundstradgard.se

Bogsering

SJÖENTREPRENADER, INGMARSÖ

070-347 49 01
www.sjoentreprenader.se

Bostäder

JM/SENIORGÅRDEN, GUSTAVSBERG

www.jm.se

Bryggeri

LÖVSTAÖLETS VÄNNER

www.lovstaolet.org
NYNÄHAMNS ÅNGBRYGGERI

08-520 212 13, www.nyab.se

Bryggor

KNUFF SJÖENTREPRENAD, VAXHOLM

070-661 81 11
info@brygga.nu 
MARINFLYTBRYGGAN, 

SPILLERSBODA

0176-22 16 35
www.marinflytbryggan.se
SJÖENTREPRENADER, INGMARSÖ

070-347 49 01
www.sjoentreprenader.se

UTÖ TURISTBYRÅ 

08-501 574 10
www.utoturistbyra.se 
VAXHOLMS TURISTBYRÅ

08-541 314 80 
VISIT ROSLAGEN

0767-650 660
www.roslagen.se
VISIT VÄRMDÖ

08-570 346 09 
www.varmdo.se
VÄDDÖBYGDENS   

TURISTINFORMATION 

0176-20 89 00
www.vaddobygden.se
ÅLANDS TURISTFÖRBUND

+358 (0)18 240 00
www.visitaland.com

Tälthotell

FEJAN OUTDOOR, FEJAN

0709-81 00 00
www.fejanoutdoor.se

Yoga

IDÖBORG KONFERENS & RETREAT

08-571 590 66
www.idoborg.se

Övrigt

Apotek/systemombud

LJUSTERÖ GÄSTHAMN

08-542 400 10
www.linanasgasthamn.se 
SVARTSÖ LANTHANDEL, SVARTSÖ

08-542 473 25
www.svartsolanthandel.se

Arkitekt

KREAPLAN ARKITEKTKONTOR,  

ÖSTHAMMAR

0173-100 10, 070-638 39 28
www.kreaplan.se

Badrock/handduk

MIKLAGÅRD, TÄBY

www.miklagard.nu

Bank

ROSLAGENS SPARBANK, NORRTÄLJE

www.roslagenssparbank.se 

Bastu/försäljning

BASTUSPECIALISTEN

08-445 14 10
www.bastuspecialisten.se

Södra Skärgården

LANDSORTS GÄSTHAMN & STUGOR

08-520 341 20, 0709-562 561
www.landsortsstuguthyrning.se
NYNÄS SLOTT, 

0155-26 15 05
VANDRARHEM BRÄNNERIET,  

0155-26 15 58
www.nynasslott.se
ORNÖ BÅTVARV,

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
TROSA HAVSBAD,  

0156-124 94
www.trosahavsbad.se
TROSA-VAGNHÄRAD SK,  

HÄRADSVALLEN

0156-267 60, 070-767 81 74
www.laget.se/tvsk
UTÖ STUGA, 

070-251 01 21, 
www.utostuga.se

Hela skärgården

STUGFÖRMEDLING KUSTNÄRA

076-049 41 60
www.kustnarastugor.se
STUGSOMMAR

020-625 625
www.stugsommar.se

Åland

KUMLINGE STUGOR & RESTAURANG 

KASTÖREN

+358 400 529 199 
www.kumlingestugor.com

Turistbyråer

DESTINATION DALARÖ

08-501 508 00, www.dalaro.se
LÖVSTABRUKS TURISTINFORMATION

0295-202 20,  0295-214 06  
(bokning)
www.vallonbruken.nu,   
www.bokauppland.se
MUSKÖ TURISTBYRÅ

08-500 454 10
www.ludvigsberg.se
MÖJA TURISM

08-571 640 53
www.mojaturistinfo.se
NYKÖPINGS TURISTBYRÅ

0155-24 82 00
www.visitnykoping.se
NYNÄSHAMNS TURISTBYRÅ

08-520 737 00
www.visitnynashamn.se
ORNÖ TURISTBYRÅ

08-501 563 05
www.orno.se 
OXELÖSUNDS TURISTBYRÅ

0155-383 50
www.visitoxelosund.se
TROSA TURISTCENTER

0156-522 22, www.trosa.com
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Faster+Sting+Crescent+KImple 
Aluminium+Terhi+beg båtar.
Båttillbehör, flytvästar, förtöj-
ning, byggplast återförsäljare
ÄLMSTA ALUMINIUMBÅTAR AB – VÄDDÖ 

BÅTCENTER AB

0176-503 44
kontakt@vaddobatcenter.se
www.vaddobatcenter.se
Vard 10-17, lör 10-14

Båtbottentvätt

BOATWASHER ISTÄLLET FÖR

BOTTENFÄRG

0705-784 124
www.boatwasher.se

Båtbyggeri

ERIKSSONS BYGGERI & BÅTBYGGAR-

SKOLA, INGMARSÖ

08-542 461 36

Båtförvaring/service

RAMSMORA VARV, LJUSTERÖ

08-542 400 00
www.ramsmora.se

Båtmotorer

Försäljning & Service –  
Johnson, Evinrude E-tec G2,  
Tohatsu, Honda m fl
ÄLMSTA ALUMINIUMBÅTAR AB  

– VÄDDÖ BÅTCENTER AB

0176-503 44
kontakt@vaddobatcenter.se
www.vaddobatcenter.se
Vard 10-17, lör 10-14

Båttillbehör

GRÄDDÖ MARINA, RÅDMANSÖ

0176-409 00
www.graddomarina.se
LÖTENS MEKANISKA/DREVDELAR, 

SKÄRPLINGE

070-224 66 48
www.drevdelar.se
MARIN DECOR, ÖREGRUND

0173-305 10
www.marindecor.se

Båtservice

Vinterförvaring o service,  
båtar o utombordare,  
bottenfärger o tillbehör.
ÄLMSTA ALUMINIUMBÅTAR AB  

– VÄDDÖ BÅTCENTER AB

0176-503 44
kontakt@vaddobatcenter.se
www.vaddobatcenter.se
Vard 10-17, lör 10-14

Böcker/Förlag

BOKFÖRLAGET MAGNUS ULLMAN

www.magnusullman.com

Festlokal/bygdegård

PENSIONAT GRANPARKEN, 

NORRTÄLJE

0176-103 54
www.granparken.com,   
facebook.com/pensionat- 
granparken
OAXEN BYGDEGÅRDEN GILLET, 

MÖRKÖ

www.oaxenbygdegard.se
RÅDMANSÖ BYGDEGÅRD, 

GRÄDDÖ

0709-701 901
www.radmansobygdegard.se

Fisk

CALLES FISK, HÅLLNÄS

0294-231 10, 070-559 86 78
www.kallesfisk.nu
HÅLLSTRANDS FISK, HÅLLNÄS

0294-233 19, 070-544 85 56
www.hallstrandsfisk.se

Färg/Golv

NORDSJÖ IDE & DESIGN,   

ÖSTHAMMAR

0173-212 35, 070-787 87 68
www.roslagensgolv.se
STRÖMBERGS RÖDFÄRGMÅLNING, 

ÖSTHAMMAR

070-592 15 31

Fönster

FINA FÖNSTER & SPRÖJS,  

VÄSTERFÄRNEBO

0224-68 05 68
www.finasprojs.se

Glas

GLASKLART, ÖSTHAMMAR

0173-109 95
www.glasklart.se

Glass

LÄGET HAMNKROG & BAR,  

OXELÖSUND

0155-334 50, 070-666 03 03
www.lagethamnkrog.se

Grill/kiosk

LJUSTERÖ KIOSK & GRILL

08-542 422 31

Grus/jord

Grusleverens med självlossande 
farty. Badsan utlägges.
REDERIAB SKÄRGÅRDSGRUS, GÄLLNÖBY

www.skargardsgrus.se 
SKÄRPLINGE GRUS/ 

GRIGGEBO BERGTÄKT

070-312 31 32
WETERBERGS GRUS, DJURÖ

070-349 22 04
www.nordanvind.se

Catering

BOGESUNDS SLOTTSVANDRARHEM, 

VAXHOLM

08-541 750 60
www.bogesundsslotts-  
vandrarhem.se
BULLANDÖ KROG, VÄRMDÖ

08-571 458 54
www.bullandokrog.se
LÄGET HAMNKROG & BAR,  

OXELÖSUND

0155-334 50, 070-666 03 03
www.lagethamnkrog.se
SIR PERCYS CATERING, SIMPNÄS

0176-525 12, 070-175 91 88
www.sirpercyscatering.se
SKÄRGÅRDSCATERING, GRÄSÖ

073-971 51 12
www.skargardscatering.se
ÖRÄTT, SVARTSÖ

08-542 47 010, www.oratt.se

Delikatesser

LÄGET HAMNKROG & BAR,  

OXELÖSUND

0155-334 50, 070-666 03 03
www.lagethamnkrog.se
OSTMAKERIET, RINDÖ

070-726 60 59
www.ostmakeriet.se

Däck

SVENNES DÄCKSERVICE, HÅLLNÄS

0294-220 37

Ekobutik

HÄLSOKRAFT, NORRTÄLJE

0176-26 84 88
www.halsokraftnorrtalje.se

Ekofrisör

HÄLSOKRAFT, NORRTÄLJE

0176-26 84 88
www.halsokraftnorrtalje.se

El

Elmaterial, hushållsmaskiner, 
värmepumpar, toaletter för  
fritidshus mm
ELON, ÖSTHAMMAR

0173-217 44
www.elon.se

Elservice/installation

GRÄDDÖ ELINSTALLATIONER

0709-556 636
www.graddoel.se

Entreprenad/
Markarbeten

SÖREN GUSTAVSSON ENTR,

ÖSTHAMMAR 

070-222 02 02
www.sorengustavssonentreprenad
_ osthammar.clearsearch.se

Bränneri

NORRTELJE BRENNERI, LOHÄRAD

0176-22 71 30
www.norrteljebrenneri.se

Bygg/byggtjänster  

BEIJER BYGGMATERIAL, ÖSTHAMMAR

075-241 29 80
www.beijerbygg.se 
BLIDÖ BYGG & SJÖTRANSPORTER

070-932 97 95
tommy.bygg@telia.com
FROMS BYGG, NORRTÄLJE

070-770 03 08
GRÄDDÖ BYGG & SNICKERI,  

RÅDMANSÖ, 070-723 41 20
www.graddobygg.se
MAGNUS FALK ENTR, ÖSTHAMMAR

0173-500 25
www.falkentreprenad.com
MATTSSON & THOLÉN, NORRTÄLJE

0733-11 99 91
www.mtbygger.se
NIKLAS GUSAVSSON BYGG, YXLAN

0768-81 61 77, www.ngbygg.se
PA BYGG & INREDNING, ÖSTHAMMAR

073-023 57 64
www.pabygginredning.se
SÄLLSTRÖM BYGG, BERGSHAMRA 

0708-26 13 34
www.sallstrombygg.se

Byggbolag

COBAB, NORRTÄLJE

0176-25 05 00, www.cobab.se

Byggnadsarbeten/
Byggsmide/VVS

ROSLAGENS INDUSTRITEKNIK AB, ÖST-

HAMMAR, 0173-217 90
www.ritab.se

Byggnadsarbeten/Fast-
ighetsservice

Grunder och plintar,  
bergsprängning
MARKSERVICE ÅKE LARSSON,  

LJUSTERÖ

Åke 070-604 97 38,  
Karl 070-604 97 39

Båt/Byggvård/Kurser

BÅT & BYGGNADSVÅRD I ROSLAGEN, 

VRETA, 072-585 18 43
www.bbviroslagen.se

Båtförsäljning/ 
Båttillbehör

BÅTMAGNETEN, VÄRMDÖ

08-571 685 70   
www.batmagneten.se
MARELL BOATS, GRÄSÖ

www.marellboats.se
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Knivslipning/  
Uthyrning av fällor/
Hantverk

GRÄVLINGS NATURPRODUKTER,  

GRÄSÖ, 070-327 54 21
www.gravlingsnaturprodukter.se

Laboratorium

KUSTLABORATORIUM, ÖREGRUND

www.slu.se

Lägenheter

ROSLAGSBOSTÄDER, NORRTÄLJE

0176-20 75 00
www.roslagsbostader.se
ÖSTHAMMARSHEM

www.osthammarshem.com

Massage

HÄLSOKRAFT, NORRTÄLJE

0176-26 84 88
www.halsokraftnorrtalje.se

Markarbeten

Grunder, planering, avlopp,  
vägarbeten, snöröjning,  
sandning, bergsprängning
MARKSERVICE ÅKE LARSSON,  

LJUSTERÖ

Åke 070-604 97 38,  
Karl 070-604 97 39

Marknadsföringsportal

ANLITA OSS, www.anlitaoss.se

Maskin

Husqvarna-Stiga-Evinrude- 
Ryds-Ockelbo
SKÄRPLINGE MASKIN, 0294-221 51

Mat & Dryck

SPIRIT BY ME – Vin, Tequila,
Choklad o Ostprovningar
073-546 46 89

Motor/delar/mekanik

DREVDELAR/LÖTENS MEKANISKA, 

SKÄRPLINGE, 070-224 66 48
www.drevdelar.se

Musteri

NORRTELJE MUSTERI, NORRTÄLJE

070-776 74 81
facebook.com/norrteljemusteri

Måleri

STRÖMBERGS RÖDFÄRGSMÅLNING

070-592 15 31
christer_stromberg@hotmail.se 
TREVIS MÅLERI, RÅDMANSÖ

070-403 31 03, 070-722 01 15
www.trevismaleri.se

VIKLUNDS MÅLERI AB, RÅDMANSÖ

0176-22 50 89, 070-533 21 05
www.viklundsmaleri.com

Möbler

SUNDBODEN, ÖREGRUND

0173-133 64, www.sundboden.se

Nationalpark

GOTSKA SANDÖN, 016-15 05 65
www.gotskasandon.se

Naturreservat

NYNÄS SLOTT, SÖRMLAND  

0155-26 15 05 
www.nynasslott.se 
NATURUM STENDÖRREN, TROSA/ 

NYKÖPING, 0155-26 31 80
www.naturumstendorren.se

Plastproduktion

WETA PLAST, INGMARSÖ

08-542 460 30, www.wetaplast.se

Plåtslageri

J NYSTRÖMS PLÅTSLAGERI & SMIDE, 

ÖSTHAMMAR, 070-332 96 77

Porslin/inredning

GUSTAVSBERGS PORSLINSFABRIK

08-570 35 663
www.gustavsbergsporslins-  
fabrik.se

Postombud

SVARTSÖ LANTHANDEL, SVARTSÖ

08-542 473 25
www.svartsolanthandel.se

Rörmokare

Utför rörentreprenader  
i skärgården
LIDHOLMS RÖR & VÄRME AB, 

VÄRMDÖ

joakim.lrv@telia.com
www.vvsbåten.se
Vattenrening, avsaltning,  
pumpbyten, badrum, total- 
entreprenader
RÖRBÅTEN BJÖRN PALMQVIST VVS AB, 

VENDELSÖ, 08-776 12 56, 
0708-63 42 34, www.rorbaten.se

Schakt/markarbeten

GRÄSÖ SCHAKT

070-594 55 64, 070-356 40 13
graso.schakt@telia.com

Second hand & café

ALUNDAMACKEN/ÖPPEN HAND,  

ALUNDA

www.furuhojdskyrkan.se

Sjökort

PAPPERSSTUGAN, ÄLMSTA

0176-523 69
www.pappersstugan.com

Sjötransporter/frakt

HUB PROJECTS, 070-575 60 70
www.sjotransporter.se
SEABAG, N STAVSUDDA

08-409 190 50, www.seabag.se
SJÖENTREPRENADER, INGMARSÖ

070-347 49 01
www.sjoentreprenader.se
SKÅNSJÖ FRAKT, NÄMDÖ

070-750 90 90
www.skansjofrakt.se
WESTERBERGS GRUS/NORDANVIND, 

DJURÖ, 070-349 22 04
www.nordanvind.se

Skadeservice/ sanering

SKADESERVICE I ÖSTHAMMAR

010-155 61 00 (jourtelefon)
www.skadeservice.se

Skeppshandel

TACKEL & TÅG SKEPPSHANDEL, 

SKEPPSHOLMEN

08-611 82 58
www.tackelotag.se

Skomakeri/nycklar/ 
kemtvätt

SKARINS SKO & NYCKELSERVICE,  

NYNÄSHAMN , 08-24 39 93

Skor

EBBA SKOR, ÖSTHAMMAR

0173-411 55

Skräddarsydda paket

BO & KAJAK, ÖREGRUND

070-28 05 442
www.bokajak.se
CATCH & RELAX, VAXHOLM

08-544 913 20, 0708-66 02 03
www.catchrelax.se
SÖDERARM – FYREN I ÅLANDS HAV

0176-432 12
www.soderarm.com
UTÖ VÄRDSHUS

08-504 203 00
www.utovardshus.se

Slamavskiljare,  
infiltration, tank, 
avloppsbesiktning

Komplett prisvärd helhetslös-
ning
LÖFGRENS MILJÖKONSULT  

& AVLOPP AB, 070-655 11 94
www.lofgren-miljo.se

Gräv/muddring

SJÖENTREPRENADER, INGMARSÖ

070-347 49 01
www.sjoentreprenader.se

Hydraulik

NYSTRÖMS MOTOR, SNESSLINGE

0173-140 04
www.nystromsmotor.se 
ÖSTHAMMARS INDUSTRIHYDRAULIK

0173-25 28 50
www.industrihydraulik.se

Hälsa/skönhet/fotvård

HÄLSOKRAFT, NORRTÄLJE

0176-26 84 88
www.halsokraftnorrtalje.se

Inredare

INDOOR STYLING & DESIGN,   

NORRTÄLJE, 0708-118 656

Järngjuteri

ALUNDA JÄRNGJUTERI

0174-101 94
www.alundajarngjuteri.se

Kakel/badrum

ÅKERLUND GRUND & KAKEL,   

NORRTÄLJE, 070-795 48 51
www.akerlundsgrundochkakel.se

Kamin/spis

ELDABUTIKEN, NORRTÄLJE

0176-142 00
www.soderlindsvedspisar.se
SKORSTENSMÄSTAREN, SALTSJÖ-BOO

0727-102 207, 08-10 22 00
www.lagaskorsten.se

Kapellmakare/interiör

TRÅDRULLEN ELMSTA, ÄLMSTA

0176-509 14, 073-026 90 80
www.tradrullen.se

Kläder

4WORK YRKESKLÄDER, NORRTÄLJE

010-199 35 30, www.4work.se
Underkläder & Assecoirer
BEAUTIFUL YOU

Strandgatan 20, Öregrund
Dam/Herr/Barnkläder
FAMILY HOUSE, ÖSTHAMMAR

070-428 07 20
Vid Östhammarsrondellen
LIME, 0173-101 12
Drottninggat 4, Östhammar
MUSKOT FASHION, ÖREGRUND

www.muskotfashion.se
PEP’N CHILLI

0294-100 80 (Skärplinge),   
0173-300 63 (Öregrund)
www.pepnchilli.se
SUNDBODEN, ÖREGRUND

0173-133 64, www.sundboden.se
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Slottsvisning

NYNÄS SLOTT,  

0155-26 15 05 Nynäs
RESTAURANG & KAFÉ  

0725-29 46 80
www.nynasslott.se

Smycken

CLAUDIA P, www.claudiap.se 
GULDSMEDERNA, NORRTÄLJE

0176-156 56
www.guldsmederna.se
GULDVIVA, MARIEHAMN

+358 18 221 30  
www.guldviva.com
JESS OF SWEDEN, ÖSTHAMMAR

070-351 17 94
www.jessofsweden.se
MUSKOT FASHION, ÖREGRUND

www.muskotfashion.se
PORATHS GULD, NORRTÄLJE

0176-101 62, www.guld.net

Snickare/Snickeri

NORRTÄLJE SNICKERI AB

0709-480 326
norrtaljesnickeri@live.se 
TOTTE GRÖNWALL SNICKERI,  

FURUSUND, 0709-40 82 38

Strumpor/underkläder

SOMMARBACKENS ULLBOD

0221-516 79, www.ullboden.se

Städning

HUSTOMTEN LARSSON,   

ÖSTHAMMAR, 070-530 29 61
SKÄRGÅRDENS STÄD & ALLSERVICE, 

DALARÖ, 08-500 071 50
www.skargardensa.se

Såg/snickeri

BERGSHAMRA SÅG & SNICKERI

0176-26 02 10
www.bergshamrasag.se
RÄFSNÄS SÅG, GRÄDDÖ

0176-402 65, www.rafsnassag.se

Sällskap/föreningar

LÖVSTABRUKS KULTURFÖRENING

www.leuftsbygd.se
LÖVSTABRUKS BYGDEGÅRDSFÖRENING

www.bygdegardarna.se/ 
leufstabruk
LÖVSTA BYGDERÅD

www.leufstabruksarkiv.se
OK ROSLAGEN/HITTA UT

hittaut.se/norrtalje
RÅDMANSÖ BYGDEGÅRDSFÖRENING, 

GRÄDDÖ, 0709-701 901
www.radmansobygdegard.se
STIFTELSEN LEUFSTA

www.lovstabruk.nu
VETERANTRAKTORKLUBBEN,  

NORRTÄLJE

www.veterantraktorklubben.nu

Tak/verktyg

TAKSOPEN, , 070-766 50 83
www.taksopen.se

Tandläkare

ENGLESSONS TANDLÄKARPRAKTIK, 

ÖSTHAMMAR, 0173-104 98
UPPLANDS TANDVÅRD, ÖSTHAMMAR

0173-106 07
www.upplandstandvard.se

Taxi/buss

FRÖTUNA TAXI & BUSS, RÅDMANSÖ

0176-26 90 65
www.frotunataxiobuss.se

Tillsyn/Larm

VÄRMDÖ Ö-BEVAKNING

08-718 41 31, 070-712 59 34
www.obevakning.se

Trädgårdsmöbler

KARLAVAGNEN, ÖSTHAMMAR

070-687 18 76
www.osthammarsjarn.se

Trädgårdsskötsel

Trädfällning, skogsavverkning, 
röjning, brasved
MARKSERVICE ÅKE LARSSON,  

LJUSTERÖ

Åke 070-604 97 38,  
Karl 070-604 97 39

Utbildning/ kurser

ERIKSSONS BYGGERI  

& BÅTBYGGARSKOLA, INGMARSÖ

08-542 461 36

KUSTENS NAVIGATIONSKURSER

0705-90 13 87, 076-109 92 74
www.kustens.se

Utställningar

NYNÄS SLOTT,  0155-26 15 05
NYNÄS RESTAURANG & KAFÉ

0725-29 46 80   
www.nynasslott.se

Vandring

NYNÄS SLOTT, 

0155-26 15 05 Nynäs
RESTAURANG & KAFÉ 

0725-29 46 80 
www.nynasslott.se

Vatten/värme

BRUNN EKO VÄRME AB,   

STOCKHOLM, 070-750 90 94
www.bevab.nu

Veterinär

KVISTHAMRA VETERINÄRKLINIK, 

NORRTÄLJE, 0176-22 33 02 
www.kvisthamraveterinar- 
klinik.se
ROSLAGENS SMÅDJURSKLINIK,  

NORRTÄLJE

0176-108 08, www.rsdk.se

Zumbadans

MOVE CATARINA, RÅDMANSÖ

www.movecatarina.se
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Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk  · Servicefolk

Tel 075-241 29 80
Edsvägen 2, Östhammar

Östhammar

Servicefolk »Vi hjälper dig med allt möjligt. Från tvätta 
båten, bärga bilen till spränga berg och borra brunn.«

Gräsö schakt
Alla slags markarbeten
Vacuumtoalettsystem

Leif Olsson • Nötsveden 120 • 742 97 Gräsö
graso.schakt@telia.com

Tel. 070 594 55 64 • 070 356 40 13

Roslagens Golv
Energivägen 1, Östhammar 

Tel: 0173-212 35 
 www.nordsjoidedesign.se

STRÖMBERGS

Även annan tak- och 
fasadmålning utomhus

RÖDFÄRGSMÅLNING

STRÖMBERGS

RÖDFÄRGSMÅLNING

070-592 15 31

Webshop: 
Volvo Penta originaldelarVolvo Penta originaldelar

0173-304 23  •  www.oregrundsbatvarv.se

Högsäsong 08.00-20.00 
Vinterförvaring, service & tillbehör!

ÅRET RUNT ÖPPEN SJÖMACK

0176-26 02 10 • www.bergshamrasag.se

Byggvaror av rätta virket
Vi levererar till Er med bil eller 
egen båt i mellanskärgården

,

Utför muddringar
info@sjosanering.se

BYGGNADSARBETEN 
BYGGSMIDE 
VVS-ARBETEN 

Roslagens 
Industriteknik AB

0173-217 90
ÖSTHAMMAR

www.ritab.se
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GÄLLER DET Träbåtar?
DÅ GÄLLER DET OCKSÅ OSS!

 Nyhet! Båttvätt!
Båtbyggarskola

Fullständig varvsrörelse

08-542 461 36 batservice@swipnet.se

ERIKSSONS BÅTBYGGERI
& BÅTBYGGARSKOLA AB
Box15, 130 25 INGMARSÖ

Åkerlunds
Grund & Kakel AB

070-795 48 51

Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicef

Servicefolk »Vi hjälper dig med allt möjligt. Från fälla träd, 
byta däck till sjötransporter och ullstrumpor.«

•	Vi	hjälper	er	från	bygglov	till	slutbesiktning
•	Erfarenhet	av	större	och	mindre	byggnationer
•	Gedigna	hus	med	kvalitet
•	Total	eller	delad	entreprenad

Varför ett hus från Roslagsbyggare?
• Som totalentreprenör hjälper vi Er från bygglov till slutbesiktning
• Mångårig erfarenhet av både större och mindre byggnationer
• Gedigna hus med kvalitet
• Total eller delad entreprenad, du väljer!

0175-239 00 • www.roslagsbyggare.se

VI BYGGER ALLT!

0175-239 00 • www.roslagsbyggare.se

VI BYGGER ALLT!

0176-25 05 00 • www.roslagsbyggare.se

Varför ett hus från Roslagsbyggare?
• Som totalentreprenör hjälper vi Er från bygglov till slutbesiktning
• Mångårig erfarenhet av både större och mindre byggnationer
• Gedigna hus med kvalitet
• Total eller delad entreprenad, du väljer!

0175-239 00 • www.roslagsbyggare.se

VI BYGGER ALLT!

0175-239 00 • www.roslagsbyggare.se

VI BYGGER ALLT!

0176-25 05 00 • www.roslagsbyggare.se

ANDERS: 070-770 03 08
fromsbygg@etanet.se

ANDERS: 070-770 03 08 
fromsbygg@gmail.com

Platsbygger kök, bokhyllor, 
bardiskar, garderober...

0709-480 326
norrtaljesnickeri@live.se

AB
Bergsprängning 

Borrning 
Pålning

Vassklippning

070–602 32 42

Vi utför all slags målning, kakel 
och klinker i skärgården med 
egen båt och även i Sthlms län.
Tel/fax 0176-22 50 89 
Mobil  070-533 21 05

info@viklundsmaleri.com 
www.viklundsmaleri.com

I _

www.4work.se

Kvisthamra 
Veterinärklinik
0176-22 33 02 Telefontid 9-11 

Öppet mån-fre 9-17 

   
Gilla oss på

Bergsgatan 26, Norrtälje
www.kvisthamraveterinarklinik.se

Låt oss visa skärgården! Vi finns i den.

www.roslagenssjotrafik.se
”Tärnan” & ”Gudungen” • 070-691 38 58
ROSLAGENS SJÖTRAFIK AB

Båttaxi ≥ 190 p
Skärgårdsturer

Åretrunt-charter
Mat & Dryck

Reguljär direktbåt Sandhamn – Stavsnäs

Totte Grönwall Snickeri
0709 408 238
Totte Grönwall Snickeri
0709 408 238

BRYGGBEKYMMER?
Vi utför allt i bryggor och kajer 

Pålning • Muddring • Bogsering 
Sjötransporter

Sjöentreprenader AB
Box 47 • 130 25 Ingmarsö

070-347 49 01 
sjoentreprenader@ingmarso.com

0708-26 13 34
www.sallstrombygg.se

Sällströms 
Snickeri & Bygg AB

bergshamravarv.se 0176-26 20 68

SERVICE OCH REPARATIONER
EVINRUDE
MERCURY

BERGSHAMRA VARV AB

SUZUKI
TOHATSU
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Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk  · Servicefolk

Servicefolk »Vi hjälper dig med allt möjligt. Från bygga 
 brygga, fixa avlopp till målning och ny bil.«

Brunn Eko-Värme AB
Brunn och bergvärme
Egna sjötransporter

 
Sten: 070–750 90 94, Jonas: 070-712 59 34

www.bevab.nu, info@bevab.nu

leveranser i Stockholms
skärgård och Mälaren

sand sgrus s jord 
070-349 22 04

www.nordanvind.se

NORDANVIND

SKÅN SJÖ FRAKT AB

M/S Containa: 070-750 90 90
Telefon: 08-571 590 40

Bobcatgrävare

SKÅN SJÖ FRAKTSKÅN SJÖ FRAKTSKÅN SJÖ FRAKTSKÅN SJÖ FRAKT
 www.skansjofrakt.se

Kran upp till 19 meter 
Flytbryggor

Containrar & 
Storsäckar

ANDERS: 070-770 03 08
fromsbygg@etanet.se

Stugor att hyra 
i skärgården 

www.skargardsstugor.se 08-570 231 31 
Vi finns även på

Sopa taket fritt från barr, löv 
och bullig mossa!

g

Upp till 6
 meter lång.

Utan att ramla  
från taket.

ANDERS: 070-770 03 08
fromsbygg@etanet.se

Grundet
Vandrarhem, konferens 

och servering på Rögrund

08-571 56 110
www.grundet.se

08-611 82 58
www.tackelochtag.se

Båttillbehör 
Presenter 

Modellbåtar 
 Färg Fernissa 

Roslagsmahogny 
Marin inredning 

Ledlampor mm...

Slupskjulsvägen 42
Råseglarhuset
Skeppsholmen

ANDERS: 070-770 03 08
fromsbygg@etanet.se

070-251 01 21
www.utostuga.se

Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicef

Strandvägen 3, Oxelösund
0155-334 50  www.lagethamnkrog.se

www.radmansobygdegard.se  tel: 0709-701 901

Bröllop och fest vid havet!
Rådmansö bygdegård i Gräddö

Sommarbackens Ullbod
Strumpor

&
underkläder
av mjukaste ull

0221 - 516 79
www.ullboden.se

Bättre fritid för utsatta barn  
och ungdomar

www.ros lagsb lomman.se

Gilla  
oss på

Skärgårdens  Städ & Allservice AB
•
•
•
•

08-500 071 50 

skargardensa.se

Hemstädning 
Ö-service 
Flyttstädning 
Fönsterputs
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Akterspegeln Bildgåtan Akterspegeln Bildgåtan • Akterspegeln Bildgåtan • Akterspegeln Bildgåtan

Hur väl bevandrad är du i skärgården? Här finns gott om  
smultronställen. Minst lika många som det finns öar. Tusentals  
om inte fler. En hel del pärlor har vi skrivit om i MagasinSkärgård.  
Vi har valt ut några av dessa populära resmål. Förvillande lika med 
faluröda hus, men alla med sin egen själ och särprägel. Kan du  
para ihop bilderna med rätt smultronställe?

Svarar du alla rätt finns chans att vinna ett vackert smyckesset 
med guldpläterat ankare och liten sten av strass från Claudia  
Pielbusch Jewelry. Värde 195 kr. / roine karlsson

1. Öregrund | 2. Käringsund | 3. Rödlöga | 4. Hållnäs
5. Kråmö | 6. Möja | 7. Nynäshamn | 8. Söderarm

I samarbete med  Fritidsodlingens Riksorganisation
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Spara tid och pengar  
– förköp din biljett på  
tradgardsmassan.se 

TRÄDGÅRDS-
MÄSSAN

22–25 MARS
Förnya din trädgård och balkong. Välkommen att få  

inspiration och fynda nya favoriter.
 

Smultronställen 
vi minns

Vi gratulerar vinternumrets vinnare: Grattis! Ingemar Foss, pensionerad arbetsterapeut i Stockholm,  
kobonden Tommy Karlsson, Rimbo som hittade sin tidning i Wira Bruk och loppisälskaren Mauritz Nyberg, Stockholm. Grattis 

alla tre! Ni har vunnit varsitt halsband med båtroder från Claudia Pielbusch Jewelry. Rätt svar på tävlingen »Vart är vi på väg?” 
var A-5 Grisslehamn, B-8 Öregrund, C-2 Gålö, D-7 Österbybruk, E-3 Landsort, F-6 Gimo. G-1 Trosa, H-4 Marholmen.

Skicka in ditt svar till info@magasinskargard.se eller Magasin Skärgård, 
Gräddö Varvsväg 12,  760 15 Gräddö. Märk med namn, adress, ålder, yrke 
och gärna intressen. Vi är också nyfikna på var du hittade ditt magasin och 
tipsa oss jättegärna om ditt smultonställe. Tack på förhand & lycka till!
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Tävling
Chans att vin

na  

halsband och örhängen. 

Skicka in
 ditt svar 

senast 1 oktober.

A B C D

E F G H



I samarbete med  Fritidsodlingens Riksorganisation
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Spara tid och pengar  
– förköp din biljett på  
tradgardsmassan.se 

TRÄDGÅRDS-
MÄSSAN

22–25 MARS
Förnya din trädgård och balkong. Välkommen att få  

inspiration och fynda nya favoriter.
 



Vackra skärgårdshus

REPRESENTANT STOCKHOLM N: Lars Sundberg       070-512 64 42
REPRESENTANT STOCKHOLM S: Tommy Jonasson   070-738 98 62

f a l u h u s . s e f o r s g r e n s t i m m e r h u s . s e




