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– Nitton öar avklarade bara
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Ö till Ö på sid. 44
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öfolk / mat och dryck / böcker / notiser / prylar

Vad kan vi göra
för din ekonomi
i sommar?
Träffa oss på
någon av våra
9 hållplatser
här i Roslagen så
berättar vi mer!

från 17 maj och under sommaren 2011

Tisdag
Edsbro, Pousette
10.00-12.00
Knutby torg, IntErSPort 13.30-15.30
Onsdag
Blidö Wärdshus
10.00-12.00
Gräddö Skärgårdshandel 13.30-15.30
Torsdag
Singö Camping
Grisslehamns hamnplan
Hallstavik, orionparken

10.00-12.00
13.00-15.00
18.00-20.00

(rospiggarna Speedway, vid hemmamatch)

Fredag
Ljusterö torg
Ljusterö Linanäs

10.00-12.00
13.00-15.00

(ej den 29/7 då det är Älmstanatta)

Miljöcertifierad enligt ISO 14001 och klimatneutral

* Ändring av turlistan kan förekomma, se mer på
roslagensparbank.se/bank på väg.

Telefonbanken 0176-770 00 • roslagenssparbank.se
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Blommor, sol, hav, sand …
Vad tänker du på när du hör ordet »sommar«? Årstiden man längtar efter så det värker i bröstet resten
av året. Förknippat med semester och glada fester
… eller matrester och elaka fästingbett?! Vem kan
låta bli att tycka om sommaren. Då allt vaknar till liv
och det spritter i kroppen. Sömniga städer öppnar
upp sina sjöbodar med hantverk, loppis och krogar.
Plötsligt står varenda dörr på vid gavel – förrädiskt inbjudande. Caféer, utställningar och marknadsstånd. Vi vill släppa in sommaren och komma
ut i den. Omfamna den. Känna ljumma vindar
och varma solstrålar mot vår hud. Ta ett svalkande
dopp med gåshudsknotter. Gå barfota och känna
sanden kittla mellan tårna. Naturens egen peeling
och fotvård. Sniffa in dofter av grillning, fernissat

s

båtskrov … och till och med utedasset luktar gott!?
Åh, tänk på allt roligt som händer. Samtidigt.
Alla aktiviteter. Vi rör på oss. Hittar på saker och
bjuder in vänner. Evenemangen är många och slåss
om oss. På sommaren kan vi simma från ö till ö,
segla med vindens fart, dansa runt blommig stång
med skrattande barn, gå på violinkonsert eller visfestival, ta långa stärkande skogspromenader, åka på
båtutflykt till någon fyrplats, dricka en kall öl, äta
laxtallrik, slurpa i oss en god glass, lyssna på
måsars skri och handla lagrad fransk brie.
Vad mer kan man begära?
Allt detta och mer därtill kan du läsa
om i det fullmatade numret du nu håller
i din hand. Ha så skoj. / redaktionen

ansvarig utgivare o. redaktör Josefin Ekberg, je mediaproduktion,
pl 2178, 760 15 Gräddö, 0176–181 90, 0709–701 901, josefin@magasinskargard.se, www.magasinskargard.se
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Att resa är att leva
Freys Resebyrå är idag en av Sveriges största kryssningsarrangörer. Vi har blivit så stora för att vi själva
älskar att kryssa – och den känslan vill vi gärna förmedla
till dig. Fördelarna med en kryssning är många. Alla
måltider och de flesta aktiviteter ingår i priset. Och vi

kan lova att det händer massor ombord. Självklart kan
du också välja att bara njuta och ta det lugnt. Det är upp
till dig. Och tänk dig vad skönt att uppleva ett nytt resmål varje dag utan att behöva packa om. Välkommen
ombord. www.freysresebyra.se

KRYSSNING TILL
ST. PETERSBURG

MEDELHAVETS
PÄRLOR

LYXRESA TILL MIAMI
OCH KARIBIEN

Kryssa från Stockholm med
vackra Vision of the Seas. Under
denna kryssning ligger vi vid kaj i
St.Petersburg under två hela
dagar, så att ni ska kunna uppleva
så mycket som möjligt.
Alla måltider och underhållning
ingår i priset.
Avresa 10 augusti 2011.
Pris från 5.195 kr

Kryssa och upplev Valencia, se det
lutande tornet i Pisa, ta en tur i Rom
eller vandra på skönhetens ö Korsika.
Detta är bara några möjligheter till
fantastiska upplevelser under denna
kryssning. Självklart blir du också
bortskämd ombord med god mat och
underhållning. Flyg ingår i priset.
Avresa 10 september 2011.
Pris från 13.995 kr

Vi bor på Loews, ett av Miami Beach
bästa hotell direkt vid stranden.
Efter två nätter går vi ombord på
Eclipse som tar oss till flera
Karibiska öar under en veckas tid.
När vi kommer tillbaka avslutar vi
med en natt på Loews. Vi kan lova
en resa utöver det vanliga.
Avresa 10 november 2011.
Pris från 20.495 kr

T U L L P O R T S G ATA N 7

B OX 1 5 5 , 7 6 1 2 2 N O R R T Ä L J E

TEL 0176-555 95
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Staden med nio liv
sid 6
Öregrund är staden som flyttade från Östhammar. Flera
gånger var den nära att förintas. Stockholm kände sig
hotad av dess glansdagar med sjöfart. Än i dag glänser
Öregrund. På sommaren vaknar allt till liv igen efter
vinterns långa sömn.
Ön full av sand
sid 18
Få öar fascinerar så mycket som den ensliga ön bestående
av sand mitt i Östersjön. Sjörövarön, paradisön och den
mytomspunna Gotska Sandön. Här finns inga moderniteter som tv och Internet. Bara ren skär natur. I dess
finaste form.
Segling för fälgar
sid 28
Fälgföretaget ocl Brorssons har lämnat Formel 1-tävlingarna och ger sig ut i skärgården istället med aez Sailing
Team. Man har insett att inget annat säljer fälgar så bra
som sol, vind och vatten. Ombord på en häftig segelbåt. I
den vackra arkipelagen.

52

Simmar till öarna
sid 44
Ett vad på Utö Värdshus blev snabbt till en populär internationell multisporttävling. I Ö till Ö simmar och springer
de tävlande från Sandhamn till Utö över 20 öar. På nio
timmar och 10 minuter vann laget Ironman ifjol.
Biograf med klass
sid 52
Ett folkets hus som blev biograf och sen scen för världsartister av hög rang. Blidö Bio bjuder folket på underhållning
som få lär glömma. Operastjärnan Barbara Hendricks, Real
Group och Drottningholms Barockensemble är bara några
av sommarens artister.
Franskt på Rödlöga
sid 62
Långt ut i ytterskärgården ligger Rödlöga, en liten ö med
små röda bodar. I en av dem säljs exklusiva franska ostar,
färska charkvaror och andra delikatesser. Välkommen till
»Fransk ostmarknad« hos Rödlögaboden.
Din SkärgårdsGuide
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sid 87

När Öregrund
vaknar ur sin dvala
Öregrund är staden som inte fanns, som brändes ner ideligen och
var nära att förintas helt. Inget har lyckats ta kål »katten med nio
liv«. Inte vinterns törnrosasömn heller. När sommaren kommer …
text: josefin ekberg foto: roine karlsson

→

är varenda liten sjöbod i hamnen öppen. Med
försäljning av hantverk, loppisprylar och
inbjudande uteserveringar. Här flanerar
ett myller av turister, badgäster och sommarfolk. Öregrund lever verkligen upp
på sommaren. Vissa kanske föredrar den
ödsliga charmen med vintern, lugnet och
tystnaden men ändå. Inget går upp mot sol,
värme, blommor, hav och snickarglädje.
Det enda smolket i bägaren är när folk
är lite överförfriskade i överkant i glädjens
rus över att sommaren äntligen har kommit tillbaka – i år igen. Likadant varje midsommar. Öregrundsborna vet vad det innebär. När tonvis med ungdomar väller in
med backar fulla av öl. Boendeinrättningar
har tvingats införa åldersgräns för att få lite
Plötsligt

mer städat den extremt populära helgen.
Det hjälpte föga med 30+ och 40+. Först
vid 50+ blev det mindre alkoholförtäring
berättar Lisbeth Sandahl på Epokgården.
Vi besöker hembygdsgården, en gammal 1700-tals gård och följer förberedelserna med midsommarstången. Här märks
inget busliv. Tvärtom. Kvinnor och män
ur den äldre generationen pysslar i godan
ro med att pynta stången fin. Som traditionen kräver. Alla ler förväntansfullt.
Hembygdsföreningens ordförande Torsten
Molarin tar sig tid att guida oss och visar ett
museum full av allsköns prylar som vittnar
om en spännande sjöfartshistoria. Här finns
6–7000 föremål. Allt möjligt från ett urverk
till stadens klockstapel, en polishjälm, en
brasiliansk bastkjol, albatrossnäbbar till en

trattgrammofon. Det mest udda är kanske
ett smyckesskrin av en krokodilkäft.
Dramatisk historia
När man läser på om Öregrund förstår
man mer av dess själ. Före år 1491 fanns
inte staden över huvud taget. Bara en
vik med djupt vatten och kala klippor.
Stadsborna bodde då i Östhammar. Men
landhöjningen gjorde det svårt att fortsätta med sjöfart. Så stadens borgare gav
sig helt sonika iväg för att hitta bättre
plats att verka från. Det blev grunden till
Öregrund. Man monterade ner sina stugor
och byggde upp dem där det fanns bra
förutsättningar för sjöfart. Den blomstrade
rejält. Så mycket att Stockholm kände sig
hotat. Till slut förbjöds öregrundsborna att

»Allt möjligt från ett urverk till stadens klockstapel,
en polishjälm, en brasiliansk bastkjol, albatrossnäbbar
till en trattgrammofon. Det mest udda är kanske ett
smyckesskrin av en krokodilkäft.«
8 magasinskärgård sommar2011

Värt att veta
Här kan du bo: Ankargården,
Epokgården, Hotell Floras Trädgård,
Strandhotellet, Klockargården, Bo
& Kajak, Gräsöbadens camping,
Gräsö gård, Rävstens Stugby & Fritidsområde och Örskärs vandrarhem.
sevärda besöksmål med café (utöver
ovanstående): Sundboden, Djurstens fyr.
Mer information på www.roslagen.se.
Roliga årliga evenemang (förutom
midsommarfirande): ÖregrundsMåndag måndagar i juli med kända
artister i hamnen. Badortsdagarna
i mitten av augusti med dräktoch hattparad, skötbåtstävling,
underhållning, bouleturnering,
lådbilsrally, marknad, tipsrodd,
veteranbåtar, badortsdopp,
utställningar, öppet hus och
mycket mer.
se även Din skärgårdsguide på sid. 87.

Fakta
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segla utrikes till hansastäder som Tallinn.
Men handeln fortsatte. Det gick ju så bra
och inget tycks stoppa en äkta öregrundsbo. Inte ens eldsvådor. Två gånger brände
danskarna ner staden och 1719 kom ryssarna. Även en självförvållad olycka har satt
fyr på trähusen. Som om inte det var nog
har man drabbats av pesten ett par gånger.
När Kristian Tyrann regerade bestämde han
att öregrundsborna skulle flytta till Stockholm och Öregrund jämnas med marken.
Det fick som tur var förhinder och sen tog
Gustav Vasa över makten. Men även han
såg med oblida ögon på staden och satte p
för all bosättning här. Några envisa fiskare
klamrade sig kvar.
Trots alla bakslag har alltid nytt liv
spirat ur askan. På 1800-talet blommade
staden upp när en ny näring tog fart. Kurort med stadshotell, varmbadhus och socie-

tetshus. På gatorna flanerade fina badgäster
med parasoll och hatt. De förälskade sig så
pass i idyllen att alltfler hus köptes upp.
Det blev början till vinterdvalan. Kanske
just därför blir glädjen extra stor när det
blir sommar.
I gräset på Gräsö
På nära håll finns riktig landsbygd med
dess naturliga skönhet. Gräsöfolket firar
också midsommar idag. Hit är det lätt att
ta sig. Från Öregrund går en bilfärja till ön.
På en äng vid Norrboda bygdegård samlas
familjer på medhavda filtar. Små söta barn
skuttar omkring med blommor i håret. Det
säljs kaffe och bullar och andra godsaker.
Några spelemän spelar och sjunger »Vi
äro musikanter« till traditionell dans runt
majstången. Ingen midsommar utan lekar.
I den årliga dragkampen kämpar södra

delen av ön mot norra. Det tycks vara på
blodigt allvar.
– Ooaargghh, vrålas det.
– Dra nu för f..n, skriker någon.
– Kom igen, uppmanar en annan.
– Ett, två, tre. Alla tar i för kung och
fosterland tills det ena laget ligger som
käglor på marken.
Det blir även kuddkrig och säcklöpning.
Samvaron i gräset rundas av med värdig
sorti i lövade skrindor bakom fem traktorer. Mammor och barn får skjuts. Inte
karlarna – de får gå. Hemma väntar tårta
med röda jordgubbar på. Efter en midsommar i Öregrund och Gräsö är det lätt att
förstå varför folk vallfärdar hit. Vem vill
inte vara med och fira sommarens högtid
i den klarvakna staden och mitt i årstidens
rätta element – på en blommande äng i
gräset på Gräsö? ❧

»Vem vill inte vara med och fira sommarens högtid
i den klarvakna staden och mitt i årstidens rätta element
– på en blommande äng i gräset på Gräsö?«
11 magasinskärgård sommar2011
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Liemannen
ska wannabeeöbon få testa sina
nya grejer. Han har dukat upp ett helt kit
på den lilla gräsplätten framför sjöboden.
Skyddshjälm med visir och hjälmdok.
Hörselkåpor med inbyggd fm-radio. En
skinande röd, bensindriven grästrimmer
hänger utmanande i en sele på höften.
Overall och grova stövlar för att inte trimmertråden ska slita hål på smalbenen. Bredvid står en chic liten orange dunk med tvåprocentig oljeblandad bensin och tittar på.
Ett ryck. Nä. Två ryck, näe.

Äntligen

Wannabee-öbon kastar några skygga
blickar omkring sig för att kolla läget.
Tre ryck och visst – trimmern vrålar
igång. Trimmern bullrar rätt rejält, det smattrar mellan sjöbodväggarna och det är tur att
hörselkåporna sluter tätt kring öronen.
Det blev sent i går kväll så wannabeeöbon tog en välförtjänt sovmorgon. Det
gnager lite att han är så sent ute, klockan är
strax efter ett på eftermiddagen och nu gassar solen kraftigt och svetten rinner.
Halva gräsplätten avverkad. Svetten rin-

ner och öronen börjar kännas som blomkålsöron under de kraftiga hörselkåporna
med inbyggd fm-radio. Det blir som kondens innanför plasthjälmen, saltsvetten rinner ner och svider i ögonen så wannabeeöbon får svårt att se grästuvorna och visiret
immar igen.
Wannabeeöbon ser ut som en gigantisk
rödmyra där han svingar sin trimmer med
handtagen spretande utåt sidorna. Han har
lagt upp det fint, lyssnar på radions »Sommar« samtidigt som han utför nyttigt och
behjärtansvärt arbete. Han känner sig lite
som en riddare för skärgårdskulturen och
det öppna landskapet.
Så blir han varse att han är sist. De små
lyckorna framför alla de andra sjöbodarna
är redan slagna.
De riktiga öborna har redan varit där.
De var där före sju – för två veckor sen.
De riktiga öborna kravlar sig ur sängen
före sex och är ute och slår före sju. Tidigt
på morgonen har gräset kvar sin daggspänst, lien far raskt över grässtråna som
samlas i små knippen och räfsas upp.
Wannabeeöbon låter det krossade gräset ligga kvar. Ett år senare är gräsplätten
framför wannabeeöbons sjöbod full av gula
maskrosor.
»Charmigt«, tänker han. »Lite som CarlAnton, vildvuxet och annorlunda«.
Framför de riktiga öbornas sjöbodar
växer blåklockor, mandelblom och baldersbrå.
Inte en enda maskros.
»Hur kom det sig?«, undrar han.
Wannabeeöbon kan inte riktigt förstå
varför.
/ andreas af malmborg
Andreas af Malmborg
är medialärare på
Rodengymnasiet
i Norrtälje,
författare/journalist
bosatt på Svartlöga
och Bergshamra.

»Wannabeeöbon ser ut som en gigantisk rödmyra där han
svingar sin trimmer med handtagen spretande utåt sidorna.«
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En lugn stund i Östhammar och
46
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BERNINA ®
. . . d en lilla s v a r t a

K la s s is k och e n k e l .
rek pris
samlingsannons för östhammar | öregrund

1.995:Drottninggatan 7,
Östhammar, 0173-101 10
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I detta
vackra 1700-talsbruk
1700-talsbruk ligger
Wärdshuset
I detta
vackra
ligger
Wärdshuset
med
stor
uteservering
mot
Bruksdammen.
med stor uteservering mot Bruksdammen
Bröllop
ochoch
högtidsmiddagar.
Enkel
dubbelrum
Enkel och dubbelrum
i
gamla
betjäntflygeln
och tvätthuset.
i gamla betjäntflygeln
och tvätthuset
www.forsmarkswardshus.se
Tel
0173-501
www.forsmarkswardshus.se Tel 0173-5010000
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Ett stort härligt timmerhus. Där det är härligt,
bara att andas in miljön. Skinnäsängarna, Öregrund.
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0173-214 00
www.mattonmarin.se
Båt & Motor AB i Östhammar – Norra Roslagen
Yamaha, SeaMaster, Mercury,
WV och Mercruiser.

g

nin
y
j
l
n
ä
rs !
ed !
ö
f
m
t
e
i
ATVnolog Bå servic
&
tek
Välkommen till...

Parkgatan 1 Östhammar • Tel 0173-124 30
www.bat-motor.se

Välkommen
Öregrund till Öregrund
Välkommen
forsmarks café
till Öregrund
(i regi av forsmarks wärdshus)

Öppet dagligen 20 juni-14 augusti.
Goda smörgåsar, lättare rätter, cheesecake,
pajer, kulglass och fantastiska cupcakes.
Försäljning av presentartiklar
Välkommen.
Tel 0173-501 09
Midsommar stängt

Sommar 2011 i Forsmark –
en upplevelse för hela familjen
Kostnadsfria aktiviteter - Elexperimentverkstad,
museum och guidade visningar.
Öppet dagligen 20/6 – 14/8
Vardagar kl 11-17
Helger kl 11-15
www.vattenfall.se/forsmark
www.skb.se
Tele 0173-500 15

En härlig boende- och mötesmiljö
med hemkänsla. Trädgårdscafé
0173-316 60 www.hotellflora.se

Ankargården
Pensionat - Café - Konferens

Bo ett stenkast från havet
på ett charmigt skärgårds pensionat
0173-305 12
www.ankargarden.se

Hyr ut kajaker, cyklar, husbil
Förmedlar boende
070-280 54 42
www.bokajak.se

Epokgården
En härlig
boendeoch mötesmiljö
Vandrarhemmet
Vandrarhem
med
hemkänsla.
med
de sköna Trädgårdscafé
sängarna
0173-316
60 www.hotellflora.se
0173-302
00
www.epokgarden.se

Ankargården
Pensionat - Café - Konferens

RÄVSTEN

Rävsten Stugby & Fritidsområde
0173-360 18
www.ravsten.se

Bo ett stenkast från havet
på ett charmigt
skärgårds
Bo vid
havet pensionat
0173-305 00
12
0173-316
www.strandhotellet.nu
www.ankargarden.se

STF vh Örskär
Bo i fyrvaktarbostäderna med
havet som närmsta granne
0173-340 21
www-orskars-fyr.se
orskarsvandrarhem.bahnhof.se

Klockargården
Rävsten Stugby
& Fritidsområde
Oasen mitt i stan, 1700-tals miljö
0173-360
0705-556
585 18
hotell
www.ravsten.se
0709-465
050 butik

Hyr ut kajaker, cyklar, husbil
Förmedlar boende
070-280 54 42
www.bokajak.se

Epokgården
Vandrarhemmet
Vandrarhem
med de sköna sängarna
0173-302 00
www.epokgarden.se

RÄVSTEN

STF vh Örskär

Bo vid havet
0173-316 00
www.strandhotellet.nu

Senaste nytt & Notiser

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

w
foto: skaparladan

Bankbuss på turné
I sommar åker Roslagens Sparbank på
turné. En buss med chans till personlig
service när det gäller bankfrågor kommer
att finnas tisdagar i Edsbro och Norrtälje,
onsdagar på Blidö och Gräddö, torsdagar
på Singö, Grisslehamn och Hallstavik samt
på fredagar på Ljusterö. Hela sommaren.
Tidtabell finner du i annonsen på sidan 2.

s

boktips!
Finaste
stång

»En basker i varje buske«
På Knösgården på Rådmansö i Roslagen öppnar Jonna och Peppe Jakobsson landets första
»Skaparlada«. Alla är välkomna att ägna sig åt kreativt skapande, måleri och personlig
utveckling i ladan. Redan i sommar erbjuds flera målerikurser.
– Vi vill att att den som besöker oss ska se det som en början till ett mer kreativt liv
och arbetsliv. Att skapa behöver inte vara avancerat, säger Jonna.
Allt skapande ska utgå från glädje och lust. Mitt i Roslagens natur. En basker i varje
buske är parets mål. Mer information finns på www.skaparladan.se

Ålands majstänger bäst

Gåshaga Sealodge
18°Ö

foto: josefin ekberg

Trosa-Nyköping med båt
En torsdag i maj bjöd Trosa skärgårdsför-

•
•
•
•

Smakfulla hotellrum
ening med samarbetspartners på en båttur
från Trosa till Nyköping. Dagen efter gick
4 konferenslokaler
resan åt motsatt håll. Buss väntade på
Festlokal för fastlandet
bröllop,fördop
& födelsedagskalas
återresan.
Ombord på m/s
Storsand
hölls
föredrag
om »Kreativa
möten
Restaurangen,18°Ö, lunch, brunch
& à la
carte
– effektivt & framgångsrikt«. I sommar tramed stor uteservering
fikerar Trosa Rederi Sörmlands skärgård. Till
• Gästbrygga öar som tidigare inte haft reguljära båtturer.
Nu fick speciellt inbjudna chans att upptäcka skärgården med den nya båtlinjen.

»Visste du att Gåshaga
… världens äldsta
chamSealodge
pagne smakar18°Ö
blommor och svamp?«

Gåshaga Sealodge
18°Ö

08-601 34 00

•
•
•
•

Smakfulla hotellrum
4 konferenslokaler
Festlokal för bröllop, dop & födelsedagskalas
Restaurangen,18°Ö, lunch, brunch & à la carte
med stor uteservering
• Gästbrygga

Värdshusvägen 14–16
181 63 Lidingö
08-601 34 00

titel: Från fäktargubbe till rotknöl
FöRFattaRe: Chatarina Lönnroth-Sundman
FöRlag: Ålands Landskapsregering,

Museibyrån
antal siDoR: 110
isBn: 978–952–5614–12–1
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Inget slår ålänningarnas midsommarstänger.
De är helt klart störst, bäst och vackrast.
Så klart finns det en bok som handlar om
deras blomstrande fallossymboler. På både
svenska, finska och engelska. Den heter
»Från fäktargubbe till rotknöl« och har
några år på nacken men är likväl en rolig
raritet att få tag på. I den står allt om varför
ålänningarnas majstänger ser ut som de gör
– med fäktargubbar, vindsnurror och färgglada flaggor samt traditionens ursprung.
Boken är rikt illustrerad med vackra stänger
av olika längd och fantasifulla kreationer i
ett avlångt format som passar de långsmala
motiven. En härlig bok för både turister
som undrar vad vi håller på med och oss
infödingar själva. Kan även inspirera till
att skapa ännu finare midsommarstång än
grannbyns. / j o s e f i n e k b e rg

Reseexpert i Roslagen

Skärgårdsupplevelser
i hela Östersjöregionen
Kontakta oss för personlig service.
www.resgladh.com
info@resgladh.com
tel.+46 (0)709 929778

DROTTNINGGATAN 7, VAXHOLM, +46 (0)703 725 333
www.vaxholmsbedandbreakfast.se

WAXHOLM

SILVER

Vi levererar till Stockholms skärgård
Hamngatan 6, Box 65, 185 21 Vaxholm
Tel 08-541 307 57 Fax 08-541 302 89
Välkommna!

•

Rådhusgatan 18 Vaxholm, 08 544 033 75

Sommaren är här
välkommen till erikSö

Chill Out After Beach –
med DJ hela juli (när solen skiner…)
Restaurang med fullständiga rättigheter.

Stugor - Camping - Minigolf

waxholmS GäSthamn

mitt i SkärGården – mitt i centrum
NYHET – RESTAURANG W
Kärleksfull mat – fullständiga rättigheter
i härlig skärgårdsmiljö.

SJÖBODARNA

www.restaurangw.se

• Kläder & SåNt – Mirsa är tillbaka

GÄSTHAMNEN
Gratis angöring för dig med Ö-kort upp
till 2 timmar på markerade platser.
Övriga platser dag eller dygnspriser
Mooring linor – ankra ej / Y – Bommar
Boka plats på www.dockspot.com

www.waxholmStrand.com
tel: 08-541 301 01

• Gammalt på Nytt – antikt, glas

och antikviteter
• BoSSeS – Crocs tofflor, solskydd,

Bukowski nallar hårslingor och mer…
• your truly ClotheS – Unika damkläder

– tillverkade i Indien
• SjölaGret – Böcker-bestsellers, cykeluthy-

rning och kvalitets t-shirts med sommartryck
• Creative houSe – Måla på Keramik

www.waxholmShamn.Se
tel: 08-541 322 00

samlingsannons för vaxholm

Vaxholm »Öarnas huvudstad«

foto: josefin ekberg
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Med sandkorn
mellan tårna
Natur, natur och åter natur. Krokiga tallar, pastellfärgade
stenar, skelett, spännande sägner, skalbaggen smedbock
och oändligt mycket sand. Det får folk att vilja »vallfärda«
till den sagolika ön – långt från land.

foto: josefin ekberg

text: josefin ekberg foto: roine karlsson
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MeD sMå guMMiBåtaR tar vi
oss iland. Här finns varken
krog, affär, kiosk, sjömack eller gästhamn.
Ej heller bredband eller tv. Trots eller tack
vare det vill alltfler till Gotska Sandön. Den
mytomspunna ön där förr landets siste sjörövare Petter Gottberg härjade. Idag blir vi
varken skinnade eller ihjälslagna. Tvärtom.
Alla besökare välkomnas hjärtligt. Lägervärden Erika berättar vad som gäller och
var vi ska bo. Vi får stugan »Oskar höger
sida«. Andra inkvarteras på vandrarhem
och några i tält. Tält med riktiga sängar.
Vi börjar vår vistelse med att vandra
norrut längs stranden. Bagaget får åka traktor. Skönast är att gå barfota och låta havet
skölja över fötterna. Det kittlas dödsskönt
under fotsulorna när sanden förflyttar sig
av vågornas kraft. Efter en rejäl promenad
viker vi av in mot skogen för att komma till
lägerbyn. Bakom sanddynerna är tystnaden
öronbedövande efter vågornas brus. Istället hörs ett svagt sus mellan talltopparna.
Det första som möter oss av bebyggelse är

en länga med utedass. Lagom till en nödig
stund.
Märkligt nog luktar det fräscht därinne. Inte den fräna odör man är van vid.
En historia från ön är uppsatt på väggen.
Likadant på nästa dass visar det sig. Varje
gång nöden tränger på får man läsa en
ny skröna. På en står det om »Sandögubben«. Om man förargar honom med att
förstöra naturen kommer det att »blåsa
hårda vindar vid hemfärd med sjösjuka
som straff«. Vi får även läsa om sjörövaren
Gottberg, madam Söderlund, fyrmästare
Oskar Bourgström och ihjälsvultna ryssar.
Våra grannar – det trevliga paret Tina
Grimstedt och Erik Pettersson bor i »Oskar
vänster sida«. Vi delar kök ihop. Det går
förvånansvärt bra. Vi avlöser varandra på
det lilla utrymmet. Ibland äter vi frukost
och middag tillsammans, med så gott som
tama bofinkar som tigger mat. Tina och
Erik har fått sin resa i bröllopsgåva. De
gifte sig för drygt ett halvår sedan. En
överraskning väntar dem. Men de vet inte

vad. Vi blir lika spända av förväntan som
de. Och lika glada när vi senare får veta att
i fyren serverades romantisk middag med
champagne och chokladpraliner. Det som
blir över av den ädla drycken delar vi på. I
blå platsmuggar.
Vilken fin sten
Fyrens ljussken lyser upp natthimlen likt
roterande strålkastare och discobelysning.
Runt fullmånen lyser en rund ring. På den
mörka himlen syns lysande prickar skina
stjärnklart.
– Titta däråt, säger en man till en annan
och pekar uppåt.
– Där ser du Cassiopeia.
Männen stirrar fascinerat upp i skyn.
Det är lätt att inse sin litenhet när man stirrar ut i den väldiga oändligheten. Vi tittar
alldeles för sällan uppåt. Ofta har vi blicken
riktad mot rötter vi riskerar att snubbla
över, datorskärm vi surfar på eller den vi
pratar med. I den här miljön är det lätt att
lära känna varandra. Redan på båtresan hit

»Bakom sanddynerna är tystnaden öronbedövande efter
vågornas brus. Istället hörs ett svagt sus mellan talltopparna.«
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Fakta
Värt att veta
en del blev nationalpark redan 1910. sedan
1963 är så gott som hela ön nationalpark.
turer går från nynäshamn och Fårösund
mellan mitten av maj till början av september onsdagar, fredagar och söndagar hela
perioden, samt tisdagar under högsäsong.
Båtresan tar tre timmar. ombord finns
servering. all mat för vistelsen tas med och
gärna extra proviant ifall man blir strandsatt ett extra dygn. Det finns dagsturer och
paketresor med två övernattningar. För att
skona naturen får bara 165 personer övernatta på ön samtidigt. allt boende sker i
lägerbyn och fyrbyn. Resorna bokas genom
Resestugan Visby Resebyrå aB. Mer info på
www.resestugan.se, www.gotskasandon.se.
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var isen bruten. Folk hälsar och säger några
ord när vi möts. Inte som på tunnelbanan
där man gör allt för att slippa närkontakt.
På väg till ett av dassen hörs några äldre
damer samspråka.
– De där stenarna – de ser ut som små
slantar. Ibland ser man en femkrona, säger
den ena till den andra.
Likt små barn upptäcker de två kvinnorna som redan borde sett det mesta, hur
fascinerande en liten sten kan vara. Och
Sandöns stenar är faktiskt ovanligt vackra
med sina runda mjuka former och skiftande
pastellfärger. Likt ädelstenar. Men nåde den
som faller för frestelsen att ta med sig en
»souvenir« hem. Den kommer att drabbas
av olycka resten av livet. Folk som har gjort
det har fått samvetskval och skickat tillbaka
stenar med posten berättar lägervärden.
På öns gravplats lägger man stenar istället för blommor på gravarna. De ser ut som
bäddar med ett grönt täcke av mossa och en
stor rund sten som huvudkudde. I ett mausoleum vilar madam Söderlund, hennes man
Anders och sonen Hjalmar. Om madam som
kom från Roslagen finns många historier.
Bland annat hur hon som fattig änka kunde
gå omkring i fina krinolinklänningar och
gåtan vad som hände hennes enda dotter

när hon blev gravid och spårlöst försvann.
Madams fallfärdiga hus har renoverats och
står idag som ett friluftsmuseum.
Långa promenader
Tillsynsmannen Rune guidar oss dit efter
att ha visat vad som är kvar av Gottbergs
gamla boplats – den så kallade Gamla Gården. Sjörövarens hem är sedan länge rivet.
På platsen finns en gammal »lada« med
breda halmbäddar som förr inhyste gästande skogsarbetare. En annan mer beryktad
lada är den som ligger på andra sidan ön.
Dit lurade sjörövaren många strandsatta
på middag eller en vilostund för att sedan
skjuta ihjäl var och en. I byggnaden syns
spår av kulhål. En ruggig atmosfär vilar
över platsen mitt i skogen.
På Sandön finns mycket att upptäcka.
Ett sätt är att gå längs stränderna och titta
på alla strandfynd, sälar och fågelliv. Eller
vandra tvärsöver ön genom trollska tallskogar med lila ljung som tar emot strimmor
av solstrålar. Kanske får man syn på en
ovanlig skalbagge eller någon av de tiotal
arter insekter som i Norden endast finns
här. En varning dock för halta och lytta.
Det är längre än man tror att gå. Sista
kilometrarna efter 2,5 mil känns i fötterna.

Men lika skönt som det gjorde ont är det
att komma »hem«. En härlig känsla av »vad
duktiga vi har varit« infinner sig när det
lider mot ännu en tv-befriad kväll.
Innan helgen är över hinner vi även med
att se den strutformade fyren, kapellet och
museumet i gamla skolan. Snart är det dags
att bli hämtade för återfärd till Nynäshamn.
På en vägg i lägerbyn hänger ett anslag med
tid och vilken strand båten anländer till.
Vädret idag gör det lämpligt att hämta oss
från östra sidan. Där har man rullat fram
en trappställning på hjul. När turbåten m/s
Gotska Sandön kommer kör den ända upp
på stranden. Ingen risk för grundstötning –
det är ju bara sand. Liksom sist får alla ställa
upp på en langningskedja för bagaget.
De flesta kliver ombord med saknad i
bröstet och många kommer att återvända.
Ett fåtal om ens någon vill hellre spela
dataspel och längtar hem. De stackare som
inte förstår sig på att uppskatta moder
Jord. Eller för att citera författaren Albert
Engström:
»Ett paradis på jorden är Gotska Sandön, Östersjöns pärla, en av Sveriges största
klenoder. Man måste vara en sund människa för att förstå den. Man måste kunna
älska och njuta och arbeta …«. ❧

»Likt små barn upptäcker de två kvinnorna som redan borde
sett det mesta, hur fascinerande en liten sten kan vara.«
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Nynäshamn »Badort i söder«
Camping
Stugor
Vandrarhem

Skärgårdssemester 795:08-520 604 00 • www.nynashavsbad.se

Välkommen till oss
i Nynäshamn
Trubadur fre & lör
i juli

www.nickstabadet.se

08- 520 127 80

Gotska Sandön - En ö förr själen

Finn friden på Gotska Sandön, Sveriges mest isolerade ö.
Båt från Nynäshamn och Fårösund 3-4 dagar/vecka. Guidning.
Logi i stuga, STF
F-v
vandrarhem eller tält.
Bokning tel 0498-24
40450 ww
ww.gotskasandon.se
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Välkommen till Nynäs Rökeri
NYNÄSHAMNS GÄSTHAMN
Nynäs Rökeri Årets turistbefrämjare 2011
Du hittar oss på kajkanten i fiskehamnen.
Handla i vår butik med manuell betjäning.
Nynäshamns Gästhamn & Turistbyrå, Fiskehamnen
Tel 08-520 116 35 / 08-520 737 00 info@nynashamn.se
Info: nynashamn.se/gasthamn och visitnynashamn.se

Rökt & färsk fisk, skaldjur, egna sillinläggningar,
ostar och många andra smakfulla delikatesser.
Ta med en färdig maträtt hem eller slå dig ner på
vår trivsamma uteservering och njut en stund av
en levande hamn.

Drömplatsen
för sjöbusar &
landkrabbor!

Fiskehamnen
nynäshamn
08-520 100 23
www.nynasrokeri.se

Vi har öppet året runt!
Sommartider Butik 27/6 - 21/8: mån-lör 8-20 • Sön 10-20
uteserVering 11-20 (VäderreserVation)

Välkommen till : S
V
Sjöbloms ÖjaBod
KONFERENSER
MIDDAGAR
BRÖLLOP
FESTER
BED & BREAKFAST
LUNCHER OCH
LUNCHKORGAR
Info och bokning: Tel 08-520 341 11, 070-531 90 80

Med härlig utsikt över Mysingen
ligger Skärgårdshotellet endast
några minuters promenad till
Nynäshamn centrum och havet.
Välkommen!

Se även vår hemsida: http://www. landsort.nu

08-520 111 20 • info@skargardshotellet.com
www.skargardshotellet.com
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HAMNEN FÖR HELA FAMILJEN – ÅRET RUNT

Senaste nytt & Notiser

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

w
foto: allt för sjön

Färja och cykeltaxi på Åland
Slipp biltrafik en stund och åk cykelfärja
med m/s Silvana mellan Hammarland och
Geta samt m/s Kajo mellan Vårdö och
Saltvik. Cykelfärjorna tar emot cyklar och
kärror men inte motorcyklar. Färjorna går
enligt tidtabell. Nu kan man även boka en
»cykeltaxi«mellan Ängösund, Lumparland
och Prästö, Sund i åländska skärgården.
Den bokas hos Simon Törnqvist på
+358 457 343 95 02 eller +358 18 411 48
helst dagen innan transport. Det finns plats
för 6 personer ombord.
foto: roine karlsson

s

Ny båtmässa i Gustavsberg

foto: josefin ekberg

Den 2–4 september startas en ny flytande båtmässa »Allt för Sjön« i Gustavsbergs hamn.
Mer än 190 nya båtar kommer att visas, från motor- och segelbåtar till vattenskotrar.
Det blir även utställning av båttillbehör. Mässan är öppen klockan 10–18 varje dag. Det
är fri entré och gratis parkering. Det planeras för båtturer från Nybrokajen till evenemanget. Arrangörer är Sweboat i samarbete med huvudpartners Värmdö kommun och
Arcona Yachts.
Hotell Östhammar invigt
I maj invigdes Hotell Östhammar av regiondirektör Catharina Blom hos Kvarteret
Färgaren AB som är en av rumsuthyrarna.
»Hotellet« är förmodligen landets största till
ytan. En mängd aktörer som hyr ut rum är
anslutna till bokningsportalen www.hotellosthammar.se. Totalt finns drygt 100 sängplatser och ett 40-tal rum. Gästen går själv
in på nätet och bokar sitt rum samt betalar
via betalkort eller faktura. Bokningssystemet
heter OPRA, helt nytt och framtaget av det
lokala IT-företaget FC Roslagen.

sex små lätthanterliga
askar med sånt som behövs inför sommarens
aktiviteter. Plåster, fästingplockare, förband,
kompresser, solskyddsfaktor och sårtvätt.
Det finns även ett Emergency Sewing Kit med
det viktigaste på festen om en knapp skulle
lossna till exempel. INO First Aid Kits kostar
30–49 kr styck. www.ino-care.com

FöRsta HjÄlPen-kit,

»Visste du att … länets största naturreservat med vattnet
räknat är Storö-Bockö-Lökaö utanför Möja?«

Släpp ut din
hjärna på grönbete!
Måla utifrån glädje och lust på Rådmansö i sommar.

Målarkurser i skärgårdsmiljö – www.skaparladan.se
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samlingsannons för värmdö

Värmdö med alla öar …

Vi
har
batterier
Vi Vi
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för
alla
behov:
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Tudor
Tudorgrossisten
grossisten ii
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37 S-134
21 Gustavsberg
• Besök: Skogsbovägen 1
Box Box
37 S-134
21 Gustavsberg
• Besök: Skogsbovägen 1
Box 37 S-134
21
Gustavsberg
• Besök:
Skogsbovägen
1
08-570
• Mobil.
0708-355
100
Tel. Tel.
08-570
355355
00 00
• Mobil. 0708-355 100
Tel. 08-570 355 00 • Mobil. 0708-355 100

Taxitraﬁk
Turtrafik
Beställningstrafik
till privata och allmänna bryggor. Välutrustade
båtar för Chartertrafik upp till 150 personer.
”Madam” är handikappanpassad

www.battaxi.se

Hos oss är livet både sill och champagne!
En källarsval, en klar. Isade ostron, sill och champagne.
Det enkla och självklara med en doft av Sinatra, accompanierat
av himmelska smaker från vår matguru Andreas Nylén*.
Lev livet på Pärlan – på Möja! Lite mer av allt, lite bättre!
Direkt vid Bergs Brygga.
Bordsbokning 08-571 641 85 eller info@parlanpamoja.se
Sommarprogram och öppettider på www.parlanpamoja.se
e gourmet* som förutom att vara köksmästare på Pärlan, också driver nystartad
ant.se
palatset Zee the Restaurant i Hammarby Sjöstad. www.zeetherestaur

08 571 50 100

Kunder förförs
av skärgård
Glöm golfrundan, glöm tennismatchen och glöm flotta
utlandsresor. Det är på sjön i den svenska skärgården de
viktiga affärskontakterna knyts. I alla fall när det gäller fälgar.
text: josefin ekberg foto: roine karlsson

28 magasinskärgård sommar2011

29 magasinskärgård sommar2011

→

och vita
dukar på tjusiga vip-ställen i
all ära, nu har klassisk lyx fått konkurrens
av nyrökt fisk, kala klippor och vita segel
med trevligt sällskap i sittbrunn. Skärgårdens oförstörda natur
har blivit mer exklusiv
än dyra utlandsresor
med Formel 1-tävlingar,
hotellrum och taxiresor.
Sedan i somras tar
Fälgspecialisten
ocl
Brorssons ab ut sina
viktiga affärskontakter
på seglingsturer med aez
Sailing Team Sweden.
aez är fälgbolagets premiumvarumärke. Samtidigt lanseras den nya
aluminiumfälgen »Yacht«. Tidigare träffades
man främst på racerbanor och gjorde affärer. En kanske mer given mötesplats när det
handlar om bildelar. Inte lika självklar som
att ses ombord på en båt kanske. Särskilt
inte en som går för segel istället för motor.
Men det är inte så långsökt trots allt.
Segling är sunt och sportigt. Det förknippas med sol, vind och hav. Med solbrända,
framgångsrika människor i sina bästa år.
HuMMeR, cHaMPagne

Folk som gillar fart och fläkt med naturens
egna krafter. En modern segelbåt kan ha
högre status än de största motorbåtarna till
och med. Många som gillar segling vill också
kosta på sin bil det bästa – såsom tuffa aluminiumfälgar. Så visst – fälgar och segling gifter sig bra.
– Vi har haft funderingar
en längre tid över vad vi kan
göra för att bli mer unika.
Inom motorsporten känner
man redan till oss. Vi funderade på att prova kultur eller
något annat. Sedan träffade
jag Pelle genom gemensamma bekanta och kom fram
till att satsa på segling, säger
Richard Lundqvist marknadschef på fälgbolaget.
Man samarbetar med den välrenommerade kappseglaren Pelle Norberg med fina
resultat på em, vm och Gotland Runt på
meritlistan. Han har även varit vd för Team
seb i Volvo Ocean Race samt projektledare
för HiQ Sailing Team (60-fots trimaran).
– Jag kan inte leva utan seglingsprojekt.
Det är det här jag brinner för, säger han
med ett leende.
Han är skeppare och det är hans företag
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Norberg Yachting ab:s båt som används.
Den heter Skidbladner och är en välutrustad
Dufour 45e. Lång som en långtradare med
sina 14 meter. Båten tar upp till tolv gäster
plus besättning. Företrädesvis seglar man i
Stockholms skärgård mellan Fejan och S:t
Anna. Men även västkusten kan få besök av
den tjusiga båten med sina logotypeförsedda
segel. Det blir dock inga kappseglingar utan
bara rena rama livsnjutarseglingar.
Kräftskivesegling, Sandhamn gourmet,
Yacht & Golf, Lilla Gotland Runt och
Spa-segling är några exempel på det stora
utbudet. Ofta anlitas stjärnkocken Anders
Levén och livsnjutaren Steffo Törnqvist,
bägge kända från tv. Övernattning sker i
båtens kojer eller på någon av skärgårdens
bästa anläggningar. Hela projektet dokumenteras för att slutligen bli en så kallad
coffeetable-bok – en vacker bok att ha
framme och bläddra i.
Perfekt omgivning
Vad kan få en människa att gå ner så
mycket i varv och njuta av nuet som att
vistas i inspirerande och rogivande miljö
som skärgården? Hur lätt är det inte då att
få ut det mesta av sina affärsmöten? Vem
blir inte på gott humör och ser möjligheter

»Skärgårdens oförstörda natur
har blivit mer exklusiv än dyra
utlandsresor med Formel 1-tävlingar,
hotellrum och taxiresor.«
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Fakta AEZ Sailing Team:
Priset för att hyra båten är 30 000
kronor per dag exklusive moms. Egen
skeppare, lån av sjökläder och säkerhetsutrustning ingår alltid. Kostnad för
boende och mat bestämmer kunden
själv i skräddarsytt paket.

Fakta

»Man varvade ner
och ingen skulle
iväg på något möte.
En mycket bra
paketerad form.«

till allting under en angenäm seglingstur.
Den perfekta omgivningen att »flirta« och
»fria« i kan tyckas. Inte kommer man
undan så lätt heller. En båt är ju som
bekant en avgränsad yta omgärdad av vatten. Dessutom när alla sitter i samma båt är
risken att bli störd av andra som bortblåst.
Eventuella hemligheter som yppas är det
bara sälar som kan höra. Eller möjligen
skarvar. Och de lär ju inte läcka.
Många teambuildingföretag låter folk
segla för att lära sig samarbeta och uppleva
känslan av att vi alla behöver varandra.
Då är alla lika viktiga. Även en direktör
kan skrubba däck eller agera »hopp ilandKalle«. Och kontorets springpojke får visa
dolda talanger som skeppare vid rodret.
När man sedan lägger till på någon ö för
att bada bastu är alla lika nakna.
– Ombord på en båt blir det lätt gemytligt, tycker Pelle.
En som var med i somras är Daniel
Nordvall från däckföretaget Vianor. Både
att segla och ytterskärgården var nytt för
honom.
– Vi seglade från Sandhamn och såg
starten av Gotland Runt. Det var vackert
väder och blåste inte så mycket. Pampigt
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att se alla båtar. Vi seglade nästan förbi
alla. Inofficiellt ledde vi kan man säga. En
intressant upplevelse. Jag tyckte det var
annorlunda och smart. Vi pratade affärer
ombord och hade jättetrevligt. Det var
mycket, mycket bra. Miljön gör mer än
man tror. Man varvade ner och ingen
skulle iväg på något möte. En mycket bra
paketerad form. Värt att tänka på att göra
själv, tycker han.
Efter första sommaren kunde fälgbolaget summera en ökad omsättning jämfört
med året innan men om den berodde
på seglingsturerna eller inte är svårt att
bedöma. Richard är i alla fall nöjd med
projektet.
– Vi får mer publicitet nu när vi gör
något unikt. Det är spektakulärt, nära natur
och miljö. Sist men inte minst vi som är
värdar gillar det här, säger han och ler.
En nyhet sommaren 2011 är att Skidbladner byter hemmahamn från Fågelbro
Golf & Country Club på Värmdö till Nacka
Strands marina under några veckor då
hon seglar aez Sail Weeks. Då kombineras
segling i huvudstaden med ytterskärgården.
Ett gyllene tillfälle att synas än mer och få
ut det mesta av två vitt skilda världar. ❧

Senaste nytt & Notiser
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Nya krögare till Lidö
I sommar drivs Lidö Värdshus av krögarna Olle Tejle och Hugo Olofsson med lång bakgrund från restaurangnäringen. Olle från servering
och Hugo kök. De drev nyligen Skärmarö Sjökrog på Värmdö tillsammans. Maten blir enkel och vällagad lovar Hugo. Bland annat blir det
smörstekt gös med rödbetor, bacon, kapris och potatis på menyn.
– Gösen följer efter mig vart jag än kommer, säger han.
En nyhet är kiosken/caféet som förra krögarna byggde ut med stor
altan, den kommer att fungera som en liten »framficka« med enklare
servering och öl/vinrättingheter. Oasen ska den heta. / j e

Sommarkonferens
Kombinera ert möte med att njuta av Stockholms skärgård när den är som bäst. Kom ut till oss och konferera
i kortbyxor och flip-flop. Börja med ett morgondopp
och avsluta med ett glas svalt vin i solnedgången.
Ett sommarkonferenspaket till kanonpris, med
havet och naturen som närmsta granne.
20/6-14/8

1.295:-

Spa-konferens
Att njuta en stund tillsammans med sina kollegor är
skönt och inspirerande för
flera sinnen.
Fri entré till bad med 25
m pool, bastu och gym.
fr.

1.950:-

Kick-off

Dagstur i skärgården!
Köp paketresa på båten – till rabatterat pris får du t o r biljett
samt välja mellan att ha en cykel över dagen eller äta ”dagens
rätt” på BåtsHaket, Dannekrogen eller Utö Värdshus.
Paketresor
Årsta Havsbad – Utö eller Nynäshamn – Ålö
Vuxen: 235 kr/pers
Barn & pensionär:

185 kr/pers

Stockholm City – Utö
Vuxen: 315 kr/pers

215 kr/pers

Barn & pensionär:

Starta höstens arbete med
en kick-off. Här finns alla
möjligheter att skapa spännande team building-aktiviteter, bjuda på en underbar
festmåltid och överraska
med kvällens artist.
fr.

2.575:-

Samtliga priser är per person i enkelrum, inkl möteslokal, exkl moms.

Kombinera gärna olika sträckor med varandra – fråga efter pris.
Turupplysning
08-679 58 30
www.utorederi.se
www.waxholmsbolaget.se

08-571 490 00 www.djuronaset.com
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Stig visar sjöhistoria
på Djurhamn
På Djurö och Skepparön håller arbetet på
att färdigställa Sjöhistoriska Stigen att ta
form. En museislinga på ett par kilometer
kommer att berätta om Vasakungarnas och
stormakttidens örlogshistoria på Djurhamn.
Bland annat om det vrak som hittats i
närheten. Vandringen börjar vid Skepparö
Gård och kommer att omfatta museibutik
och hantverksby. Arbetet med stigen ska
slutföras under 2011. Bakom projektet
ligger stiftelsen Vasakungarnas Djurhamn.
Mer info på www.vasakungarna.se

s

s/s Blidösund firas hela sommaren
När blidöfolkets »egen« båt, ångfartyget Blidösund fyller 100 år firas det rejält. Det blir
fotoutställning på Skeppsbron, pågår till den 30 juni. På Sjöhistoriska museet visas en annan
utställning. Det blir jubileumskonsert med opera i Blidö kyrka den 2 juli. Lördagen den
18 juni går s/s Blidösund och m/s Waxholm III till Stämmarsunds brygga på Blidö där skådespelet »Blidökriget« framförs. Den specialskrivna pjäsen handlar om det »krig« om resenärer
som pågick mellan Waxholmsbåtarna och »Blidan«. Lördag 6 augusti firas Blidösunds Dag
med flaggor, fanfar och hyllningskör. Båten åker då tre varv runt Yxlan och anlöper alla
bryggor på turlistan från Furusund till Vettersö. Ombord spelar Mississippi Seven.

»Missa inte evenemangen på sid 88–89«
Nytt vandrarhem på Gålö

tuffa väskor av
segelduk från Wind in Mind. Skapad med
inspiration från segel, vind och hav.
Pris från 600 kr. www.windinmind.se

HuRRicane ocH cyclone,

Den 18 juni öppnar Bo Thulin Ekuddens
vandrarhem vid Hasslinge på Gålö i
södra skärgården. Det blir två logihus
med cirka 30 bäddar och en separat
byggnad med bastu, dusch och toaletter. Varje rum har en till fyra bäddar och
eget handfat. Vandrarhemmet ligger vid
vattnet med badstrand, brygga, roddbåtar och fotbollsplan.

foto: lisa lindkvist

Biovacuum - Watercare minireningsverk
• Ingen slamsugning behövs.
• Enkel placering ovan mark.
• Hög reningsgrad - även vid oregelbunden användning.
• Besök - installation - service
Hör av dig för mer information.
Vi delar gärna med oss av vår långa erfarenhet.

Miljö & Bioteknik

08-608 21 60
kontakt@miljöochbioteknik.se
www.miljöochbioteknik.se
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•Konferens
•Restaurang
•Gästhamn
•Bastu
•Weekendpaket
•Bed & Breakfast

08-542 472 10
www.nasslingen.se
Latitud N 59.29.03 Longitud E 18.40.25

Vandrarhemmet Utsikten
är öppet med 80 bäddar året runt.
För dig som vill konferera eller bara njuta!
Bo nära naturen i Stugbyn.
Sommargård – perfekt för skolklassen!
Tältplats nära badklippor och strövområden.
Sommarbutik under juni, juli och augusti.
Café-krogen har öppet alla dagar
i juni, juli och augusti.
Helgöppet maj, september och oktober
För information och bokning
08-542 462 12
www.finnhamn.se
Din bostad är som vackrast
i sommarskrud.
skyNda att visa deN om du gÅr i säljtaNkar. vi har Öppet hela sommareN.

Bara på svenskfast.se visas din bostad för 150.000 besökare om dagen. Samtidigt som
den kan detaljstuderas i mobilen, lokaltidningen och av alla som passerar skyltfönstren
på bobutiken eller banken.
Vi har öppet hela sommaren för att du ska kunna vara redo när spekulanterna är
som flest. Dessutom är det ju nu din bostad gör sig bäst på bild! Till din hjälp har vi
bland annat en rad digitala tjänster och produkter som vi gärna berättar om när vi ses.
Trevlig sommar!

Östhammar 0173-425 40 Norrtälje 0176-766 90 Åkersberga 08-540 681 05 värmdÖ 08-570 365 00
haNiNge 08-745 70 80 NyNäshamN 08-520 190 50 trosa 0156-260 20 www.sveNskfast.se

Vi säljer och söker

Skärgårdslägen

Storängstorget 30, Åkersberga 08-540 681 05, www.svenskfast.se

Din bostad är som vackrast
i sommarskrud.
skyNda att visa deN om du gÅr i säljtaNkar. vi har Öppet hela sommareN.

Bara på svenskfast.se visas din bostad för 150.000 besökare om dagen. Samtidigt som
den kan detaljstuderas i mobilen, lokaltidningen och av alla som passerar skyltfönstren
på bobutiken eller banken.
Vi har öppet hela sommaren för att du ska kunna vara redo när spekulanterna är
som flest. Dessutom är det ju nu din bostad gör sig bäst på bild! Till din hjälp har vi
bland annat en rad digitala tjänster och produkter som vi gärna berättar om när vi ses.
Trevlig sommar!

samlingsannons för österåker

Österåker »Roslagens pärla«

Krokodilen på skäret
Precis där Jungfrufjärden möter Nämdöfjärden ligger Rögrund.
Trots sin ringa storlek finns här plats för såväl vandrarhem och
servering som en krokodil som troget vakar över hav och klippor.
Litet och mysigt är vårt varumärke, avgör Lotten Hjelm.
text: mats wigardt foto: bosse lind
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Värt att veta
Vandrarhemmet Grundet har 43 bäddar och är öppet april till
november. Konferens- och lägerverksamhet vår och höst.
Begränsat antal båtplatser vid gästbryggan. Hamndjup 1.40 m.
OBS Grynna utanför bryggan.
Tel 08-571 561 10. Se även www.grundet.se.

Fakta
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och platserna vid bryggan begränsade.
Men någon ny kaj är inte planerad. Gud
har skapat Rögrund på sitt eget sätt och
därvid blir det. Lotten Hjelm och hennes
man Urban Söderberg vill inte ändra på ett
lyckat koncept.
Visst skulle det ibland behövas mer
plats för gästande båtar. Inte minst varma
sommarkvällar, när alla bord på krogen är
upptagna, kan båtarna ligga i dubbla led.
Eller, som nu, när varubåten från Stavsnäs lägger till och alla hjälps åt att bära
förnödenheter som ölbackar, toapapper,
hjortronsylt och Bregott-paket i skytteltrafik mellan brygga och förråd.
Men verksamheten är otroligt väderberoende, konstaterar Lotten när hon ställt
undan skottkärran och hämtat andan. När
det är regn och rusk är det ofta helt tomt
i hamnen.
Rögrund har, sin litenhet till trots, en
lång och spännande historia att berätta.
Från att ha använts som sommarbete
HaMnen ÄR liten

av bönder på öar i närheten köptes hela
Rögrund i början av 1900-talet av fabrikör
Rudolf Christensen som under varumärket
Röda Sigillet tillverkade slipsar i en fabrik
på Kungsholmen.
I familjen Christensens sommarhus på
Rögrund levdes livets glada dagar, med
många besök ur 20-talets stockholmssocietet. I lusthuset njöts solnedgångar
och kvällskonjak, en 18-håls minigolfbana
erbjöd stillsam motion och på den egna
dansbanan dansades vals och charleston.
Man hade dessutom en egen »gubben
Karlsson« med uppgift att anlägga stigar
på ön så att man slapp bli smutsig om fötterna, berättar Lotten Hjelm muntert.
Under kriget förvandlades så familjen
Christensens sommarparadis till semesterhem för de anställda i slipsfabriken.
Helpension kostade 3.50 per dygn, men då
måste man bädda själv. Gästerna kördes ut
med en gammal Pettersson-båt från Dalarö
som hette – just det – M/S Rörgrund.
På 50-talet började folk åka längre bort

på semester och sonen Vidar sålde 1963
semesterhemmet till Stockholms stad för
att »Rögrund skulle komma fler till nytta«.
Därefter skiftade verksamhetens natur,
från husmodershem till behandlingshem
för ungdomar på glid. Och sedan 1998 är
det Skärgårdsstiftelsen som äger Rögrund
som numera ingår i Nämdö naturreservat.
Sadlade om
Det var också då som jag kom med i bilden,
berättar Lotten som är barnfödd på Ekerö,
är utbildad skärgårdsguide med en lärarkarriär på Nämdö i bagaget och i 20 år varit
bosatt på Jungfruskär med man och barn.
Mannen i fråga heter alltså Urban och
är tillsynsman åt Skärgårdsstiftelsen, med
ansvar för Långviksskär, Rögrund och
Jungfruskär där hans familj också varit
bosatta ända sedan 1600-talet.
Tillsammans öppnade de 2004 vandrarhem i familjen Christensens sommarresidens. Byggnader renoverades, en brygga
för Vaxholmsbåtar byggdes, i Sjöstugan

»Från Sjöstugans kök kommer doften av nybakat bröd …
och från ett svalbo under takfoten hörs nyvaket kvitter.«
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inrättades en servering med inriktning
på krav-märkt och lokalproducerat, allt
utformat efter eget huvud och med ribban
lagd på lagom höjd.
Vandrarhemmet Grundet utgör basen
för verksamheten, allt annat är bonus, sammanfattar Lotten innan hon hastar iväg för
att bistå några gäster i receptionen.
Från Sjöstugans kök kommer doften
av nybakat bröd, det skramlar av flaskor
som sätts in i kylen och från ett svalbo
under takfoten hörs nyvaket kvitter. Och
i strandkanten gungar tångruskorna lojt i
svallet efter en förbipasserande kabinbåt.
Allt andas idyll, skärgård och semester.
Invid en brygga gör sig två kanotister
redo att efter ett dygns vila med hårtvätt
och middag vid dukat bord ge sig ut på
fjärdarna igen, med kurs mot Jungfruskär.
Det är mycket som ska packas, konstaterar de två veteranerna och sätter sig tillrätta
i sittbrunnarna.
Vi lämnar Lotten med hennes gäster
och följer en slingrande stig över ön, förbi
prunkande rosenbuskar och den vedeldade
bastun, till det rödmålade vandrarhemmet som kantas av rabarber, stentrappor
och jordkällare. Sommarjobbande Malin
Arvhammar och Kajsa Holmqvist ser till att

rödfärgen på väggarna inte hinner flagna.
Vid en knut står en gäst och borstar
tänderna, på en solvarm klippa ligger en
annan besökare och tar sig en lur med
skorna prydligt parkerade invid ena armen,
en mås landar oberört på ett bord och tar
för sig av matresterna.
Krokodil av betong
Vandrarhemmets sovrum har namn efter
fyrar som kan ses från Rögrund, som
Yxhammarskobb, Franska stenarna, Hummerkläpp, i allrummen samsas soffgrupper
med eldstäder och tavlor med skärgårdsmotiv. Och i köket skramlas det hemtrevligt med kastruller och porslin.
Från fönstret ser vi hur Vaxholmsbolagets »Skärgården« angör Rögrunds
brygga. Sex passagerare med ryggsäckar
och badmadrasser kliver iland. Vid det
stora schackspelet i trädgården görs precis
Caroline Moberg schack och matt av klasskompisen Ylva Hansson.
Klockan närmar sig tolv och det är dags
för serveringen att öppna. På fjärden radar
båtarna upp sig. Den stekta strömmingen
lockar, den kalla ölen likaså.
Själva tar vi efter avslutad måltid en
promenad runt ön. Klipphällarnas istid-
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statueringar killar under bara fötter, från
utsiktstornets topp breder södra skärgården
ut sig i alla riktningar, solbadarna har lagt
sig till rätta i sina favoritskrevor och, jodå,
ryktet talar sanning, på en udde i söder har
en väldig krokodil parkerat sig.
Och där har den stått sedan 1931, sannolikt skärgårdens enda krokodil och till stor
glädje för besökande barn, med öppet gap
och ett vakande öga på passerande båtar.
Betongen har förvisso börjat vittra, men
Lotten försäkrar att krokodilen ska putsas
upp för ytterligare många års tjänstgöring
som landmärke och stryktålig lekkamrat
på Rögrund.
Bättre tillvaro kan man inte tänka sig,
förkunnar Lotten när vi kommit tillbaka
till Sjöstugan där hon och hennes anställda
balanserar tallrikar mellan borden.
I detta positiva betyg ingår såväl den
saltstänkta miljö hon valt att arbeta i som
närheten till miljonstaden Stockholm, med
sitt breda utbud av upplevelser.
Visst finns det alltid gäster som beter sig
illa och som gör mig besviken, medger hon.
Men i det stora hela är skärgården den bästa
av världar att leva i. Jag upphör faktiskt
aldrig att trivas, oavsett om det är sommar
eller vinter. ❧

Dalarö »Paradisets port«
Destination

Dalarö

Vällagad mat
gjord på
lokaka råvaror

Nöjen - Natur - Historia
- året runt Maritima upplevelser
Guidade turer

www.dalaro.se

Sätt krydda på sommaren

Vi har även örtjord, frö, buskstöd,
odlingsbänkar och trampstenar.

Satsa på den lättplacerade odlingsvitrinen från Hasselfors Garden.
Här odlar du sommarkökets kryddväxter, tomatplantor och annat
smått och gott. Skyddat för väder, vind och kräsna rådjur.
Beställ din vitrin på Silverbergets Gård på Ornö.
Eller välj det sköna skärgårdslidret Vila. Förråd,
pergola och växthus. Allt i ett. Finns i flera varianter
och kan kombineras efter dina önskemål.
I vår butik Lärkträdboden hittar du dessutom konsthantverk med skärgårdsanknytning och mycket annat.
Välkommen. Öppet lö-sö 11-17. Fr o m 7 juni alla
veckodagar utom måndag.

Silverbergets Gård
på Ornö
Tel 0706781231

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

41 magasinskärgård sommar2011

samlingsannons för dalarö

Kyrkviken
08-501 560 00
www.ornokrog.se

»Från ax till strupe«
Närmsta granne är Nyköpingshus, slottet med en hisklig historia och anor
från 1100-talet. Nils Oscar Bryggeri & Bränneris charmiga tegelhus byggdes 1913
och var Nyköpings vattenverk fram till 1990-talet. Nu bryggs det öl här.
text: misse ljungström foto: magdalena lindelöw

→

kRing bryggeriet på
Fruängskällan i Nyköping är
tilltalande. Tomten är stor och härligt
lummig sommartid. Om allt går enligt
planerna kommer det att byggas en ny
stor ölprovningslokal med bar, matsal
och uteservering i sydvästläge, berättar företagets vd Jonas
Kandefelt, när han visar runt. Som en liten
tysk »Bier-garten« där
man sitter med en sval
Nils Oscar Pils, tänker jag och hoppas
att inget ska fördröja
planerna.
– Redan nu tar
vi emot grupper
på ölprovning och
visning av bryggeriet.
Det är bara att höra
av sig så kan vi även
erbjuda visning av mälteriet
och bränneriet ute på Tärnö Säteri, säger
Jonas.
Det är egentligen Tärnö Säteri som är
upphovet till både bryggeri och bränneri.
Ägare till säteriet är företagaren Karl
David Sundberg som tidigare hade mjölkkor. När driften av mjölkkor upphörde
odlades fortfarande spannmål och tanken
på öl låg nära. Karl David gick då in som
en av ägarna i Kungsholms kvartersbryggeri i Stockholm.
Där drevs bryggeriet i 10 år. Under
tiden köpte han fastigheten i Nyköping
Miljön

som ser ut som om den bara väntat på
att bli bryggeri. Nu startade Karl David
Tärnö bränneri samt ett eget mälteri ute
på Tärnö.
2006 gjordes den stora förändringen och bryggeriet flyttade
in i fastigheten i Nyköping där
kapaciteten fördubblades. Öppet
hus hölls för allmänheten och
intresset var stort. Inte mindre
än 1200 besökare kom för att titta på Nyköpings eget bryggeri,
känt under namnet Nils Oscar.
Karl Davids farfar hette Nils
Oscar, en spännande person
som for till usa och gjorde sin
lycka där. Han blev den unge
Karl Davids förebild, därför
fick han ge namn åt bryggeriet
och dess produkter. Eftersom
man gjorde sin egen malt passade den nya devisen »Från ax
till strupe« alldeles utmärkt.
Profet i egen stad tar tid
Totalt finns tio anställda. Bryggmästaren
Patrick Holmqvists intresse för öl startade
i unga år och han fortsatte med lång karriär på Pripps och Spendrups. Han började
tidigt brygga riktiga kvalitetsöl i liten
skala hemma. Nu ansvarar han för produktionen av cirka 750 000 liter öl om året
samt tillsammans med Jonas om en spritproduktion ute på Tärnö på 35 000 liter.
– Det är en enorm fördel att ha företag
i en mindre stad. Dels känner vi de lokala
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hantverkarna här. De ställer alltid upp och
kommer direkt om vi behöver hjälp. Dels
känner många en liten stolthet över att ha
ett lokalt bryggeri, säger Jonas.
Hur är det då med ölen? Går den att
köpa överallt här? undrar jag.
Vi har ju våra ölprovningar med vår
ölprovare Horst Fritze en eller två gånger
i veckan, vilket ungefär 650 gäster per år
kommer till och som vi ska utöka. Våra
produkter finns på Systembolagen i hela
landet men cirka 17 av våra produkter
finns alltid inne i de närmaste systembutikerna, i Nyköping, Oxelösund och Gnesta.
Dessutom har exempelvis Sävö Krog,
Dufveholm och en del lokala krogar våra
öl, men det tar lite tid att bli profet i sin
egen stad, säger Jonas med ett stort leende.
Det blir bättre och bättre, tillägger han.
Bryggeriets största produkt är Nils
Oscar God Lager. I sortimentet ingår också
Nils Oscar India Ale, Nils Oscar Rökporter,
Nils Oscar Imperial Stout och olika säsongsprodukter med förledet »Kalas«. Många av
dem har belönats med prestigefyllda priser
på olika ölfestivaler. Bara på Stockholm Beer
Festival har de under de senaste åren tilldelats ett femtontal guldmedaljer.
Bland spritsorterna från Tärnö finns
både vodka och aquavit samt det senaste
tillskottet Nils Oscar Tärnö Gin, som är en
ekologisk gin.
När jag lämnar Jonas tänker jag att
det blir Kalasfint att sitta i eftermiddagssolen på den planerade uteserveringen
och ta en öl. ❧

»Enligt planerna kommer det
att byggas en ny stor ölprovningslokal med bar, matsal och
uteservering i sydvästläge.«
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Från ö till ö
med kvicka fötter
Det började som ett vad och har blivit en av världens tuffaste tävlingar –
Ö till Ö. Med 5,4 mil löpning och 1,1 mil simning från Sandhamn till Utö.
Det motsvarar två Lidingölopp och drygt tre Vansbrosim.
text: josefin ekberg foto: roine karlsson
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Fullbokat redan
Årets Ö till Ö går av stapeln måndagen den 5 september. Att tävlingen
blivit alltmer populär märks tydligt. Redan efter en månad hade alla
platser bokats upp. Tvåhundra deltagare fördelade på 100 lag varav fem
kvinnolag, 18 mixed och resten med bara män. Bland de anmälda finns
lag Sandhamn, lag Utö Värdshus och flerfaldiga vinnaren Jonas Colting
med sitt lag Ironman. Denna gång ihop med svensken Björn Andersson.
Vi får se om fjolårets tvåa duon Hasselmark/Hansson lyckas ta revansch.
Eller varför inte två helt okända tjejer? Från någon skärgårdsö någonstans. Det vore kul. Lag MagasinSkärgård med formgivaren Eva Englund
och undertecknad kommer hursom haver att ställa upp i Vansbrosimmet
i sommar. Det är en bit på väg i alla fall. Det som började med sakta
lunk i Vårruset häromåret kanske slutar med svettig målgång på Utö i
framtiden. Vem vet? Då får ni komma och heja på oss. Vill ni veta mer
om Ö till Ö – gå in på hemsidan www.otillo.se.

Fakta
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→

Vi siMMaR till Sandhamn och går

på krogen. Sisten får ta notan.
– Jaaa, det gör vi.
Så kan det ha låtit när krögaren Anders
Malm och två bröder på Utö värdshus plötsligt fick ett infall om att simma via öarna
mellan Utö och Sandhamn. Vad de inte
visste då var att deras påhitt skulle bli en
världsberyktad och populär multisporttävling. På bara sex år har Ö till Ö vuxit från 20
deltagande lag till 100. Man tävlar i par. Två
män, två kvinnor eller en kvinna och en man
i samma lag. De tävlande springer i våtdräkter och simmar i löparskor för att spara tid.
Någon har simfötter med sig men försöker
inte springa med dem. De tar sig från Sandhamn till Utö. Dyngblöta och utmattade.
Lagen startar arla morgon vid 05.45 en
måndag i början av september och kommer
i mål vid tretiden på eftermiddagen. Dagen
är noga vald med tanke på att det är mindre
fritidsbåtar i farten då. Alla kastar sig i vattnet och simmar till Vindalsö. De är utrustade
med gps som gör att det går att följa dem
över internet – i realtid. Deltagarna fyller på
orken med sportdrycker och energikakor.
Banan är snitslad och vid olika stationer
kontrolleras att man håller sig inom en viss
maxtid. Kommer man försent blir man
diskad. Vinnarna går i mål efter drygt nio
timmar. De sista cirka fyra timmar senare.
Bland de som tävlar märks både lång-

distanstriatleter, multisportare, elitsoldater
och rena kompisgäng som är glada att
klara sig inom maxtiden
14 timmar. Belöningen är
en segercheck på 35 000 kr.
Kanske är det inte främst
den som lockar utan nöjet
att vara med. I världens
vackraste skärgård. Först
får man bo och äta gott
på Sandhamns seglarhotell och sedan simma och
springa till 20 öar för att
Tävlingen
följdes
slutligen andas ut på Utö
över nätet.
värdshus. Där blir det fest
sista natten med gänget.
Tävlingen lockar inte bara skandinaver
utan också deltagare från Sydafrika, usa,
England, Frankrike, Portugal, Nederländerna och Tyskland.
Sprang vilse
På en klippa på norra Utö står en förväntansfull skara och väntar på att det första
laget ska dyka upp i buskagen på grannön
Järnholmen. Vädret är idealiskt. Solsken
och vindstilla. Här har man bra uppsikt
då öarna ligger nära varandra. Några har
med sig kaffetermos och smörgås. Man vet
aldrig hur lång väntan blir. Under tiden
bjuds vi på naturens skönhet och rådjur
som klättrar på klipporna. Vi småpratar lite
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och väntar spänt på att se vilka som kommer att dyka upp först. Eller snarare dyka
ner. Plötsligt kommer de
springande. Storfavoriten
Jonas Colting från Sverige
och amerikanen Gordon
Byrn med sitt lag Ironman.
De sprang vilse på Ornö
och förlorade viktiga 15
minuter. Men med lite jävlar anamma har de lyckats
komma upp i ledning igen.
En efter en hoppar de i det
kalla vattnet och simmar
raskt över till oss.
– Bra jobbat, får de höra
när de klättrar upp på den hala klippan.
– Tackar. Fint väder har ni också, blir
det glada svaret.
Lag 38 kommer simmandes hack i häl
sammanbundna av ett rep. Snöpligt nog
hinner de inte återta ledningen. Coltings
lag vinner med tiden 09.10. Knappt fyra
minuter före tvåorna Johan Hasselmark
och Daniel Hansson. Daniel som förut
inte kunde simma 100 meter utan att få
mjölksyra hade hårdtränat inför loppet.
Det lossnade för honom så sent som i våras.
Vem hade inte unnat honom en vinst? Men
att bli slagen av Colting som varit proffs i
triathlon i 15 år med två vm- och två emmedaljer i bagaget är inte fy skam. ❧

Senaste nytt & Notiser

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

foto: monica brunsbäck

w
Varning för havstulpan
Nu kan du få varningar om havstulpanläget direkt till mobilen eller per mejl.
Då vet du när det är dags att tvätta rent
båtskrovet. Rapportörer längs hela landets
kuster kontrollerar och meddelar när det
blir mycket havstulpaner. Bakom projektet
ligger Skärgårdsstiftelsen som vill minska
användandet av giftiga båtbottenfärger. Mer
information finns på www.batmiljo.se

s

T/s Constantia till Oxelösund

foto: peter rundström

Det 103 år gamla skolsegelfartyget
Constantia kommer till Oxelösund den
20 augusti. Det blir två kortare seglingar för
allmänheten. Från Gamla Oxelösund. Mellan
seglingarna är det Öppet Skepp med möjlighet att gå ombord. Söndag den 21 augusti
seglar skutan vidare till Nynäshamn. Då
finns också möjlighet att delta.

Sundboden växer så det knakar
I ett trångt sädesmagasin i Sund utanför Öregrund låg Sundboden, en hantverks/klädesbutik med galleri och café. Inte nu längre. Verksamheten har flyttats till Skinnäsängarna
vid infarten till Öregrund. Till ett cirka 200 år gammalt timmerhus som hämtats från
Örnsköldsvik för att rymma allt nytt. Nu finns även möbler till försäljning. Två nya hus
som byggs som ett U är på gång. Sedan är planerna att bygga in uteplatsen mellan husen.
Paret Monica Brunsbäck och Johnny Olsson, har ännu fler planer. Hemliga än så länge.
Kanske blir Sundboden Öregrunds nya turistmagnet?

»Missa inte evenemangen på sid 88–89«
Mobilt bredband i 50 sjömil
Med ny oslagbar teknik »boomer cell« kan
mobila bredbandsoperatören Net 1 erbjuda
sina kunder uppkoppling i hela skärgården
och långt ute till havs. Täckningen i nätet
når mer än 100 kilometer eller 50 sjömil
från masterna längs kusterna. Net 1 har
idag en täckning på över 95% av Sveriges
yta. Till sommaren kommer man även att
kunna erbjuda högre kapacitet och en
hastighet på 9,3 Mbits/s.

Bryggdans med skivsläpp
Rådmansös hembygdsförening släpper en
dubbel-cd med spelmansmusik från förr –
»RådmansöLåtar«. Det firas med äkta
bryggdans på Västernäs brygga fredagen
22 juli. En chartrad båt avgår från Kapellskär
klockan 18.30 till Västernäs brygga. Skivorna
innehåller låtar med framlidne Västernäsbon
Elof Österman och Rolf Fogelström från
Sundskär. Spelmännen anlitades ofta förr när
det bjöds upp till dans på Rådmansös
bryggor. De komponerade också egna låtar.
Dubbel-cd:n innehåller också fler av traktens
aktiva musiker. Och historiska berättelser om
spelmännens liv av Kjell Åhlander samt gamla
bilder. TExT O . FOTO : ROINE K A R LSSON

solstolaR i glada färger och rolig design.
Säljs hos Linneladan i Penningby. Pris nu
995 kr (ord pris 1 275 kr). www.linneladan.se
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Upptäck Stockholm
med mobilen
I april släpptes Stockholms
stads första mobilapp
»Upptäck
Stockholm«. Den visar
vägen och tipsar om
strandbad, yoga i naturen
och bäversafari runt knuten
i storstadens omgivningar.
Med teknikens hjälp kan
du hitta till över 1 000
platser och aktiviteter i
stan. Telefonernas GPS
visar vägen. Applikationen
finns på svenska för iPhone
och Android. Den laddas
ner kostnadsfritt från App
Store och Android Market.

gr var dag till helgdag
Tisdag till fredag är slottet öppet för alla från
26 juni till 12 augusti. Kom förbi på en fika, besök
vår grillkväll eller varva ner i Spakällan.

t i s d a g , g r i l l k v l l m e d b u f f  ‒ 3 45 k r

Tisdagskvällar är du välkommen till Slottsterassen för
en uppskattad tillställning under bar himmel.
ons‒fre,  l a carte & sommarfik a
Boka bord i vår populära restaurang på 0175-747 0 0
eller titta in på en sommarfika mellan kl 15 och 17.
t i s ‒ f r e , d a g s pa i s pa k  l l a n ‒ f r  n 67 0 k r
25 min behandling och vår stora sommarfika samt
tillgång till Sjöbastun med jacuzzi på bryggan ingår.
Varmt välkommen!

Telefon o75 747 oo | info@ranasslott.se | www.ranasslott.se
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Väddö »Här trivs man«
Skepp o´ hoj!

Här finns:
Sjökort, Båtsportkort, Kartor,
Kompasser, Linjaler och Passare
så du hittar rätt!
Välkommen
till trivsamma

samlingsannons för väddö

Norrtäljev 3
Älmsta
Väddö

0176-523 69

Vi är även ombud för Systembolaget
tel 0176-500 57

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

0176-778 80

VI HAR ÖPPET 8 – 21
ALLA DAGAR
Välkommen!

Restaurang
lotsvillan/pad
thai
Restaurang
Restaurang
lotsvillan/pad
lotsvillan/pad
thai
thai
Simpnäs
Simpnäs
Simpnäs
hamn
hamn
hamn
– –med
– med
med
utsikt
utsikt
utsikt
över
över
över
ålands
ålands
ålands
hav
hav
hav

Välkommen
att
njuta
aven
engod
god
bit
mat
Välkommen
Välkommen
Välkommen
attatt
att
njuta
njuta
njuta
av av
en
av
en
god
god
bitbit
bit
mat
mat
mat
och
något
svalkande
att
dricka.
och
och
och
något
något
något
svalkande
svalkande
svalkande
attatt
att
dricka.
dricka.
dricka.
Viserverar
serverar
god
vällagad
thaimat,
ViVi
Vi
serverar
serverar
godgod
god
vällagad
vällagad
vällagad
thaimat,
thaimat,
thaimat,
lacarte
carte
&take
take
away
a la
aaala
carte
la
carte
&&
take
&
take
away
away
away
öppet
hela
sommaren
öppet
öppet
öppet
hela
hela
hela
sommaren
sommaren
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helgöppet
vår
och
höst
helgöppet
helgöppet
helgöppet
vår
vår
vår
och
och
och
höst
höst
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Sir Percy’s
g
Caterin

0176-525
12
0176-525
0176-525
1212

www.sirpercyscatering.se
www.sirpercyscatering.se
www.sirpercyscatering.se
www.sirpercyscatering.se

Öl/vinrättigheter
www.cafeet.se
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Välkommen till

Barnens Ö
2 juli

Stugor, Kollogårdar, Adventura,
Konferens och Sommarkollo
08-508 43 900

stbd.se

21 juli

30 juli
Loulou

Gårdsbutik med ost, mejeriprodukter och kött
Lantligt cafe med glass och ostkaka
Kosafari månd, onsd, fred kl 12 i juli

Tel: 0176-50103
www.vaddogardsmejeri.se

So

mm

23 juli
The Magnificent Seven

Stefan
Sundström

28 juli

Nina Ramsby

support Charlie Engstrand

På Väddö Gårdsmejeri kan du
åka kosafari och följa kedjan
från hage till mage.
Välkommen hem till oss!

!

Kapten Röd

Annika Norlin

& Jonny Dunders
Elektriska Cirkus

och ät gårdens egen

ytt

7 juli

14 juli

ÅK PÅ KOSAFARI

n
ar

bob hund

17 juni
Tic Tac Blues Band

Weeping Willows

Kafé och Krog på Barnens Ö Centralbrygga
Öppet alla dagar 11.00 - 23.00 hela sommaren.
Tel 0176-933 83, www.knappkarlsson.se

Dam- och herrkläder från
utvalda leverantörer, bl a: RedGreen,
Marimekko, Newhouse och Saint James
Juni/augusti
Torsdagar/fredagar
Lördagar/söndagar
Juli
Alla vardagar
Lördagar/söndagar

5 aug

12–17
10–15

100 kr
Rabatt
Vid köp av en valfri vara.*)
Gäller 1/6–30/8 2011.
Kupongen kan ej kombineras
med andra erbjudanden .
Vi reserverar oss för ev. tryckfel.
*) Vid totalt inköp över 500 kr.

12–17
10–15

Ladugården, södra infarten Älmsta, mellan Norrtälje och
Grisslehamn (1 km från Väddö Kanal!)
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0176-500 45

Även Humphrey Bogart
välkomnar gästerna till finkultur i biografens salong.
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Stora artister
på liten bio
Nu behöver man inte välja mellan kultur och natur längre
– bo i Stockholm eller på landet. På Blidö kan man få både
och. Blidö Bio tar ut »finkulturen« till folket på ön.
text: josefin ekberg foto: roine karlsson
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Roland
Pöntinen
och Love
Derwinger.

Barbara
Hendricks.

Hanna
Elmquist.

The Real
Group.

Helicon
Chamber
Trio.
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»Det är något extra att se skådespelare, artister och
dansare på nära håll … ett unikt ögonblick där tid och
rum försvinner och alla blir ett med konsten. Som ett
kärleksförhållande. Det skapas magi.«

→

i ett FöRe Detta Folkets Hus
bedrivs nuförtiden biograf, konserter, teater, läger, yoga, jazzkollo och dans.
Lyckliga öbor och besökare får möjlighet
att för en »billig« peng, bara 100 till 300
kronor, lyssna till artister som Barbara Hendricks, Love Derwinger (konstnärliga ledare
för Kammarmusik Festivalen) Ali Djeridi
(ansvarig för jazzkonserterna) Drottningholms Barockensemble, Roland Pöntinen,
Real Group och Helikon Chamber Trio.
Det är bara några av sommarens artister
som bjuder på musik av allra högsta klass.
Jazz, opera och klassiskt. Piano, violin, cello,
banjo, trombon och klarinett är några av
instrumenten som ljuder innanför väggarna
på den anrika biografen. Självklart blir det
även bio som namnet lovar med aktuella
och populära familjefilmer såsom Harry Potter och Pirates of the Carribean. Yogakurs,
kammarmusikvecka och barnkonsert står
också på programmet. Ifjol bjöds på balett av
dansare ur Kungliga Operabaletten i fullsatt
lokal. I år fick de tyvärr förhinder.
Hur kommer det sig att så stora artister
kommer till en liten lokal på Blidö och
uppträder?
En av förklaringarna kan vara att det
är Barbara Hendricks och ljussättare Ulf
Englund samt vännen Magnus Allgulin med
en jazzspelande pappa som ligger bakom
projektet. Deras kontaktnät med artister
kommer gärna ut i skärgården och uppträder i en intim liten lokal för en ny publik.
– Det är genomgående ödmjuka artister
som är måna om en föryngrig, berättar
Magnus Allgulin.
– Det är absolut inga divor. De ställer
upp för ett symboliskt gage för att de brinner för kulturen. De flesta är våra vänner,
berättar han vidare.
Artisterna får resa, boende, mat och ett
blygsamt gage. Inkvarteringen sker på Blidö
Wärdshus, Lilla Pensionatet eller hemma
hos någon. De tre vännerna tog över biografen efter Magnus syster Anna för tre år

sedan. Då hade hon haft bio och teater i
lokalen i tio år och tröttnat. Huset byggdes
1918 som en mötesplats för dans och musik
– ett folkets hus. Som motvikt till kyrkans
dominans på den tiden. På 40-talet började
man visa filmer i lokalen som alltid nyttjats
flitigt och glatt många besökare.
Nära publiken
Minns själv en »magisk« teaterföreställning
för cirka tio år sedan. Som fick en extra
dimension i den lilla lokalen när publiken
satt så nära skådespelarna att den blev en
del i föreställningen. En dörr stod på glänt
och ljudet från en nyvaken bebis i barnvagn
och passerande bilar flöt passande in i en
scen med stadstrafik. Det är något extra
att se skådespelare, artister och dansare på
nära håll. Ett »ge och ta«, en symbios mellan publiken och de som framträder skapar
ett unikt ögonblick där tid och rum försvinner och alla blir ett med konsten. Som
ett kärleksförhållande. Det skapas magi.
Första sommaren hade trion bakom
Blidö Bio tre konserter. Det blev genast
succé med fullt hus. Därefter har det snabbt
vuxit till ett digert program inte bara sommartid utan även högtider som jul, nyår,
långfredag och allhelgonahelgen. Nytt för i
år blir ett samarbete med Blidö Wärdshus
och seglingstävlingen Blidö Runt. Då blir
det skepparträff, seminarier samt regattamiddag med jazz och prisutdelning på bion.
– Lite mer inramat som Gotland Runt,
säger Magnus.
I miniatyr får vi förmoda. För det dröjer
nog länge innan Blidö kommer upp i den
extrema nivå av festglada seglarmänniskor
som på Sandhamn. Ett annat evenemang
som sker på Blidö i sommar är 100-årsjubileumet av ångfartyget s/s Blidösund.
Blidöbornas »egen« båt. Det firas med
skådespel på bryggan som handlar om det
forna »Blidökriget«, då klipporna såpades
hala för att hindra öbor från att åka med
konkurrerande Waxholmsbolagets båtar.
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– I samband med det lånar man biografen, berättar Magnus.
Huset har delvis renoverats, bl.a. har
stora delar av bottensyllen bytts ut som
blivit fuktskadat på grund av läget mot
en bergvägg. Golvet var dåligt och balkar
genomruttna. Scenen och foajén har byggts
om. Och det finns mycket mer att göra.
– Vi har gjort ritningar på hur det borde
se ut när det är färdigt. Men vi tar det pö
om pö, berättar han.
Bland annat ska det byggas riktiga loger
med dusch och toalett. Det är väl det
minsta man kan begära när man som stor
världsartist kommer och uppträder i princip »gratis« kan tyckas.
Har ni någon drömartist ni vill få hit?
– Vi funderar inte så, svarar Magnus.
– Vårt mål är att försöka överbrygga den
tröskel en del känner inför musik de inte är
vana vid. Vi vill till exempel stärka jazzen
med både hög kvalité och publikfriande
konserter. Vi vill erbjuda riktigt bra kultur
på ett avspänt och lättillgängligt sätt.
Något man garanterat kommer att fortsätta med är i alla fall de populära barnkonserterna.
– Första barnkonserten blev en total succé. Barnen satt som uppslukade och lyssnade
på klassisk musik. Man berättade om kompositören och hur stycket blev till, säger han.
Minst lika intressant för vuxna som för
barn låter det som. Det blir dock ingen
balett den här sommaren men nästa år
lovar Magnus.
Vad bör man inte missa i sommar?
– Roland Pöntinens pianoafton, Cristian Lindbergs Helikon trio, svarar han.
Och självklart inte grand finale med alla
artister från kammarmusikveckan och även
Margareta Bengtsson Magnus Lindgren
och Mathias Algotsson den 17 juli.
Och vem vill inte höra Barbara Hendricks sjunga? Hon har ju faktiskt släpat
in en äkta Steinway-flygel i den gamla
biografsalongen. ❧
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Nytt tak till Arholma
Sture Forsberg från Arholma byalag har
av Kurt Lodenius och Tomas Ackelman
från Roslagens Sparbanks Stiftelser tagit
emot 200 000 kronor. Pengarna kommer
att användas till ett nytt tak på Roslagens
vackraste dansbana. Tillsammans med
Arholma Nord, vandrarhemmet och affären
utgör dansbanan en stark dragningskraft
för turismen i regionen. Dansbanans
placering på berget under Arholma båk
utgör ett viktigt sjömärke.

s
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Skärgård för alla
Projektet »Öppen Skärgård för alla« vill underlätta för alla oavsett funktionshinder eller
språksvårigheter att komma ut i skärgården. I maj bjöd man in entreprenörer till ett
inspirerande seminarium på nya anläggningen Stockholm Waterfront där bland annat
komikern Jonas Gardell underhöll. eu satsar 14,8 miljoner kronor på kompetensutveckling
i projektet som varar i tre år. Under perioden hoppas man att drygt 1 200 personer kommer delta i utbildningar för att utveckla sitt företag.

Eldkvarn 8/7
Högmarsödagen,
Lyxorkestern 17/7
Tommy Nilsson 20/7
Miss Li 27/7

Här är det!

0176-835 50 | www.hogmarsokrog.se
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Konsten att renovera träbåtar
Att skaffa en träbåt istället för en i plast kan
avskräcka många med allt arbete det innebär att
renovera och vårda båten. Men det kan också
vara ett roligt arbete som ger lön för mödan. För
vem blir inte lyrisk inför åsynen av ett nyfernissat
skrov – så skinande blank och rödbrun i nyansen
att man bara vill smeka den. En hjälp på traven
kan vara denna nyutkomna bok som tar upp alla
»sjukdomar« och problem som kan uppstå.
I boken finns lösningarna. Som gör att du kan ge
din träbåt den bästa vård den förtjänar. Och tack
alla ni som anstränger er med renovering av träbåtar. Ni gör en viktig kulturgärning som räddar
vår båtskatt av trä. / J E

s

boktips!
Vårda din
skatt

Nynäshamn firar OS-seglingar 2012
Räkna med stor seglingsfest i Nynäshamn nästa sommar. Då firas att det är 100 år sedan
staden hade OS-tävlingar i segling. Det firas med Classic Boat Meet, europamästerskap
för »sexor«, veteranflyguppvisning, parad av veteranbilar och gamla olympiska grenar
i idrott. Det blir även SM för Drake, Finnjolle och Skårgårdskryssare. Man räknar med
seglingstävlingar med cirka 150 båtar och publik på mellan 30 och 50 000 åskådare.
Jubileumsregattan 2012 är den del av »Arena Stockholm – 100 år av idrott och kultur« till
minne av de olympiska spelen 1912. / JE

titel: Stora boken om träbåtsrenovering
FöRFattaRe: Thomas Larsson FöRlag: Norstedts
antal siDoR: 240 ciRkaPRis: 296 kr
isBn: 978–91–1–302238–2

Välkommen till Hotell Östhammar,
förmodligen Sveriges största hotell !
www.hotellosthammar.se
info@hotellosthammar.se

0173 - 10 500

Furusund och Norrtälje gästhamn och café
Furusund gästhamn och café
Inom några minuters promenad finns livsmedelsbutik, apotek och utlämningsställe för
Systembolag. I gästhamnen hjälper vi till med
det mesta som kan önskas av våra gäster. Vi
har självfallet el och vatten ut på bryggorna.
Nyrenoverade duschar och bastu från 2011.
Vi har trådlöst internet att erbjuda. Vi får plats
med 80 båtar. Vi har y-bommar och boj.

Norrtälje gästhamn och café
Norrtälje gästhamn är fördelat på två platser
en längst inne vid stadens hjärta och en ute
vid restaurangen Havspiren, totalt finns
150 platser. Mittemellan de två platserna
ligger den helt nya servicebyggnaden från
2010 med bastu, sjömack, café och en
Henri-Lloyd shop.

Hamnvakter finns på bryggan
under hela högsäsongen.
I vår servering finns det kaffe,
bakverk, glass och lättare maträtter i en fantastisk omgivning
med ett hjärtligt bemötande.

Dygnsbiljett 280 kr
Dag 100 kr
Du kan reservera plats,
men var ute i god tid.

076–80 30 971 : furusund@promarina.se • norrtalje@promarina.se
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öfolk »Nyttigt att ha
tråkigt« tycker Wille
Han är ingen naturlyriker som prisar vår skärgårds flora och fauna i sina texter.
Som ung hade han mest tråkigt ute på ön och längtade efter tjejerna i stan. Men när
artisten Wille Crafoord återvänder till Blidö blir han ändå lite nostalgisk och minns bastuupplevelsen en regnig skärgårdssommar och dagen då han fick upp sitt livs gädda.
text: ingrid hedman foto: agneta tillnert
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»Det finns ett sätt som rötterna kröker sig, att berghällen
färgas utav en viss typ av lavor och hur sankmark varvas
med stenhällar, hur tång och vatten ser ut, och lukter … «

→

Wille HaMnaDe på Blidö någon

gång i slutet av 1960-talet, nära
Glyxnäs och det område där Mumindalen
kom att skapas i Tove Janssons fantasi. Hans
far hade träffat en ny kvinna som hade
sommarställe här.
Hon var en saltstänkt skärgårdsjänta i
skinnjacka, så jag förstår att pappa föll för
henne, ler han.
Wille kom att tillbringa många somrar
här, först som barn, och sedan pappan
separerat från hans styvmor hyrde han
och hans bror huset av sina halvsystrar i
ett antal år. Som barn brukade han mest
tillbringa tiden med att längta efter någon
flickvän i stan. Tillvaron på ön var helt
enkelt inte särskilt händelserik.
Man lodade runt lite för sig själv och
hade tråkigt, minns han. Men jag tror nog
att det där med att ha tråkigt egentligen
är en ganska bra grej. Barn idag har aldrig
tråkigt. De kan inte sitta på en båt mellan
Öland och Gotland utan att titta på en dvd,
de två timmar de tar. Lägg en patiens för
fan, med en ofullständig kortlek! Det gäller
oss vuxna också, understryker han.
Planerar revolution
Det har nu gått fyra år sedan Wille tillbringade en sommar på Blidö. Han säger
att han är lite ledsen över att inte kunna
vara här mer, då han precis hade börjat
vänja sig vid att vara här som vuxen och ta
det ansvar som ett fritidshus faktiskt kräver.
Men att köpa någonting eget i skärgården
ställer han sig tveksam till.
Jag tror inte att det finns en chans att jag
skulle kunna ha råd med det. Det har blivit
en sådan fruktansvärd överklassgrej att bo
här. Stockholms skärgård är skrattretande
dyrt, i alla fall om man vill vara någotsånär
nära vattnet.
En sak som han har kommit att irritera
sig på, är att de vackraste skärgårdshusen
ofta står tomma.
Ett annat skärgårdsämne som Wille
har starka åsikter kring är de obebyggda
markerna; så pass upprörd har han blivit

över detta att han planerar att försöka
genomföra något slags revolution för att få
till en förändring.
När jag frågar vad Wille gillar med den
svenska skärgården, blir han tyst och lite
eftertänksam. Han säger att vad det är som
gör att man tycker om vissa saker kan man
ibland inte riktigt sätta fingret på.
– Jag kan tycka om när man hamnar på
ställen, som när jag var på Åland nyligen, så
började jag genast tycka om det för att det
påminde lite om här. Det finns ett sätt som
rötterna kröker sig, att berghällen färgas
utav en viss typ av lavor och hur sankmark
varvas med stenhällar, hur tång och vatten
ser ut, och lukter … hela den där mixen
av sinnliga intryck blir ju någon form av
smakkompott som faktiskt kan upprepas
ibland, och då blir jag glad. I drömmarna
kan jag vara rätt mycket här ute. Om man
en gång haft en varm känsla för någonting
kan ju ingen jävel hindra en från att återvända dit åtminstone i drömmarna.
Wille har ett bra minne av Blidö som
han ibland brukar återvända till tillsammans med kollegan Arja Saijonmaa. Det
utspelade sig under en av de första somrarna sedan han som vuxen tog över stället i
Glyxnäs då det regnade konstant varje dag.
Det var så vidrigt. Det enda vi till slut
insåg att vi kunde göra, var att äta och bada
bastu. Och det här bastubadandet utvecklade jag till en mycket hög konst för att få
till den absolut perfekta vedeldade bastun,
ler han finurligt och berättar:
Man ska grunda först med lite björk.
Sen ska man låta det övergå till lite tall. Och
mot slutet av eldandet så vete fan om man
inte vågar sig på att slänga in lite ek. För då
blir det varmt utav bara helvete. Så när det
börjar snurra upp mot 100 grader avslutar
man med att parfymera lite med björk igen.
Sen springer man ner till sjön och badar.
Inte alls naturlyrisk
Blidöbygden är känd för sina legendariska
kulturpersonligheter. Evert Taube mindes
en stund på Furusund, Strindberg mindes
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de oanständiga öborna i Skamsund, varenda
unge minns Astrid Lindgrens Tjorven och
Båtsman och fortfarande lockar våra öar
till sig musiker, författare och skådespelare.
Wille Crafoord ser tveksam ut när jag frågar
om skärgården varit en inspirationskälla.
Kanske. Men med risk för att göra dig
besviken så är jag inte så himla andlig av
mig, erkänner han. Vissa kan nog med
drömsk blick berätta om dofterna och allt
var det nu är här ute, men jag är otroligt
oromantisk och inte naturlyrisk för fem
öre. Det ingår ju på något vis, ska man vara
Taube så ska man kunna sjunga om att »där
hoppar den lilla haren« eller vad det nu är.
Jag kan också känna att »gud, vilken härlig
sån där gul sak som växer där« och »de där
röda små sakerna där borta« men jag har
ingen aning om vad det är.
Ja men fiskat då, det har han väl i alla
fall gjort någon gång under sina år i skärgården, försöker jag enträget. Men nej, fiske
har aldrig varit något stort intresse hos
Wille. Han har aldrig fått upp en gädda i
hela sitt liv. Förutom …
Jag har en bra historia, säger han plötsligt ivrigt. Den handlar om dagarnas dag
här ute. Jag kom hit ut en vår. Utedasset
var omkullvält och när vi drog i kranarna
började det spruta vatten överallt. Så tänkte
jag att jag ska fan i mig försöka laga det där
läckaget. Jag är inte speciellt händig men
jag såg att det var någon sönderfrusen del
som behövdes. Så visade det sig att det
fanns en rörfirma någonstans på ön, så
jag åkte dit och hittade en del, åkte hem,
och inom en kvart satt biten på plats och
vattnet funkade. Jag tänkte att »det här är
en sån där dag«, så jag gick ner och tog sats
med ena axeln, och reste hela jäkla dasset
för egen hand så att det stod på plats. Då sa
jag till min då tvååriga dotter som jag höll
på ena armen, »nu«. Så jag tog kastspöet
och gick ner till bryggan och kastade ut,
och fick hugg på första kastet och drog upp
en gädda. De tre grejerna i följd, det var
nästan lite för bra. Jag borde nog ha köpt
en trisslott! ❧

Norrtälje »Roslagens
Gjuterivägen 10, Norrtälje. Telefon 0176-103 54

charmiga
rum i sekelskiftesmiljö.
1717mysiga
hotellrum
i sekelskiftesmiljö
Trädgårdsrestaurang
17/6–6/8
alla dagar
Sommarrestaurang i vår trädgård
11/6–8/8
alla dagar
kl16.00–22.00
16.00–22.00
Smyckeserien Skärgård
samlingsannons för norrtälje

Inspirerad av skärgårdens
stenformationer.
Design: Sören Carlander.
Posthusgatan 6 Norrtälje tel.: 0176-156 56 www.guldsmederna.se

Åtellet – en naturlig
mötesplats!
0176-700 450
www.atellet.se
S J ÖTU L L S G ATA N 10, N O RRT ÄLJE

Närodlade

Pelargoner

Vid styckköp 2990

4
FÖR

100
KR

sommarens trädgårdsevenemang

1– 3/7 Jazz i trädgården (fri entré)
30/6–2/7 Live Jazz i trädgården (fri entré)
4/7 Rogefeldt,
Lill-Babs
19/7 Pugh
Acoustic
31/7
Lill-Babs
14/7 Louise Hoffsten
24/7 Monica
Borrfors
Entre : 195:–
Tvårättersmeny 275:–
25/7 Mats Ronander
Förköp Turistbyrån/Pensionat Granparken
Bordsbeställning: Pensionat Granparken

Entré 195:2 rätters meny 250:Boka Bord! 0176-103 54

”Akustiska Känslor” – fyra fredagar, 4 band:
17/6 – Augustine With Her Fading Bruises
8/7 – Alexandra ”Lalla” Moqvist
15/7 – New Michelle
22/7 – Åskfödd
Entrébiljetter säljes genom Granparken
Fri entré eller Turistbyrån i Norrtälje
(middagsbokning endast genom Granparken)

Välkomna önskar Eva & Hans med personal!
www.pensionatgranparken.se

5 FÖR100:Trädgårdsjord

5x40 liter. Används som
jordförbättring i trädgården.
Vid styckköp 2990

Sommarblommor
för balkonglådor,
krukor och
Lev livet lite grönare
rabatter.

5990

Vattenkanna
10 liter. I plast inkl stril.
Ett måste för varje trädgård.

Blomsterlandet Norrtälje Knutby Torg. Baldersgatan 27B. Tel. 0176-285 340.
Öppet: måndag–fredag 10–19, lördag 10–16, söndag 11–16. www.blomsterlandet.se
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NEW COLLECTION 2010

Tullportsgatan 1, Norrtälje 0176-101 62. www.guld.net
Tullportsgatan 1, Norrtälje 0176-101 62. www.guld.net
12.07.2010

P O RAT H S
12.07.2010

VRETA, vid E 18 mot Kapellskär 0176-220 240 www.ljusexperten.se

Karte_Neue_Koll_HW10_Motiv01.qxd:12553_TS_SONS_Karte_Neue_Kollek

12:50 Uhr

Karte_Neue_Koll_HW10_Motiv01.qxd:12553_TS_SONS_Karte_Neue_Kollek

Karte_Neue_Koll_HW10_Motiv01.qxd:12553_TS_SONS_Karte_Neue_Kollek

Öppet, tisd–fred 11–18 lörd–sönd 11–16

12.07.2010

400 m
belysning & interiör

Karte_Neue_Koll_HW10_Motiv01.qxd:12553_TS_SONS_Karte_Neue_Kollek

FOGIAS
sommaravtagbar klädsel
Roslagens största lampaffär
kam-paAt
120
year
nj your
6905:- (ord.pris 9045:-)
120 year - At
your service!
service!
Soffa ROCK ,

12:50 Uhr

12:50 Uhr

Seite 1
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Välkommen till ett av Norrtäljes
absoluta dragplåster!!

Seite 1

TULLPORTSGATAN 1 NORRTÄLJE 0176-101 62

12.07.2010

12:50 Uhr

G U LD

E TABL E R AD 1891

NEW COLLECTION 2010
NEW COLLECTION 2010

FOGIAS
Soffa ROCK ,
Gäller s
18/4om14/8.11
:
maravtagbar
klädsel
Artwood, Artform, Bruka, Bosign, Björk & Berries, Dixie, Ekelund, Englesson, Fogia,
kambäddfåtölj,
GAD, Himla, Lexington, Linum,
Mateus,även
Nordal, Ocean
House, On Interiör,
Pappelina,fotpall,
panj
Finns
hörnsoffa,
fåtölj,
(ord.pris
9045:-)
6905:SB Nord, Swedese etc.
! Via Lino frå HIMLA (introduktionsrabatt 10 % på sänggaveln)
NEW COLLECTION 2010

Inredning och details, 500 m2. 35 år i branschen.

några av våra leverantörer

nytt

bäddsoffa. Tyg Plain i 10 färger.

t.o.m. 31 juli. Sänggavlar, sängkappor, gavelkuddar, sänglinne och kuddar i 100 % lin.

Öppettider: Mån-Fre: 10 -18 • Lör: 10 -15 • Tel: 0176-190 69 • www.akeba.se

Gäller 18/4- 14/8.11

Finns även hörnsoffa, fåtölj, fotpall, bäddfåtölj,
bäddsoffa. Tyg Plain i 10 färger.
Öppettider: Mån-Fre: 10 -18 • Lör: 10 -15 • Tel: 0176-190 69 • www.akeba.se
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Fransk brie
i yttersta
havsbandet
I skärgårdens östligaste lanthandel Rödlögaboden står två fejkade
fransoser och bjuder på smakprov av franska, italienska, spanska
och schweiziska delikatessostar. Sedan två år tillbaka sammanfaller den populära ostmarknaden med hyllningsceremonin
tillägnad bodens grundare, Gösta Söderman, och som vanligt
strömmar öbor och turister till ön för att delta i festligheterna.
text: ingrid hedman foto: agnetha tillnert o. roine karlsson
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»Det här har ju blivit en tradition;
folk kommer resande från öarna
runt omkring för att handla … «
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→

Den HalVsMÄlta brieosten,
rullad i ströbröd och med fyllig smak av Calvados, rullar några varv
på tungan och ger sedan upphov till ett
ljudligt mmmmmmmmm.
Det där är en klar favorit, den heter
Franks Kompis, upplyser Anders Odéen
mig. Han är klädd i blå snickarbyxor, blåvit-randig tröja och en röd snusnäsduk
kring halsen.
Hans »franska« kollega Roland Thomsson, i likadan utstyrsel, förtydligar:
Det var så att hon som hade Collins
Ostbod i Norrtälje kände en tandläkare
som hette Frank. Franks kompis bodde i
Frankrike och när Frank var där och hälsade på brukade han ta hem de här ostarna
i bagaget.
Anders och Roland skär bitar av de
många ostar som ligger upplagda på bänken och låter de nyfikna besökarna smaka.
Ovanför härligheterna hänger skyltar med
målande omdömen för varje ost: »Brie de
Meaux – svindlande opastöriserad brie, en
grundpelare på ostbrickan, maximal njutning«, en annan är »Papillon – Roquefort
som likt fjärilen svävar runt i munnen
och sprider smakupplevelser i världsklass«.

Här trängs hårdostar med mjuka ostar,
getost och mögelost, ost från små bönder
i Pyrenéerna och på Korsika och även
läckerheter med ursprung Spanien, Italien
och Schweiz. Från början var det dock den
franska osten som var premierad, varpå
man bestämde sig för att hålla marknaden
under den helg som ligger närmast franska
nationaldagen 14 juli. Den egenkonstruerade röd-blå-vita flaggan vajar fortfarande i
Rödlögabodens entré.
Fördomar om ost
En del ostar har fått lagras i ett helt år i Rödlögabodens källare för att uppnå den perfekta smaken, och innan varje marknad går av
stapeln provsmakar Anders och Roland hela
sortimentet. Att arrangera ostmarknaden är
således ett njutningsfullt uppdrag men som
kräver stort engagemang.
Egentligen är det lite synd att vi bara
har de här två dagarna på oss, för det är
ungefär fem dagars förarbete; att åka runt
och prova, prata med folk och få tips, säger
Anders. Sen har vi alltid en ambition att ha
några nyheter varje år. Det här har ju blivit
en tradition; folk kommer resande från
öarna runt omkring för att handla, och då
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är det kul att ha någonting nytt att visa upp.
Vilka ostar går då åt bäst?
Smakfulla ostar, menar Roland.
En del kunder är väldigt bestämda och
kan säga att »jag äter inte getost«. Då tar
vi fram en getost och säger »men då ska ni
smaka på den här«. Folk har mycket fördomar när det gäller ost. Är det grönmögel i
är det »starkt och smakar konstigt«. Då tar
vi fram någon av de milda grönmögelostarna som de får smaka. Jag tror faktiskt
att vi har bidragit till att förändra folks
ostvanor, säger Anders med ett leende.
Och visst säljs det en hel del ost de
här dagarna. Ofta kommer öborna i flera
omgångar och handlar för att kunna ha ostkväll hemma i stugan med kex och vin. För
besökarna som kommer till Rödlöga för
första gången blir delikatesserna som radas
upp framför dem en glad överraskning.
Överhuvudtaget brukar folk bli förvå-

»Man skulle dela ut haklap
i två veckor och kommer
mejerier, hemlagad skagen

nade när de ser färskvarudisken här, även
om den inte är så lång så finns ju till exempel parmaskinka, hängmörad entrecôte
och riktig oxfilé. Det är roligt och smickrande när seglare varit i Sandhamn och
kommer in och säger »så här fina butiker
finns inte i Sandhamn«, säger Anders nöjt.
Rödlögabodens föreståndare Maria
Aulén Thomsson bekräftar att det är viktigt att maten som säljs håller hög kvalitet
och hon är särskilt stolt över den manuella
charkdisken. Färdigpaketerat kött kommer
inte på fråga, då skulle butikens hela själ gå
förlorad, menar hon. Dottern Amanda, 20,
som sommarjobbar i butiken, berättar att
hon mött många kunder som tappat hakan
när de upptäckt den lilla pärlan här ute i
yttersta havsbandet.
Man skulle dela ut haklappar till folk
nästan – tänk dig när folk har legat ute i
segelbåten i två veckor och kommer in och

förväntar sig lite burkmat och vetemjöl,
och så vi har allt – mejerier, hemlagad
skagenröra, ostar, köttdisk, färskt bröd,
fräscha grönsaker och glass och de bara står
där, »vad ska vi välja?«
Plantskola för ungdomar
Maria Aulén Thomsson tog för tre år sedan
på sig föreståndarhatten på Rödlögaboden
och hela familjen är engagerad i dess drift.
Maken Roland, som förutom att klä ut sig
till fransman och sälja ost, är tillsammans
med Lars Elfström ansvarig för att all teknik
fungerar med el, vatten, bensintankar och
pumpar. Dottern Amanda jobbar i butiken
och sonen Oskar jobbar på bryggan och
rycker in där det behövs, som alltiallo. Båda
ungdomarna har tillbringat sommarmånaderna här sedan de var bebisar.
Det är mycket historia man har här
ute, det är verkligen en del av uppväxten,

många minnen, menar Amanda. Oskar
håller med.
Det är underbart. Om man får välja
mellan att vara i stan eller här, så väljer
man det här. Du ser ju själv, säger Oskar
och pekar ut över vattnet i viken där segelbåtarna ligger och guppar i ett soldränkt
dis. Och så är det en massa trevliga personer här ute, alla känner varandra, ingen är
utelämnad.
Precis som många andra barn på Rödlöga har syskonen fått hjälpa till i boden
sedan de var små och på så sätt blivit en
självklar del i verksamheten, och de flesta
anställda är unga. Amanda tycker att det
har varit en fantastisk erfarenhet att vara
med och bidra till bodens fortlevnad.
Det bra för ungdomar att vara här i
affären; det är ett ställe där man kan känna
sig trygg och växa och ha det trevligt tillsammans. Det är lite det Rödlögaboden

par till folk nästan – tänk dig när folk har legat ute i segelbåten
in och förväntar sig lite burkmat och vetemjöl, och så vi har allt –
röra, ostar, köttdisk, färskt bröd, fräscha grönsaker och glass … «
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bygger på, att man skolar in ungdomar.
Småttingarna tycker att det är jättekul, de
bara längtar tills de får stå i kassan. Det
har jag också gjort sen jag var liten, och nu
gör jag det.
Hon berättar att många unga genomgår en förändring när de vistats här på ön
under en tid.
Det kan komma nya ungdomar till ön,
som man skjutsar in i affären i ett år. Från
början kan de vara tysta som musslor men
efter ett tag öppnar de upp sig och verkligen
blommar ut. Man märker verkligen att de
trivs, ler Amanda och hennes pappa nickar.
Det är så viktigt att ungdomarna får en
känsla för affären, för det är ju de som ska
ta över sen.
En trumpetfanfar
Maria, som har det övergripande ansvaret
för boden, orsakar ibland höjda ögonbryn
när hon går direkt från jobbet hemma i
Uppsala till sitt »sommarjobb«.
Folk frågar »hur kan du jobba på din
semester?« Men det ger så mycket. Jag har
tidigare jobbat många år i affärens chark, så
känslan för affären har byggts upp. Och så

älskar jag ju mat! Det är så roligt att pyssla
med det här, det är sådan fantastisk glädje
och ger så mycket energi.
Och hela teamet är så sammansvetsat i
år, det är väldigt trevligt, fyller Amanda i.
Alla som är här ger järnet för att det ska
funka, säger Roland.
En trumpetfanfar ljuder plötsligt utanför och marknadens alla besökare samlas
kring trappan för att lyssna. Det är dags
för den årliga hyllningsceremonin av Rödlögabodens grundare, den store entreprenören Gösta Söderman som också såg
till att passagerarbåtarna började trafikera
Rödlöga på 1950-talet. En man vid namn
Arne Elfström talar högtidligt om sin vän
Gösta, som han porträtterat i boken »Gösta Söderman, 1920–1987«. Det går inte att
ta miste på att denne man har en särskild
varm plats i öbornas hjärtan. I berghällen nedanför Rödlögaboden finns Göstas
och hans fru Lisbeths namn inristade och
som brukligt läggs idag en blomsterkrans
ner på stenen till tonerna av en ny fanfar.
Under marknadsdagen brukar dockteaterföreställningen »Kungen och drottningen
av Rödlöga« också spelas, en pjäs som
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handlar om just herr och fru lanthandlare.
Den delikata osten i all ära, men Rödlögas marknad bjuder på mer än så. I
flammorna från en fältässja står smeden
Mathias Wilson och visar upp traditionella
smidestekniker. Det säljs lokalt hantverk
och det doftar ljuvligt från stånden med
rökt fisk och musslor i smör. I boklådorna
utanför Café Truten kan man botanisera
bland begagnade böcker för en tjuga och
nyare böcker med anknytning till bygden
signeras av de författare som är på plats.
För årets konst står blidökonstnären Kulan,
som tillbringade många av barndomens
somrar på Rödlöga, och fotografen Anita
Englund. Det finns mycket att upptäcka
men tiden är på väg att rinna ut. Med tuta
och några rökpuffar meddelar ångfartyget
Blidösund att det är dags att bege sig av
tillbaka in till stan. Det är den allra första
gången som det gamla ångfartyget med
pompa och ståt besöker Rödlöga, och en
liten orkester på kajen tar avsked av dess
passagerare till de välbekanta tonerna av
Sjösala vals. Förhoppningsvis ska hon snart
kunna återvända till den rödskimrande ön,
lastad med nya, förväntansfulla gäster. ❧

Fina
Hamngården
Fisken
i Trosa

Gårdsrökeriet i Trosa 58° 53,4 N 17° 33,1 E
Gårdsrökeriet i Trosa 58o 53,4 N 17o 33,1 E

Vid Fina Fiskens gårdsrökeri i Trosa har en ny
uteservering öppnats. Där finns 12–16 platser
med utsikt mot Trosaån. I sommar väntas det
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Trosa »Världens ände«

samlingsannons för trosa

Efter en dag på sjön
eller i bilen?

Tag en paus i charmiga Trosa
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Musik & Grillkvällar
Fredagar hela sommaren

Kvä
ons-

llsöp

lör i

pet

juli

Uteservering under jalusitak, infravärme. Barnvänligt.

50m från Torget, 200m från Hamnen
Boka 0156-12749
www.antonskrog.se

DagSpa med härliga behandlingar och
relaxavdelning med varm källa, aromarum
torr- och ångbastu. Spalounge och träningsrum.
Kom in på en bit mat och något gott att dricka.
Sitt i bistron, matsalen eller på uteserveringen,
som värms svala sommarkvällar.
Prisvärt erbjudande - Sommarpaketet!
Välkommen!

För fler härliga upplevelser besök www.trosastadshotell.se
0156 -170 70
info@trosastadshotell.se

Gäst
plats
600
m

Öppet 7 dagar
i veckan

Tre Små Rum
HEMBAGERI
SERVERING
BOENDE
0156-121 51 • www.trosahembageri.se
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Välkommen till Trosa Gästhamn!
Café / Mat • Servicehus • Kiosk
Dansbana • Båtbottentvätt
Trådlöst Internet • Husbilsplatser
Blå Tåget

Öppet från kl 08.00
0156-161 11 (gästhamnen)
0156-130 10 (caféet)
www.trosagasthamn.se

www.trosatrafikskola.se
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Kom och besök
Kulans bod & galleri på
Bromskärsvägen, Blidö
Tel 070-517 12 53
www.kulan.org

»Det blev stor uppståndelse. Det var folk ute i några
omgående på kaffekask och trevligt ljugande och his
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Konstnären Erik »Kulan«
Wennberg berättar mer än
gärna —historier bakom
motiven i hans tavlor. Minnen
ur hans liv. Här en från ungdomsåren då han hamnade
på glad »taklagsfest«.

→

blev det bestämt
att David Söderman och Hugo
Andersson från Rödlöda skulle lägga om
taket på Daniel-boden som är belägen på
Röder öster om Rödlöga ute i skärgårdshavet. Mina föräldrar och jag skulle vara
med och hantlanga.
När vi plockade av takteglet på andra
raden nerifrån dök det upp en flaska Kronbrännvin Exportsprit. Det blev stor uppståndelse. Det var folk ute i några bodar
och de inbjöds omgående på kaffekask och
trevligt ljugande och historieberättande. En
otroligt lyckad dag, berättar Kulan.
/ josefin ekberg
soMMaRen 1964

foto: roine karlsson

bodar och de inbjöds
storieberättande.«
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Välkomna!
  1. Arholma Handel 0176-560 12


2. Ö-Butiken Tjockö 0176-431 80



3. Fejans Rökeri 0176-430 23

1
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 AGA Gasol

2 3

  4. Rödlögaboden 0176-870 60
  5. Husarö Handel 08-542 450 90


6. Finnhamns Sommarbutik 08-542 462 07
4

  7. Ingmarsö Livs 08-542 460 20

8. Svartsö Lanthandel 08-542 473 25
  9. Coop Långvik Möja 08-571 612 00
5

 10. Lådnamacken Livs 08-542 473 21
 11. Norra Stavsudda Handel 08-571 650 78

6
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  12. Coop Berg Möja 08-571 612 00
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13. Grinda Lanthandel 08-542 494 91
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14. Gällnö Handelsbod & Café 08-571 663 10
15. Tynningö Krog & Handelsbod 08-541 939 61

9
10
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14

12

15
16

16. Harö Livs 08-571 571 91
17. Westerbergs Livs Sandhamn 08-571 530 19
18. Runmarö Lanthandel 08-571 527 00

18
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 19. Guns Livs Nämndö 08-571 560 17
 20. Kymendö Service 08-501 542 65
  21. O. Sjöbergs Skärgårdshandel Ornö 08-501 560 14

19

22. Utö Livs 08-501 570 05


23. Rånö Butiken 08-501 571 22



24. Nåttarö Handelsbod 08-520 400 15
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25. Saltboden Kök & Proviant
Landsort 08-520 340 14
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www.skärgårdshandlarna.se
25
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Välkom
m
Stockh en till
Skärg olms
ård!
En tur i skärgården kräver inga förberedelser. Skärgårdens handelsbodar har allt du behöver.
Livsmedel, färsk fisk, nybakat bröd, skärgårdsslöjd och ofta lokalt odlade grönsaker. Vi vill med
vårt breda sortiment och vår geografiska spridning att du ska få en trevlig och bekymmersfri
tillvaro i Stockholms skärgård. Många av oss har bensin och gasol, är ombud för apotek och
systembolag. Vissa av oss hyr även ut cyklar, kanoter och rum. Ring gärna din butik för
sortiment och beställningar, se listan till vänster!

Samarbetspartners för en levande skärgård

www.magasinskargard.se

www.oppethav.se
73 magasinskärgård sommar2011

från Grisslehamn till Landsort

Senaste nytt & Notiser
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Grilltips och mat ombord
Nu har Norstedts förlag släppt två nya
matböcker som passar bra i båten. Grilltips
för båtfolk av Bosse Niklasson ser till att
du inte misslyckas med grillningen och
bjuder på läckra grillrecept. Det är en hel
vetenskap att lyckas vid grillen men allt står
i boken. Hur länge nötkött, fläsk, kyckling
och fisk bör grillas och vid vilken temperatur. Författaren jämför också olika grillar.
Den andra boken Mat ombord är skriven av
Carl och Henrik Styvén. De tipsar om vad
som bör handlas till båtskafferiet och har
med alla de populära rätter som de flesta
tycker om. Bookmakertoast, Pasta carbonara
och Tiramisu är bara några läckra recept.
Bägge böckerna är praktiskt utformade med
spiralrygg och kladdvänliga sidor. De väger
nästan ingenting heller. / J OSE FI N E KB E RG

s

Fotoutställning på Lidö
I sommar kan ni se fotograf Roine Karlssons bilder i ett gammalt fårhus på Lidö. Bilderna
har motiv från Gräddö brygga, havssvall i nyanser samt skärgårdens fåglar. Det nyöppnade
galleriet ligger nära gästhamnen i väster.

»Visste du att … landets största skatt
hittats i Trosa? 12 kilo vägde den.«
Båt för rullstolar
Företaget Hanterbara Båtar i Gräddö har tagit fram en båt som passar
rollstolsburna. Fred 25 heter den. Döpt efter företagets grundare
Fred Bergqvist, själv rullstolsburen med en bakgrund som yrkesfiskare.
När hans möjligheter att komma ut på sjön försvårades av sjukdomen
Parkinsons tog han helt sonika och ritade en prototyp till denna handikappvänliga båt. Den är byggd av aluminium med säkra sjöegenskaper.
En fällbar ramp gör det lätt att rulla ombord en rullstol eller liknande.
Båten är byggd med stadig fenderlösning i fören för att en ensam
skeppare lätt ska kunna hantera den själv. / J OSE FI N E K BE RG

boktips!
Recept för
kajuta

titel:

Grilltips för båtfolk

FöRFattaRe/Foto: Bosse Niklasson
FöRlag: Norstedts förlag
antal siDoR: 24
ciRkaPRis: 125 kr
isBn: 978–91–130359–56
titel: Mat ombord
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Styvén

Sälja i Roslagen?
Kontakta oss för en kostnadsfri värdering.
Välkommen!
NORRORTSMÄKLARNA AB

Te l 08-7 68 00 80 www.norrort s m a k l a rna .s e
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Glassigt sommarjobb
Östernäs brygga. Plötsligt en solig dag står den bara där – glasskiosken »Solens Café«.
Precis vad alla behöver – ett »vattenhål« i värmen. Tack vare tonårstjejen Alexandra Hallstedt.
VaRje MoRgon kopplar Alexandra kiosken

på sin eu-mopedbil och kör ner den till
Östernäs brygga. Härifrån går båtarna Sirena
och Viggen till Gräskö, Rödlöga, Furusund,
Svartlöga, Söderöra, Norröra och Blidö i
Roslagen. Bredvid det rullande caféet står
några enkla möbler med parasoll. Läget är
underbart vackert med havet och solen mot
söder. Till utsikten kan man nu njuta av en
kopp kaffe och glasstrut. Nästan som på
playan i Thailand. Resten av året är här bara
en vändplan med parkeringar. Och en semafor. Det är allt.
Idén till glasskiosken dök upp när
Alexandra gick i nian och funderade över
olika sommarjobb. Hennes pappa började sen
snickra ihop vagnen i familjens båtvarv (som
hennes farfars far en gång i tiden startade
– äpplet faller inte långt från …). När sedan
projektet Egen Sommar 2010 dök upp var
Alexandra inte sen att haka på.
Man sökte ungdomar i åldern 15–19 år
som skulle få hjälp att starta företag en sommar. Med 1000 kronor i startkapital och två
veckors introduktionskurs. Ett utmärkt tillfälle
att lära sig grunderna för bokföring liksom
företagande och till på köpet fixa sitt eget
sommarjobb. Någon ville spela trumpet på
bröllop, en annan baka piroger och en tredje
ordna akrobatikläger. Alexandra passade på

att förverkliga sitt Solens Café. Under den
soligaste sommaren på länge.

Badar och äter glass
I kiosken säljs glass, läsk, godis, kaffe, kakor
och vykort som lillasyster Jennifer gjort. Kaffet
kostar 10 kronor och en glass med tre kulor
bara 25 kronor. Billigt. Glassen går bäst. Det
finns sex smaker att välja bland.
Vilken är din favoritsmak?
– Apelsin, svarar Alexandra.
Hittills har det sålts 300 liter och skopats
1500 kulor. Allt är noga redovisat i en liten
anteckningsbok. Prydligt för hand skriver hon
upp all försäljning. Dag för dag. Bäst gick det
den 7 juli. Då såldes för 1560 kronor. Kassan
räknas varje dag.
– I början var det problem med växel. Men
nu har jag lärt mig och har alltid 200 kronor i
växelkassa, berättar hon.
De dagar hon har någon »anställd« som
hjälper till, oftast lillasyster Jennifer, delas på
vinsten. Det blir i snitt 50–60 kronor i timmen.
Alexandra sparar allt hon tjänar till en bil.
Vad är det bästa med det här jobbet?
– Jag kan gå och bada och äta glass. Det
brukar bli en till två glassar om dagen, avslöjar hon.
– Ibland kommer farmor Gittan med mackor, säger hon.
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Har du många stamgäster?
– Ja, svarar hon.
Har du lärt känna mycket folk?
– Ja, oja, säger hon.
Lite roligt skvaller får hon också höra. Vid
den nya samlingspunkten i Östernäs. Men
vissa dagar kan det bli lite långtråkigt. En
Eurovision Song Contest-skiva går för högvarv
och några unga grabbar cyklar runt på bakhjulet och stilar. Alexandra har fått blodad tand
och tänker fortsätta nästa sommar. Hon funderar på att utöka sortimentet med varm korv.
– Vi skämtar lite om att nästa år blir det
korvkiosk, sen en fast kiosk och till sist hotell
här, berättar Alexandra.
Härnäst ska hon göra en utvärdering och
hålla föredrag om sin glasskiosk inför de
andra i projektet. Med Power Point-program
och allt.
– Jag är lite nervös för det, medger hon.
Men faktum är att hon är en av de som
sålt bäst i sommar. Inte illa för en tjej som
har haft ig i matte. Framtidsdrömmen är
dock att hålla på med teater. Hon har två år
kvar på Estetiska programmet på Rodengymnasiet i Norrtälje. Sen får vi se vad den
påhittiga Östernästjejen hittar på för skoj.
Kanske rullar hon iväg på turné med sin
eu-mopedbil och en hemmasnickrad teaterscen på släp. Vem vet.

❧

Flera hundra nya båtar på
största flytande mässan.

la båtar hunnit sjösättas vill vi
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Även i land väntar mycket sevärt.
elbåt går hela tiden mellan de båda
bryggorna kan du träffa
tillverkare och säljare.

Samt naturligtvis mässamiralen Picko Troberg,
som finns på plats hela tiden.
Entrébiljetten gäller också till Gröna Lund, och
1 000 P-platser finns, liksom restauranger av både
finare och enklare slag vid båda områdena.
Gör en notering i din almanacka redan nu.
Mässan pågår den 4–7 september.
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Europas
modernaste
turistbyrå

s

Det har blivit lättare att vara turist i Stockholm. I september öppnade Stockholm
Visitors Board ab Europas modernaste
turistbyrå Stockholm Tourist Center på
Vasagatan 14 mitt emot centralen. Fyra
miljoner kronor har satsningen kostat.
Turistbyrån kommer att vara öppen alla
dagar utom julafton, juldagen och nyårsdagen. Man räknar med flera besökare nu
när man kommer närmare turisterna än
tidigare i Sverigehuset.
– Målsättningen är att leverera turistservice i världsklass, säger Eva Camél Fuglseth turistservicechef i en intervju till dn.
/ ROI NE KA RL S S ON

Allt om skeppet Vasa
Flaggskeppet Vasa, dåvarande kungens stolthet låg på havets botten i 333
år. Sedan 50 år har hon varit en av
Stockholms största sevärdheter. Nordens
mest välbesökta museum – Vasamuseet.
Jubileumet firas med en bok om skeppet,
dvd-film på många främmande språk och
en fribiljett till Vasamuseet. Boken är nog
bland de vackraste jag sett. Som en barnbok för vuxna.
Med bilder, brev, ritningar och kartor
inkilade på sidorna. Det känns nästan som
om man forskar om skeppets historia själv
i arkiven. Allt som är värt att veta om Vasa
finns med i boken. Skrivet på ett lättillgängligt sätt. Den kommer med ett skyddande fodral av kartong som gör att man
är rädd om boken. Kanske i 333 år eller
mer. En underbar present till någon man
tycker om. Oavsett om man gillar skepp
eller inte. / JOSE
J OSE FI N E K BE RG

boktips!
Gammalt vrak

»Visste du att … mitt i Nämdöfjärden
ligger vraket efter ett av Gustav
Vasas första örlogsskepp?«
Visit Roslagen tar form

kRyDDkVaRn

Ett nytt destinationsbolag för Roslagen är i
startgroparna. Norrtälje kommun har bjudit in
turismaktörer till ett flertal möten om att bilda
bolaget Visit Roslagen med bokningsbar websida. Man har samlat in synpunkter på temat
»Hur ska vi locka fler besökare till Roslagen?«
En förfrågan om intresse att teckna aktier i
det blivande bolaget att skickats ut. I höst
blir det nytt möte i ärendet.

Svenska Högarna.
Pryder både sjöbod,
kajuta och hem med
marin inredning.
Pris 545 kr. Säljs
hos Bland Kobbar
och Skär i Vaxholm.
www.blandkobbaroskar.se

titel: Vasa – historien om ett skepp
HuVuDReDaktöR: Marika Hedin
FöRlag: Bonnier Fakta
antal siDoR: 64
ciRkaPRis: 239 kr
isBn: 978–91–7424–114–3

ARROW

Bygger och reparerar allt i glasfiber
Östernäs, Väddö –– Telefon 0176-544 46 –– Mobil 070-460 16 49
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Konstiga båtar
Det här är boken jag inte visste att jag
längtat efter förrän jag såg den. Tänk att
det finns så många roliga, knäppa, konstiga,
annorlunda båtar och flytetyg. Minst lika
spännande är det att läsa om de speciella
människor som är ägare till dem. De har
ofta en passionerad relation till sina »konstiga båtar«. Inga pengar i världen kan få
dem att skiljas från varandra. Det är äkta
kärlek det. I boken får vi stifta bekantskap
båtar vi inte trodde fanns. En båt med egen
teaterscen, en flytande bil/båt, en katamaran
som liknar ett ufo och »trampofoilen« som
man hoppar fram med. Det är bara några
av alla konstiga vattenfordon. Jag hoppas
redan på en uppföljare. / J OSE FI N E KB E RG
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boktips!
Farkoster till
sjöss

I Lars Molins filmspår
Broschyr, internettjänst och stolpar visar vägen och informerar om filmskaparen Lars
Molins 15 inspelningsplatser i Östhammar och Öregrund med omnejd. På iBeaken finns
»I Lars Molins fotspår« att ladda ner direkt till din mobiltelefon. Bakom projeketet står
Lars Molinsällskapet. Filmaren slog igenom med Badjävlar 1971. Ifjol invigdes en likadan
nybyggd mjölkpall som spelar en central roll i Midvinterduell på inspelningsplatsen.
I november blir det filmfestival och utdelning av Lars Molin-stipendium.

Vita, kulört infärgade,
lockiga, glansiga. Olika pälshårslängder pris
efter kvalite. 900–1900 kr. Stora tackskinn
2000–2500. Beredda och färgade i Sverige.
Tel 0738–00 54 64, farskinn.oregrund@live.se

tVÄttBaRa FåRskinn

titel: Konstiga båtar – märkliga öden
FöRFattaRe/Foto: Philip Pereira dos Reis
FöRlag: Balkong
antal siDoR: 216 ciRkaPRis: 260 kr
isBn: 978–91–85581–50–4

»Visste du att … man förr tog sig
en styrketår, en pärla, en klar, en
fiskesup, en nattsup, en frukostsup,
en slaktsup, en kyrksup och en sup
för att värma sig?«

Med herr Sinatra som lots till en träff
med fröken Lundstedt!
Ta en tur till Bergs Brygga och Pärlan på Möja. Här möts du av
kärlek till maten och livet. Ett tillbakalutat välbefinnande med
en doft av Sinatra och en välförtjänt upplevelse för matglada
livsnjutare och spontana skärgårdsflanörer. Mellan 17 juni och
27 augusti!
Pärlan på Möja – lite mer av allt, lite bättre. ”Tattoo you”.
Bordsbokning 08-571 641 85 eller info@parlanpamoja.se
Sommarprogram och öppettider på www.parlanpamoja.se
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Välkommen
till Rådmansö

öster om Norrtälje, väster om Åland,
mitt i Roslagen

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

KAFÉ med BED & BREAKFAST

KAFÉ

KVARN
UDDEN

Glass
Kaffebröd
Smörgåsar
Smårätter
Öl/Vin

Välkomna!

0176-403 15
www.kajak-uteliv.com

Gräddö 0176-400 50• 070-677 52 72
www.kvarnudden.nu

www.magasinskargard.se
0176-404 99
www.lidövärdshus.se

Rådmansös största
turistattraktion

0176-405 90
www.bjorkoornscamping.se

OSTER

DESIGN

Lena östergren GRAFISK FORM refsnäs
teLefon 0176-22 30 80, 0731 83 13 23
osterDesIgn@teLIa.CoM

Hällristningen i Kapellskär är från
1752 då kung Adolf Fredrik och
hans mannar låg och väntade på
väder för att segla till Finland.
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Ingen sommar
utan Båtshaket
Många undrade hur gästerna skulle hitta till deras krog. Men väldigt snart
lärde sig både båtfolk och cyklister att det är mer än mödan värt att ta sig till
Ålö. Och den som varit på Båtshaket en gång vill komma tillbaka.
text o. foto: anna fredriksson

→

Det ÄR inget krångligt koncept. Maten som serveras i
en fisklåda äter du sittande på träbänkar
i ett hus med öppna gavlar, på det generöst
tilltagna trädäcket eller så sätter du dig helt
enkelt på berget. Tio meter till vattnet,
vind och sol.
– Man skulle kunna öppna Båtshaket
var som helst, säger Carina Nilsson som
startade restaurangen och nu driver den
för fjortonde säsongen.
Fast så enkelt är det inte. Båtshaket är
en del av en stämning som kanske finns
bara just här. En dryg cykelmil från myllret
av folk i Gruvbyn, några kilometer från den
vita sanden på Ålö storsand, vid en inbjudande naturhamn och med båtförbindelse
till Nynäshamn.
Det är samma meny som serveras varje

sommar. 1:an, 2:an eller 3:an där 1:an är
varmrökt lax. Lägg till rökta räkor och
gravad lax och du får 2:an. Och för den
som är riktigt hungrig finns 3:an som också
innehåller rökt ål och skagenröra. Till varje
rätt den hemgjorda potatissalladen. Ibland
kan menyn utökas med laxpudding, silltallrik eller båtar med räkor.
Carina Nilsson tycker det skulle vara
roligt att kunna erbjuda varm mat.
– Men då krävs ett annat kök. Kockar
är dyra och svåra att få tag på. Det är inte
lätt att få vinst med en sådan investering.
Folk vet att menyn är densamma, de kommer ändå.
Eller kanske just därför. Mellan 20 och
200 gäster per dag beroende på väder och
vind, hälften kommer på cykel. Från midsommar och en vecka in i september är

Carina på restaurangen varje dag. Tillsammans med några av de tiotalet anställda,
mest tjejer från Utö. Även de tre barnen
jobbar på Båtshaket. När de var små uppskattade de det liv och den rörelse som kom
med sommarpersonalen.
– Frukosten tillsammans klockan elva
är helig. Vi är som ett stort familjehem.
Men vi umgås aldrig i baddräkt på sommaren.
Hon skulle inte vilja byta till ett åtta
till femjobb. Familjen får tid att umgås
resten av året även om Carina då jobbar på
Värdshusets julbord och hoppar in extra
när det behövs. Under våren också på ett
café på en golfbana.
Alltsammans startade med fiskodlingen
som Carinas svärföräldrar drev men som
gick sämre och sämre och skulle säljas.

»Maten som serveras i en fisklåda äter du sittande på träbänkar i ett hus med öppna gavlar, på det generöst tilltagna
trädäcket eller så sätter du dig helt enkelt på berget.«
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Båtshaket

Fakta

Öppet från midsommar till en vecka in
i september varje dag mellan 12 och 20.
Grupper kan bokas från 10/6.
Du kan hyra cykel i Gruvbyn och lämna den
vid Båtshaket och ta båten till Nynäshamn.
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– Vi köpte den 1991. För att banken
skulle godkänna lånet hade vi idén om en
fiskaffär vid Gruvbryggan.
Fiskaffären gick bra, många ville äta på
plats. Så utökades rörelsen med en krog
hemma. Allt gjordes med enkla medel. I
dag är fiskodlingen nedlagd sedan fyra år.
– Det var svårt att uppfylla miljö- och
hälsoskyddskraven. Vi köpte småfisk från
Alingsås, de la av. Sälarna kom närmare och
närmare. Min man Ove var trött på det hela.
Det känns inte så roligt att köpa norsk
lax, men det finns inga alternativ, säger
Carina.
– Vi trodde inte vi skulle behöva lägga
ned fiskodlingen. Men röker och gravar gör
vi själva så vi gör ändå sista knorren.
Och det är Carinas man Ove som fiskar ålen. Eftersom den är rödlistad som
utrotningshotad måste han söka dispens
år från år. Från början på juli till mitten av
september har han ålryssjor i arrenderat

fiskevatten utanför Nåttarö. Han tycker
inte att fångsten har blivit sämre.
Ove som var Utö-bo träffade Carina
från Åmål när hon jobbade på Värdshuset
i Gruvbyn. Oves mamma drev kiosken i
hamnen och där ville Carina gärna jobba.
Utö är en ö med ung befolkning. Carina
tycker att hennes tre barn haft en jättebra
skoltid på Utö. Nu går den yngsta på
gymnasiet och familjen har en lägenhet i
Stockholm där alla fem får plats.
– En viss avflyttning från ön sker. Fem
barn i vår skola går ut nian i år. Det behövs
fler boendemöjligheter. Barn behövs på Utö!
Drömmar och framtidsplaner?
– Det skulle vara kul att ha övernattningsplatser, kanske på en båt.
På väg tillbaka mot Gruvbryggan cyklar
vi in i skogen och plockar blåbär. Improviserar ihop en egen bärkaka som blir
fantastiskt god. Men ändå inte riktigt lika
god som Carinas. ❧

»1:an är varmrökt lax. Lägg till rökta räkor och gravad lax
och du får 2:an. Och för den som är riktigt hungrig finns
3:an som också innehåller rökt ål och skagenröra.«
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Värt att veta
Finska fyrsällskapet driver kampanjen »Rädda Märket« för
att rädda fyren från förfall. Det säljs produkter som vykort,
frimärken och souvenirer till förmån för fyren. Båtturer till
Märket i juli från Käringsund Resorts kaj, aug-sept från Långö,
Eckerö. Boka resa på +358 44 320 03 09. Eller mejla
matkat@majakkaseura.fi. Pris vuxen 60 euro inkl guidning
och kaffe med kex. Barn under 12 år 40 euro. Mer info
www.majakkaseura.fi

Fakta
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Förfallen fyr
väcker sympati
Mitt i Ålands hav på en ogästvänlig kal klippa där
havet spolar bort allt har fyrfolk levt isolerade.
Trots det (eller tack vare) kan de längta tillbaka.
Det handlar om Märkets fyr.
text: josefin ekberg illustration: lasse holm
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soM Mest stod vattnet över
halva fönstret på andra
våningen, minns Karl-Erik »Kee« Eriksson,
en av de sista fyrvaktarna.
En mäktigt skådespel. Och inte ett dugg
skrämmande när man vet att fyren står pall.
– Man kände vibrationerna av sjön i
väggarna. Hela huset skakade. Men jag var
aldrig orolig. Det fanns inga sprickor i väggarna, säger han.
Fyren avbemannades 1976. Kee jobbade
här under 60- och 70-talen. Bilden som
målas upp är storm, vatten och dyblöta kläder. Kanske är det de dagarna man minns.
När det var som mest dramatiskt. Bredvid
fyren mot nordväst står en stadig mur, en
vågbrytare som räddat fyren många gånger.
Och vice versa.
Kee berättar om dramatik, vardagssysslor, umgänge, natur och djurliv.
– Varje sommar kom Singöprästen med
sin roslagssnipa på besök. Han var intresserad av blommor. Jag sa till honom att
det finns bara fyra blommande växter på
ön. Han stretade emot och sa att det finns
minst 16.
På Märket är det sällan tyst. Här hörs
vågornas mäktiga dån, sälarnas ylande sång
samt fåglarnas kakafoni av tjatter, hoande,
pipande, skrattande och kvittrande melodier. Ur havet kan nästan vad som helst
sköljas upp. Inte bara drivved och lösa
föremål från något grundstött vrak.
– En vacker dag kom en bisonråtta
utsimmandes. Den flyttade in i en låda
som vi hade som ljugarbänk. En trälåda
för whisky som flytit iland från någon
färja. Råttan samlade gräs och byggde bo i
lådan. Vi gav den mat. Sen kom en ruskig
storm som spolade bort allt. Efter det såg
vi den aldrig mer. Jag tror inte att råttan
drunknade utan han kom nog bara på att
»här kan jag ju inte vara«, säger Kee.

Med fara för liv
När fyren byggdes 1885 skedde det under
svåra förhållanden. Den skulle stå på öns

högsta punkt. Mitt i byggperioden kom en
ordentlig storm som sköljde bort baracker
och byggnadsmaterial. Personalen kröp
ner i sin lilla båt som var fast förtöjd i en
järnstång av smide och väntade. Otroligt
nog drunknade ingen. Därefter fick man
inte bo på ön under byggtiden och arbetet
skyndades på. På bara ett halvår var fyren
färdigbyggd.
Långt senare stod klart att fyren byggts
på svensk mark. Ön är delad mitt itu av en
gräns. Istället för att flytta den orubbliga
fyren gjordes 1985 en ny kringgående gränsdragning. När byggnaderna uppfördes var
Åland och Finland ryskt. Och det märks.
Associationerna vid första anblicken är
ett ryskt koncentrationsläger eller en förfallen fabrik. Med rost och avflagnad färg
fårat av tidens tand. Husen är fyrkantiga av
grå betong utan utsmyckande krusiduller.
Huvudbyggnaden är målad med röd-vita
ränder som visar att det här är en fyr.
Bredvid har öns minsta byggnad, ett rustikt
utedass av betong uppförts.
– Min bror och jag målade det lika randigt som fyren, berättar Kee.
Dasset byggdes med ett hål där avföringen spolades ner i sjön. Han berättar
om faran med att kliva av för tidigt. Av
backsjön kunde allt som nyss lämnat ändan
komma lika snabbt tillbaka igen. Ingen
trevlig upplevelse. Ibland blev man sittade kvar på dass tills sjön bedarrat. Vilket
ibland tog upp till två timmar.
Havet inpå kroppen
Hur fyrfolket kunde trivas på denna ogästvänliga ö kan man undra. Kee beskriver
ett isolerat liv med viktiga arbetsuppgifter.
– Vi skötte fyren, maskin, nautofon
(dimsirén), väderleksrapportering, vattentemperaturmätning och israpporter vintertid. Vi sände per radio från ön. Det
fanns inga telefoner. Kommunikationen var
osäker. Ibland klipptes den av, berättar han.
Periodvis kunde man vara helt avskuren
från omvärlden beroende på väder. Som

längst var Kee fast på ön i fem veckor.
– Mjölken hade tagit slut för länge
sen och vi började snegla på konserverna,
minns han.
Det fiskades strömming som saltades
för att bli proviant över vintern. En gång i
veckan badades bastu. I några klippskrevor
bildades små sjöar med varmt vatten att
ta sig ett dopp i. Det fanns ett välsorterat
bibliotek. Till Kees förtjusning.
– Jag läste mycket, berättar han.
Andra sysslor var att binda nät, knyta
rya, jaga säl, garva skinn, blanda färg och
snickra. Det gav lite extra inkomster. En
fyrvaktare läste till byggmästare per korrespondens och hade ett eget litet snickeri där
han byggde roddbåtar. Var fyrfolket mot
förmodan sysslolösa någon gång satt de på
ljugarbänken och berättade mindre sanna
eller osanna historier. Som riktiga sjöbusar
och blickade ut mot havet.
Kanske är det trots allt lätt att förstå
hur man kan trivas på en ö där havet inte
kan komma närmare. Där det känns med
all kraft att livet är närvarande och vädrets
makter imponerar på den lilla människan
som inte låter sig spolas bort. Idag betalar turister för att komma ut till Märket.
Och snart går det att sova över. Folk vill
gärna uppleva vatten som sköljer utanför
fönstren.
– Skulle du kunna garantera storm, då
skulle du kunna ta hur mycket betalt som
helst för det, tror Kee. ❧

»Kanske är det trots allt lätt att förstå hur man kan trivas på
en ö där havet inte kan komma närmare. Där det känns med
all kraft att livet är närvarande och vädrets makter imponerar
på den lilla människan som inte låter sig spolas bort.«
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Kom och lyssna
på mig på Norrtälje
Blues & Rock
den 30 juli.

Din skärgårdsguide
Det är på sommaren allt
händer. Vi har listat 165 roliga
evenemang. Dag för dag. Från
Öregrund i norr till Oxelösund
i söder och Åland i öster.
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Nytta o. nöje
Roliga dagar
Juni
Katrin Kahl Galleri
Bland Kobbar & Skär, Vaxholm

4 juni-7 juli

Sälsafari Oxelösunds
skärgård
11 juni Spelmansstämma Ösmo
11 juni Trosa Marknad
11 juni Postrodden GrisslehamnEckerö
11 juni Sparbanksdagen Norrtälje
11-12 juni Sandhamn Open
11-12 juni Roslagen Sea Race mål
i Öregrund
12 juni Barnens Dag Vaxholms
kastell
16 juni Veteranbilsträff Trosa
17 juni Tic Tac Blues Band Knapp
Karlsson Barnens Ö, Väddö
17 juni Augustine With Her Fading
Pensionat Granparken, Norrtälje
17-19 juni Roslagscupen fotbollsturnering Östhammar
18 juni Alla barns dag Trosa
18 juni Blidökriget teater
Stämmarsunds brygga, Blidö
26 juni-24 juli Brunch med jazz
söndagar Pärlan på Möja
26 juni-2 juli Ålands Orgelfestival
27 juni Veteranbilsrally Trosa
29 jun i Jazz vid Hamnbodarna
Nynäshamn
29 juni-3 augusti Piglördag På
Pärlan onsdagar. Pärlan, Möja
29 juni-2 juli Huldrans Natt
Domarudden, Åkersberga
30 juni Körsbärsträdgården digitalsänd National Theatre, Folkets
Hus Nynäshamn
30 juni Taubefestival Rådmansö
30 juni Veteranbilsträff Trosa
9-12 juni

Juli
Trosa Stadslopp
Duo Kämmi & Sofia breimo
»Water« Järnboden i Harg
1-2 juli Ålands Countryfestival
1-3 juli Geta Poesi och Visa
Åland
1-2 juli Gräsö Runt
1-3 juli Norrtälje Jazzdagar
1-9 juli Sandhamn Race Week
2 juli Hanna Elmqvist Band
Blidö Bio
2 juli Bob Hund Knapp Karlsson,
Barnens Ö, Väddö
2 juli Blidösundskonsert, Blidö
2 juli Strindbergsvandring
Runmarö
2 juli Gräsödagen
2 juli Sådrodden Ingmarsö
2 juli American Car & MC Show
Åkersberga
2 juli Ljusterö Marknad Linanäs
2 juli Rådmansödagen Gräddö
2-3 juli Bomarsundsdagarna
Åland
2 juli Föglödagen, Åland
2-8/7 Östhammars Musikvecka
2-10/7 Wiraspelen
1 juli
1 juli

Hela juli Herräng Dance Camp
swingdansläger, Herräng
5 juli-7 augusti Robin Hood
Vaxholms Kastell
6 juli Jazz vid Hamnbodarna,
Nynäshamn
6 juli ÅF Off Shore Race fd
Gotland Runt, start Stockholm
7 juli Kapten Röd, Barnens Ö
7 juli Roslagsnatta, Norrtälje
7 juli Veteranbilsträff Trosa
8 juli Eldkvarn Högmarsö krog,
Högmarsö ö nära Furusund
8 juli Alexandra »Lalla« Moqvist
Pensionat Granparken, Norrtälje
8 juli Rådmansö Jazzdagar
Rådmansö kyrka
8-10 juli Gustav Vasa Dagarna
Kastelholms Slott, Åland

8-10 juli Visor så in i Norden
Snäckö, Kumlinge, Åland
8-9 juli Alandia Jazzfestival
Mariehamn, Åland
9 juli-21 augusti Marianne Stern
Galleri Bland Kobbar & Skär,
Vaxholm
9 juli Strindbergsvandring Dalarö
9 juli Singö Hantverksdag
9 juli Simpnäsdagen Simpnäs
9 juli Möja Marknad
9 juli Ingmarsödagen Ingmarsö
9 juli LOVE – Is all you need
konsert Torö bygdegård
9 juli Trinity Blidö Bio, Blidö
9 juli Musköloppet
10 juli Skärgårdsmarknad Nynäs
Slott
10 juli Visor på Nynäs Slott
11 juli-1 augusti

Öregrundsmåndag vid Fyrskeppet
12 juli Hävringetur guidad tur
Hävringe, Oxelösund
12-17 juli Ålands Sjödagar
Mariehamn
13 juli Jazz vid Hamnbodarna,
Nynäshamn
13-17 juli Festivalvecka Blidö Bio
14 juli Annika Norlin Knapp
Karlsson Barnens Ö, Väddö
14 juli Veteranbilsträff Trosa
14-16 juli TroSaYraN Trosa
14-17 juli Sommarnattens toner
Roslagen
15 juli New Michelle Pensionat
Granparken, Norrtälje
15-16 juli Fransk Ostmarknad
Rödlöga
15-16 juli Island In The Sun
Brändö, Åland
16 juli Torö Hembygdsdag
16 juli Strindbergsvandring
Kymmendö
16 juli Göstadagen Rödlöga
16 juli Arholmadagen
16 juli American Car Show
Norrtälje
16 juli Beckbyxans Dag Älmsta
16 juli Wiradraget, Roslags Kulla
16 juli Svartsödagen/Svinrodden
17 juli Kanalkalaset Lemland,
Åland
17 juli Högmarsödagen med
Lyxorkestern
17 juli Trosa Classic Rally
17 juli Svartsöruset
18 juli Rådmansö Jazzdagar
18 juli-5 augusti Vikingabyn
Storholmen Svanberga, Norrtälje
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19 juli

kyrka

Anders Ekborg Nynäshamn

Hävringetur, Oxelösund
Jazz vid Hamnbodarna,
Nynäshamn
20 juli Tommy Nilsson,
Högmarsö krog
21 juli Stefan Sundström Knapp
Karlsson Barnens Ö, Väddö
21 juli Veteranbilsträff Trosa
21-24 juli Trosa Seglar Vackert
21-14 juli Hedebyborna, Trosa
21-28 juli Baltic Classic Circuit
Mariehamn, Åland
22 juli Åskfödd Pensionat
Granparken, Norrtälje
22-27 juli Mariehamn Cruising,
22-30 juli Rockoff-festival, Åland
23 juli The Magnificent Seven
Knapp Karlsson Barnens Ö
23 juli Strindbergsvandring
Furusund
23 juli Jazz Blidö Bio
23-31 juli Öregrunds Tennisvecka
23 juli Skärgårdsdagen, Stavsnäs
23 juli Blidö Visfestival
26 juli Hävringetur, Oxelösund
27 juli Jazz vid Hamnbodarna,
Nynäshamn
27 juli Miss Li Högmarsö krog
27-31 juli Hedebyborna, Trosa
28 juli Veteranbilsträff Trosa
28 juli Nina Ramsby Knapp
Karlsson Barnens Ö, Väddö
28-30 juli Vikingamarknaden
Saltvik, Åland
28-31 juli Dalaröregattan
29 juni Pösmunkar teater
Pythagoras, Norrtälje
29-30 juli Högmarsöpokalen
29 juli Peter Lundblad, Rådmansö
29 juli Elmsta-Natta Älmsta
29-30 juli Jazz & Blues, Blidö Bio
29-30 juli Norrtälje Blues & Rock
30 juli Nämdödagen
30 juli Runmarödagen
30 juli Blidö Runt
30 juli Loulou, Barnens Ö, Väddö
30 juli Husarödagen
31 juli Barnens Nynäs Slott
31 juli Skärgårdsmarknad Ingarö
19 juli
20 juli

Augusti
1-6 augusti

Åland

21 augusti

Fyrdagen

Distansrodd
Stockholm-Vaxholm

Katrina Kammarmusik

Real Group Blidö Bio
Hävringetur, Oxelösund
Jazz vid Hamnbodarna,
Nynäshamn
4 augusti Veteranbilsträff Trosa
5 augusti Weeping Willows,
Barnens Ö, Väddö
5-6 augusti Kräftfest Pärlan på
Möja
6 augusti Roslagsloppet
6 augusti Hågapokalen folkrace
Enebybanan, Nynäshamn
6 augusti s/s Blidösund 100 år
firas på Blidöbryggorna
7 augusti Visafton Stendörren,
Nynäs slott
7 augusti Strindbergsvandring
Furusund
11 augusti Veteranbilsträff Trosa

Internationella

27 augusti

2 augusti
2 augusti
3 augusti

12-14 augusti

Öregrund

September + oktober
1-4 sePteMBeR Stockholms
Flytande Båtmässa Djurgården
2-4 sePteMBeR Allt för Sjön
flytande båtmässa Gustavsberg

Badortsdagarna

Hyundai Cup,
Nynäshamn
27 augusti Skärgårdsdag
Nynäshamn
28 augusti Skörde- &
Hantverksmarknad Trosa
28 augusti Kanalens Dag
Åkersberga
27 augusti

Foto: Ulf Westerman

13 augusti Svante Thuresson,
Victoria Tolstoy m fl jazz
Nynäsgården, Nynäshamn
13 augusti Strindbergsvandring
Kymmendö
13 augusti Veterantraktordagen
Färsna Gård, Norrtälje
14 augusti Ferlindagen Länna
18-21 augusti Ljusterö
Operafestival
20 augusti Skärgårdsmarknad
med strömmingsrodd Vaxholm
20 augusti Kulturfnatt Trosa

5 sePteMBeR

Utö

Ö till Ö Sandhamn-

Rhapsody in Rock
Estö IP, Nynäshamn
15-16 oktoBeR Eld över Hav &
Land eldfest i skärgården
29 oktoBeR Nynäs Marknad &
Stad i ljus Nynäshamn centrum
9 sePteMBeR

Välkommen till Roslagen i händelsernas centrum.
I Roslagen lockar många fina evenemang året
runt - sommartid finns det hundratals att välja på!
Här väntar magiska föreställningar i byggnader
med spännande historia, teater med picknick i
gröngräset och fantastiska musikfestivaler i äkta
skärgårdsmiljö!
Förutom mängder av engagerande evenemang
bjuder Roslagen på spännande utflyktsmål i vår
skimrande skärgård, våra bruksmiljöer och charmiga små städer.

Foto: Predrag Simicevic

På www.roslagen.se kan du låta dig inspireras
och boka just ditt Roslagen.

Roslagen omfattar de fyra skärgårdskommunerna
Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar.
Varmt välkommen! www.roslagen.se
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Krogar
Norra skärgården
stRanDHotellet seglaRBaRen,
öRegRunD

åtellet i noRRtÄlje

PÄRlan På Möja

Vita gRinDaRna, DjuRö

0176-70 04 50, www.atellet.se
kontRast RestauRang, noRRtÄlje

08-571 641 85
www.parlanpamoja.se

08-571 678 98
www.vitagrindarna.se

0176-101 29, www.kontrast.cc

WikstRöMs Fisk, Möja

skÄRgåRDskRogen sjöBoDen,
DjuRö, 08-571 490 00

BliDö WÄRDsHus, BliDö

0176-825 99
www.blidowardshus.se
HögMaRsö kRog, HögMaRsö

0173-316 00
www.strandhotellet.nu

0176-835 50, 0722-06 27 09
www.hogmarsokrog.se

FoRsMaRks WÄRDsHus, FoRsMaRk

knaPPkaRlsson kaFé & kRog,
BaRnens ö (sommartid)

0173-501 00
www.forsmarkswardshus.se
gRissleHaMn gåRD, gRissleHaMn

0176-933 83
www.knappkarlsson.se

0175-302 52, 070-755 73 51
www.grisslehamngard.se

RestauRang lotsVillan
& PaD tHai, siMPnÄs (sommartid)

Hotell HaVsBaDen, gRissleHaMn

0175-309 30
www.hotellhavsbaden.se
kajPlats 1, elMsta

0176-25 01 99
www.kajplats1.com
lyckHeM skÄRgåRDsPensionat,
BjöRkö , 0176-940 27,

www.lyckhem.nu
liDö VÄRDsHus, liDö

0176-404 99
www.lidövärdshus.se
s/s noRRtelje, noRRtÄlje

0176-191 40,
www.ssnorrtelje.se
Pensionat gRanPaRken,
noRRtÄlje, 0176-103 34

www.pensionatgranparken.se

08-571 641 70
www.wikstromsfisk.se
noRRa staVsuDDa HanDel,

571 650 78
www.stavsudda-handel.se

www.djuronaset.com
08-

saltisBaDet, saltsjöBaDen

08-717 05 52
www.saltisbadet.se

siggesta gåRD, VÄRMDö

08-574 407 50
www.siggestagard.se

Södra skärgården

BistRauD gRisslinge BistRo &
BaR, VÄRMDö

sMåDalaRö gåRD, DalaRö

08-570 228 10
www.grisslingebistro.se

08-571 419 19
www.smadalarogard.se
DalaRö kRog Mysingen, DalaRö

08-501 515 25
www.mysingen.com

0176-525 12, 070-175 91 88
www.sirpercyscatering.se

FågelBRoHus, VÄRMDö

Mellersta skärgården

seglaRHotellet i sanDHaMn

08-501 560 00, www.ornokrog.se

08-574 504 00
www.sandhamn.com

gålö skÄRgåRDskRog, gålö

08-571 419 90
www.fagelbrohus.se

kRogen På oRnö, oRnö

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

070-760 46 16, 0768-98 74 02
www.galokrog.se (sommartid)
BåtsHaket, ålö, 08-501 574 63
www.batshaket.se (sommartid)

RestauRant j, nacka stRanD

RånökÄllan, Rånö

gRinDa WÄRDsHus, gRinDa

08-601 30 25
www.restaurantj.com

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

gåsHaga Hotell & RestauRang,
liDingö , 08-601 34 00,

08-501 576 31 tele
08-501 570 26 fax
www.rano.se (sommartid)

RestauRang Magasinet,
VaxHolM

RestauRang MotoRVeRkstan,

08-541 325 00
www.restaurangmagasinet.se

djurö 08-571 545 00
www.motorverkstan.se

nÄsslingen, ljusteRö

08-542 472 10,
www.nasslingen.se
FinnHaMns caFé & kRog

08-542 464 04,
www.finnhamn.se

sanDHaMns VÄRDsHus,

www.gashaga.nu
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nåttaRö kRog, nåttaRö

08-520 400 96 (sommartid)
www.nåttarö.nu
öjaBoDen, lanDsoRt

08-520 341 11, www.landsort.nu

megafon

söDeRtÄlje gÄstHaMn

08-550 647 12, 070-310 64 49
www.sghc.net
skansHolMens sjökRog, MöRkö

Café

08-551 550 66
wwwskansholmen.com

Norra skärgården

utö VÄRDsHus, utö

FoRsMaRks caFé, FoRsMaRk

08-504 203 00
www.utovardshus.se

klockaRgåRDen, öRegRunD

0173-501 09

0156-127 49, www.antonskrog.se

0705-55 65 85
www.klockargardenoregrund.se

tRosa staDsHotell & sPa

sunDBoDen, öRegRunD

antons kRog, FD MaMsell tRosa

BoMans Hotell & RestauRant

0173-133 64,
0709-46 84 18
www.sundboden.se

0156-525 00,
www.bomans.se

Hotell FloRas tRÄDgåRD,
öRegRunD,

0156-170 70
www.trosastadshotell.se

tRe sMå RuM, tRosa

0156-121 51
www.trosahembageri.se

Åland
BRuDHÄll Hotell & RestauRant,
kökaR , +358 (0)18 559 55

0173-316 60
www.hotellflora.se
ankaRgåRDen, öRegRunD

0173-305 12 (sommartid)
www.ankargarden.se
öRegRunDs HeMBageRi & caFé,
öRegRunD, 0173-300 31
gRÄsö konstkaFé, gRÄsö

www.brudhall.com

0173-343 66, 070-523 59 14
www.copios.se/mila/_fset.html

glaDa laxen, kuMlinge

jÄRnBoDen i HaRg, HaRgsHaMn

+358 (0)400 72 12 21
www.gladalaxen.com
kÄRingsunD ResoRt &
conFeRence, eckeRö,

+358 (0)18 380 00
www.karingsund.ax

Tänk på avsTåndeT
mellan båT och brygga
när du sTiger av

0173-200 63 (sommartid)
070-290 99 35,
www.distingo.se
gRissleHaMn gåRD, gRissleHaMn

0175-302 52, 070-755 73 51
www.grisslehamngard.se

Förebygg
Fästingangrepp!
Köp i
Zoo-butik
och i
utvalda
Apotek!

Ej toxiska
substanser!

Med Skudo Pet och Skudo Human skyddar du dig själv, din
familj och husdjur mot fästingar och loppor. Skudo Pet och
Skudo Human är de första helt giftfria produkterna som
förebygger fästingangrepp. Fler än 1 miljon sålda enheter.

www.ticmera.com
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Waxholmsbolagets båtar går varje dag året runt. Likt SL:s
tunnelbana fast till sjöss, hämtar vi Ramsöbarnen till skolan,
kör ut mjölken till alla skärgårdshandlare och ser till att
Johansson på Harö får sin tidning. Det är bara att kliva
ombord och följa med när du har lust. Resan kostar på sin
höjd några hundralappar – men upplevelsen är ovärderlig.
Waxholmsbolaget är en del av Stockholms kollektivtrafik. Enstaka biljetter
köper du ombord. De kostar 45–130 kr beroende på resans längd. På våra
terminaler kan du även köpa Periodkort 750 kr (30 dagar), Båtluffarkort
420 kr (5 dagar) och Kontantkort 750 kr (laddas med 1000 kr).

VÄDDö gåRDsMejeRi, VÄDDö

0176-501 03
www.vaddogardsmejeri.se

070-749 50 60
www.cafegulakvarn.se

BliDö WÄRDsHus, BliDö

Åland

0176-825 99
www.blidowardshus.se

+358 18 310 40
www.ulfsby.ax

siMPnÄs HaMncaFé, BjöRkö

Hotell/pensionat/B&B

070-974 91 92, www.cafeet.se

Besök vår hemsida www.sjonaramoten.se eller ring oss på
tel: 08-571 419 19 för mer information.

liDö VÄRDsHus, liDö

0176-404 99 (sommartid)
www.lidövärdshus.se

Norra skärgården

kaFé kVaRnuDDen, gRÄDDö

Hotell östHaMMaR, östHaMMaR

0176-400 50 (sommartid)
www.kvarnudden.nu
noRRtÄlje MaRina

0768-03 09 71
www.promarina.se
FuRusunD MaRina

klockaRgåRDen, öRegRunD

0705-55 65 85
www.klockargardenoregrund.se
Hotell FloRas tRÄDgåRD,
öRegRunD 0173-316 60,

Mellersta skärgården

stRanDHotellet, öRegRunD

DoMaRuDDens FRiluFtsgåRD,
åkeRsBeRga , 08-540 208 25

ankaRgåRDen, öRegRunD

RestauRang Magasinet, VaxHolM

08-541 325 00
www.restaurangmagasinet.se
gRinDa WÄRDsHus, gRinDa

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
BistRauD gRisslinge BistRo & BaR,
VÄRMDö, 08-570 228 10

www.grisslingebistro.se
siggesta gåRD, VÄRMDö

www.hotellflora.se
0173-316 00
www.strandhotellet.nu
0173-305 12
www.ankargarden.se
MellangåRDen tVÄRnö, tVÄRnö

0173-711 18
www.oregrund.nu/tvarno
gRissleHaMn gåRD, gRissleHaMn

0175-302 52, 070-755 73 51
www.grisslehamngard.se
Mats PeRsgåRDen B&B,
gRissleHaMn , 0175-302

25
www.matspersgarden.com

08-574 407 50
www.siggestagard.se

lyckHeM skÄRgåRDsPensionat,
BjöRkö

Vita gRinDaRna, DjuRö

0176-940 27, www.lyckhem.nu

08-571 678 98
www.vitagrindarna.se

Södra skärgården
söDeRtÄlje gÄstHaMn, söDeRtÄlje

08-550 647 12, 070-310 64 49
www.sghc.net
oRnö BåtVaRV, oRnö

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
HÄsselMaRa gåRD, oRnö

08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com
sjöBloMs seRVice, lanDsoRt

08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se
ösMo PlantsHoP, nynÄsHaMn

Haninge erbjuder en fantastisk skärgård och en rik, mångskiftande natur, men också aktiviteter och evenemang inom
sport och kultur. Och mycket mer.
Besök oss på Facebook Haninge – Mycket mer. Här finns
också en länk till hemestertipsbloggen.

0173-105 00
www.hotellosthammar.se

0768-03 09 71, www.promarina.se

www.domarudden.se

Upplev Stockholmsregionens
verkliga hemesterparadis!

ulFsBy gåRD, joMala

knaPPkaRlsson kaFé & kRog,
BaRnens ö (sommartid)

0176-933 83
www.knappkarlsson.se

Rogivande miljöer, natursköna omgivningar, vällagad mat, ypperlig
service och bekväma rum. Vad mer kan du önska dig av en weekend?
På våra sjönära hotell FågelbroHus, Krusenberg Herrgård och Smådalarö Gård tar du en paus från vardagen och lever det goda livet.

caFé gula kVaRn, nÄVekVaRn

PytHagoRas inDustRiMuseuM,
noRRtÄlje , 0176-100 50

www.pythagorasmuseum.se

SJÖNÄRA HELG

Sörmland

08-520 272 30
www.osmoplantshop.se
tRe sMå RuM, tRosa

0156-121 51
www.trosahembageri.se
tRosa gÄstHaMn

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

www.hemesterparadiset.se
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liDö VÄRDsHus, liDö

0176-404 99,
www.lidövärdshus.se
Wik BeD & BReakFast, noRRtÄlje

0176-27 03 22, 070-789 69 98
www.wikbnb.se
stjÄRnVReten B&B, VReta

0176-146 83, 070-333 93 38
www.stjarnvreten.se
Pensionat gRanPaRken, noRRtÄlje,

0176-103 34
www.pensionatgranparken.se
åtellet i noRRtÄlje

0176-70 04 50, www.atellet.se
kaFé kVaRnuDDen, gRÄDDö

0176-400 50, 070-677 52 72
www.kvarnudden.nu
RånÄs slott, RånÄs

0175-747 00, www.ranasslott.se

Mellersta skärgården
nÄsslingen, ljusteRö

08-542 472 10,
www.nasslingen.se
VÄsBy gåRD & konFeRens,
ljusteRö , 08-542 410 65

www.vasbygard.com

VaxHolMs B&B, VaxHolM

0703-725 333
www.vaxholmsbedandbreakfast.se
BogesunDsgåRDen, VaxHolM

08-541 322 40, 070-752 73 03
www.bogesundsgarden.se

Åland
BRuDHÄll Hotell & RestauRant,
kökaR , +358 (0)18 559 55

www.brudhall.com

PaRk alanDia Hotel, MaRieHaMn

0768-67 67 20, 08-541 314 35
www.villaparadis.se

+358 (0)18 141 30
www.vikingline.se/
parkalandiahotel

ljungBeRgsgåRDen, tynningö

glaDa laxen, kuMlinge

Villa PaRaDis B&B, VaxHolM

08-541 390 93
www.ljungbergsgarden.se

+358 (0)400 72 12 21
www.gladalaxen.com

gRinDa WÄRDsHus, gRinDa

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

Vandrarhem

Möja gÄstHeM, Möja

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se
DjuRönÄset, DjuRö, 08-571 490 00
www.djuronaset.com
FågelBRoHus, VÄRMDö

08-571 419 19
www.fagelbrohus.se
Hotell Blå BloM, gustaVsBeRg

Norra skärgården
ePokgåRDen, öRegRunD

0173-302 00,
www.epokgarden.se
aRHolMa noRD – aRcHiPelago
loDge, aRHolMa ,

seglaRHotellet i sanDHaMn

0176-560 40
www.arholmanord.se

08-574 504 00
www.sandhamn.com

stF lyckHeM skÄRgåRDsPensionat,
BjöRkö

08-574 112 60, www.blablom.se

gåsHaga Hotell & RestauRang,
liDingö

0176-940 27,
www.lyckhem.nu

08-601 34 00, www.gashaga.nu

stF FRitiDsByn kaPellskÄRet,
RåDMansö

Södra skärgården

0176-441 69, 070-880 08 38

sMåDalaRö gåRD, DalaRö

0176-404 99,
www.lidövärdshus.se

08-571 419 19
www.smadalarogard.se

stF liDö VÄRDsHus, liDö

skÄRgåRDsHotellet, nynÄsHaMn

stF VanDRaRHeMMet HVilan,
noRRtÄlje, 070-792 81 82,

08-520 111 20
www.skargardshotellet.com

BliDö WÄRDsHus, BliDö

nynÄsgåRDen, nynÄsHaMn

08-520 205 90
www.nynasgarden.se

www.bopahvilan.se
0176-825 99
www.blidowardshus.se

Mellersta skärgården

öjaBoDen, lanDsoRt

08-520 341 11,
www.landsort.nu

stF FinnHaMns VanDRaRHeM

tRosa staDsHotell & sPa

0156-170 70
www.trosastadshotell.se
BoMans Hotell & RestauRant

0156-525 00,
www.bomans.se

08-542 462 12
www.finnhamn.se
stF siaRöFoRtet, ljusteRö

08-24 30 90
www.svenskaturistforeningen.se
BogesunDsgåRDen, VaxHolM

08-541 322 40, 0
70-752 73 03
www.bogesundsgarden.se

tRe sMå RuM, tRosa

0156-121 51
www.trosahembageri.se

eller ring 0176-26 60 37
Öppettider: Fredag 11–17, Lördag–Söndag 11–16
Välkommen
December
öppet alla dagar till
fram tillLinneladan!
jul. För övriga öppettider
se vår hemsida www.linneladan.se
Hos oss hittar du glas, porslin,
heminredning, möbler
o trädgårdsmöbler.

Välkommentilltill
Välkommen
Skansholmens Sjökrog

Skansholmens
och Bistro Sjökrog

SkansholmensSjökrog
Sjökrogfick
fick1998
1998som
somförsta
Skansholmens
förstai krog
i Sverige
sedan
tillstånd
krog
Sverige
sedan
18651865
tillstånd
att
att
bränna
sitt
eget
brännvin.
Ett
brännvin
bränna sitt eget brännvin. Ett brännvin som
som endast serveras till gäster på denna
endast serveras till gäster på denna krog.
krog. På Skansholmen finner Ni Sveriges
På Skansholmen finner Ni Sveriges första
första lagliga hembränningsapparat.
lagliga
hembrännings-apparat.
Ni bjuds på
Ni bjuds
på exklusiv mat i Skansholmens
exklusiv
mat förstklassig
och får göra
bekantskap
Sjökrog eller
Barbeque
i vår
med
en Tillagat
av Sveriges
bästa
köksmästare,
Bistro.
av vår
köksmästare
Marc
AdamEnderborg.
Sjöberg med personal.

Välkommen in!

Öppet alla dagar
under sommaren!
www.linneladan.se
37
Brick ordtelpris0176-26
249:- nu60198:-

Ord. pris:
1 390:–
Nu:
995:–

Skansholmens Sjökrog
Mörkö 153 93 Mörkö
Tel Växel: 08-551 550 66
Fax: 08-551 550 65
E-post: info@skansholmen.com
www.skansholmen.com
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stF BogesunDs
slotts VanDRaR HeM & konFeRens,
VaxHolM

stiFtelsen BaRnens Dag,
BaRnens ö

Södra skärgården

08-508 439 00, www.stbd.se

skansHolMens sjökRog, MöRkö

Norra skärgården

Mellersta skärgården

08-551 550 66
www.skansholmen.com

RÄVsten stugBy & FRitiDsoMRåDe,
gRÄsö , 0173-360 18

stF FinnHaMn, FinnHaMn

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

lico guiDeseRVice, öRegRunD

nÄsslingen, ljusteRö

Södra skärgården

gRissleHaMns MaRina & caMPing

08-541 750 60, www.bogesundsslottsvandrarhem.se
stF gRinDa VanDRaRHeM, gRinDa

08-542 494 91
www.svenskaturistforeningen.se
Möja gÄstHeM, Möja

www.ravsten.se

018-10 15 05
www.licoguideservice.se

gRunDets VanDRaRHeM, RögRunD

08-571 561 10, www.grundet.se
stF nåttaRö, 08-520 400 13
www.dinskargard.se
nickstaBaDets caMPing &
VanDRaRHeM, nynÄsHaMn

0175-330 30 (camping)
0175-306 49 (marina)
www.grisslehamnsmarina.se
sanDViken caMPing & HaVsBaD,
VÄDDö , 0176-503 15

www.sandvikencamping.se

08-520 127 80
www.nickstabadet.se
08-520 341 11,
www.landsort.nu
lanDsoRts VanDRaRHeM,
lanDsoRt , 08-520 341 05,

stF stuDio lagnö, lagnöViken

0156-224 70, www.studiolagno.se

08-542 462 12,
www.finnhamn.se
08-542 472 10
www.nasslingen.se
gRinDa stugBy, gRinDa

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
DoMaRuDDens FRiluFtsgåRD,
åkeRsBeRga ,

08-540 208 25
www.domarudden.se

WaxHolM stRanD & caMPing

liDö VÄRDsHus, liDö

Vita gRinDaRna, DjuRö

0176-404 99,
www.lidövärdshus.se
www.

sjöBloMs seRVice, lanDsoRt

lyckHeM skÄRgåRDsPensionat,
BjöRkö , 0176-940 27

www.lyckhemhb.se

öjaBoDen, lanDsoRt

landsort.com

Stugor/camping

stF FRitiDsByn kaPellskÄRet,
RåDMansö , 0176-441 69,

070-880 08 38
BliDö tuRistByRå, BliDö

0176-825 30
www.blidoturistbyra.se
singö caMPing, singö

0175-100 25
www.singocamping.se

08-541 300 20
www.waxholmstrand.com
08-571 678 98
www.vitagrindarna.se
Villa PaRaDis B&B, VaxHolM

0768-67 67 20,
08-541 314 35
www.villaparadis.se
Möja gÄstHeM, Möja

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se
FjÄRDen,

www.fjarden.se

08-520 341 20,
0709-562 561
www.sjoblomsservice.se
utö VÄRDsHus, 08-504 203 00
www.utovardshus.se
oRnö BåtVaRV, oRnö

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
gålö skÄRgåRDskRog & stugBy,
gålö

0768-987 402, 0707-604 616
www.galokrog.se
Din skÄRgåRD, nåttaRö

08-744 50 01, 08-520 400 30
www.dinskargard.se
nåttaRö stugBy & caMPing,
nåttaRö

08-520 400 30
www.nåttarö.nu
nickstaBaDets caMPing,
nynÄsHaMn, 08-520 127

www.nickstabadet.se
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Resestugan gotska sanDön

0498-240 450,
www.resestugan.se
tRosa HaVsBaD & caMPing

0156-124 94
www.trosahavsbad.se

VÄLKOMMEN TILL KÄRINGSUND

Bo på Käringsund
& njut av semestern
t

c

Ett spännande museum i Käringsund om jakt och fiske.
Samlingar av snurror, dunvettar, nät, skötar, gevär, troféer,
fossil, stenar med mera. 2 000 föremål.
Sommarutställning i galleriet:
Sommarutställningar:
Fotograferna Stefan Öhberg samt Daniel
Djur och visar
Natur-Charles
Hemmingson
visar sina oljemålningar
Eriksson
naturbilder
från Åland. »Ålandsälgen«
med ett
Specialutställning
from 16/6: Kräftan och kräftfiske
tiotal
poängsatta medaljälghorn.
Åländskt hantverk i vår museishop.
R E SR
TA
R AUNRG
E SUTA
ANG

Sol & bad • baStu • Pooler • MaSSaGe & be HaNdlINGar • beacHvolley • GolF
baNGolF • rIdNING • kajaker & kaNoter • båtar • SälSaFarI • vIltSaFarI • FISke
båtutFlykter • SIGHtSeeING • cyklar & MoPeder • teNNIS • boule • dykNING
PaINtball • croSS kart • MuSeuM • ForNtIdSMINNeN • äveNtyr

Öppet 2011:
16.5–15.6 Må–lörd 10–17
Öppet 1 maj–15 september, kl 10–17
16.6–15.8 alla dagar 10–18
16.8–31.8 Må–lörd 10–17
tel:
tel:(0)40-588
(0)40-58867
6716,
16,e-post:
e-post: jakt-fiske.museum@aland.net
jakt-fiske.museum@aland.net
www.aland.com/jaktfiskemuseum,
www.visitaland.com
www.visitaland.com/jaktfiskemuseum,
www.aland.com/jaktfiskemuseum
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Åland

allt i sjötjÄnst, söDeRöRa

kÄRingsunD ResoRt & conFe Rence,
eckeRö, +358 (0)18 380 00

sVaRtlöga taxi

www.karingsund.ax

Vattenrutchbana

0176-850 15, 070-625 44 01
www.alltisjotjanst.se

Roslagens sjötRaFik, staVsnÄs

070-691 38 58
www.roslagenssjotrafik.se

070-926 00 52, 070-672 61 11
www.svartlogataxi.se

Södra skärgården

PeR eliasson sjötjÄnst,
Roslagen, 070-660 03 62

synaPsen, nynÄsHaMn

www.per-eliasson.se

070-572 19 17
www.skargard.eu

Åland
BRuDHÄll Hotell, kökaR

+358 (0)18 559 55
www.brudhall.com

Fiske

Resestugan gotska sanDön
nickstaBaDets caMPing,
nynÄsHaMn, 08-520 127

www.nickstabadet.se

80

Sjötransport/båtturer
Norra skärgården

Mellersta skärgården

0498-240 450
www.resestugan.se

sanDHaMnsguiDeRna,
sanDHaMn, gRönskÄR

utö ReDeRi aB

nyBRoViken sjötaxi, solna

08-679 58 30 (turupplysning)
08-571 546 10 (godsbokning)
08-501 570 25 (kontoret)
www.utorederi.se

08-655 00 85
www.nybrovikensjotaxi.com

Trosa/Sörmland

08-640 80 40, 070-347 43 09
www.sandhamnsguiderna.se

lico guiDeseRVice, öRegRunD

a Båttaxi FüR alle,
saltsjöBaDen

018-10 15 05
www.licoguideservice.se

sanDHaMns ReDeRi, sanDHaMn

enskÄRs sjötRansPoRt,
RåDMansö, 070-692 83

83
www.enskarssjotransport.se

070-634 04 34
070-591 04 66, 08-571 530 36
solBeRga gåRD, RunMaRö

Hasses skÄRgåRDstjÄnst, yxlan

08-571 520 61
www.solbergagard.nu

070-537 90 19,
www.taxibat.nu

gustaFs taxiBåt & cHaRteR,
stockHolM, VaxHolM, liDingö

gRÄskö aRkiPelagseRVice, gRÄskö,

070-845 58 63
Roslagens sjötRaFik, söDeRöRa

070-691 38 58
www.roslagenssjotrafik.se

tRosa ReDeRi, 073-655 18 21
www.trosarederi.se

Hela skärgården
WaxHolMsBolaget

08-679 58 30 (turupplysning)
www.waxholmsbolaget.se
stRöMMa tuRisM ocH sjöFaRt aB

070-142 21 75
www.gustafstaxibat.se

08-12 00 40 00
www.stromma.se

staVsnÄs Båttaxi, staVsnÄs

BliDösunDsBolaget

08-571 501 00,
www.battaxi.se

08-34 30 90
www.blidosundsbolaget.se

lico guiDeseRVice, öRegRunD

018-10 15 05
www.licoguideservice.se
RÄVsten stugBy &
FRitiDsoMRåDe, gRÄsö ,

0173-360 18
www.ravsten.se

BliDö Fiske & skÄRgåRDsguiDe,

070-239 33 59,
070-593 29 31
www.blidofiske.se
catcH & Relax, VaxHolM

08-544 913 20,
070-509 61 11
www.catchrelax.se
sanDHaMnsguiDeRna, sanDHaMn,
gRönskÄR

08-640 80 40,
070-347 43 09
www.sandhamnsguiderna.se
tRosa HaVsBaD & caMPing

0156-124 94,
www.trosahavsbad.se

Välkommen ombord på M/y Alba II
Nu är det hög tid att planera för att ta med Era gäster på en alldeles oförglömlig
tur med den unika motoryachten Alba II. Under båtresan serveras ni rätter
från en smaklig och högklassig skärgårdsmeny, komponerad av de allra bästa
råvarorna och med väl utvalda drycker till.
För bokning eller förfrågning, hör gärna av er
till Fredrik på Albas telefon: 0709-816 718.
Välkomna även att besöka vår hemsida:
www.myalba.se

ALBA REDERI AB

• WWW.MYALBA.SE

Alba II har en spännande historia - läs mer på vår hemsida om bärgning och renovering av båten.
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Båtuthyrning

a Båttaxi FüR alle, saltsjöBaDen

070-634 04 34
aqua cHaRteR, FöRetagseVent
i stockHolMs skÄRgåRD

Norra skärgården

08-650 38 15
www.aquacharter.se

singö caMPing, singö

WaxHolM stRanD & caMPing

0175-100 25
www.singocamping.se

08-541 300 20
www.waxholmstrand.com

Mellersta skärgården

Södra skärgården

FjÄRDen, www.fjarden.se
WaxHolM stRanD & caMPing

skÄRgåRDskonsulten

08-541 300 20
www.waxholmstrand.com

Södra skärgården

0709-58 66 98
www.skargardskonsulten.se

tRosa HaVsBaD & caMPing

0156-124 94, www.trosahavsbad.se

Lägerverksamhet
RÄVsten stugBy
& FRitiDsoMRåDe, gRÄsö

0173-360 18,
www.ravsten.se
VÄssaRölÄgRet, östHaMMaR

Charter/event

08-652 05 10 (endast grupper)
www.vassaro.nu

Norra skärgården

08-508 439 00,
www.stbd.se

RÄVsten stugBy & FRitiDsoMRåDe,
gRÄsö , 0173-360 18

Volleyboll

sanDHaMnsguiDeRna

Vita gRinDaRna, DjuRö

08-640 80 40, 070-347 43 09
www.sandhamnsguiderna.se

stiFtelsen BaRnens Dag, BaRnens ö

08-642 24 91
www.stockholmadventures.se

Minigolf/golf

Kosafari

Norra skärgården
gRissleHaMns MaRina & caMPing

0176-501 03
www.vaddogardsmejeri.se

Ridning

0176-825 99
www.blidowardshus.se

stall siggesta, VÄRMDö

0176-405 90
www.bjorkoornscamping.se

08-570 243 50
www.siggestagard.se

Mellersta skärgården

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

BliDö WÄRDsHus, BliDö

RånÄs slott, RånÄs

Kajak/kanot

070-239 33 59, 070-593 29 31
www.blidofiske.se

Norra skärgården

stiFtelsen BaRnens Dag,
BaRnens ö

Bo & kajak, öRegRunD

070-280 54 42,
www.bokajak.se

0175-747 00,
www.ranasslott.se
nÄsslingen ,
08-542 472 10
www.nasslingen.se
tRosa staDsHotell & sPa

0156-170 70
www.trosastadshotell.se

BliDö kajakutHyRning

Mellersta skärgården

0736-00 15 14,
www.blidokajak.se

ReDeRi aB alBa

kajak & uteliV, RåDMansö

0709-816 718, www.myalba.se
sailing eVents, VÄRMDö

08-571 471 00
www.sailingevents.se
out seglingseVeneMang, RinDö

08-618 00 80, www.out.se

0176-403 15
www.kajak-uteliv.com
liDö VÄRDsHus, liDö,

0176-404 99,
www.lidövärdshus.se

seasaFaRi RiB cHaRteR & eVent,
VaxHolM

Mellersta skärgården

08-541 757 00, 0738-00 31 60
www.seasfari.se

noRRa staVsuDDa HanDel

catcH & Relax, VaxHolM

08-544 913 20, 070-509 61 11
www.catchrelax.se
sanDHaMnsguiDeRna, sanDHaMn/
gRönskÄR , 08-640 80 40

www.sandhamnsguiderna.com
gastRoRally sWeDen, stockHolM

070-761 99 00
www.gastrorally.se

RÄVstens stugBy, gRÄsö

0173-360 18
www.ravsten.se

Vita gRinDaRna, DjuRö

08-571 678 98
www.vitagrindarna.se

Södra skärgården
DalaRö BangolF, DalaRö

0708-19 35 00
www.dalarobangolf.se
köRunDa golF & konFeRensHotell,
ösMo, 08-520 390 30

Åland
BRuDHÄll Hotell & RestauRant,
kökaR , +358 (0)18 559 55

www.brudhall.com

saltisBaDet, saltsjöBaDen

08-717 05 52
www.saltisbadet.se

Cykel

sjöBloMs seRVice, lanDsoRt

08-571 650 78
www.stavsudda-handel.se

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

Norra skärgården

gRinDa gÄstHaMn, gRinDa

ulFsBy gåRD, joMala

FoRsMaRks WÄRDsHus, FoRsMaRk

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

+358 18 310 40
www.ulfsby.ax

08-571 678 98
www.vitagrindarna.se
solBeRga gåRD, RunMaRö

0173-501 00
www.forsmarkswardshus.se
VanDRaRHeMMet HVilan,
noRRtÄlje, 070-792 81 82

Vita gRinDaRna, DjuRö

Boule

www.bopahvilan.se

Mellersta Skärgården
Vita gRinDaRna, DjuRö

070-142 21 75
www.gustafstaxibat.se

Södra skärgården

08-571 678 98
www.vitagrindarna.se

nyBRoViken sjötaxi, solna

tRosa HaVsBaD & caMPing

08 655 00 85
www.nybrovikensjotaxi.com

08-541 300 20
www.waxholmstrand.com

www.korunda.se

Badtunna

08-571 520 61
www.solbergagard.nu

gutsaFs taxiBåt & cHaRteR,
stockHolM, liDingö, VaxHolM

08-574 407 50
www.siggestagard.se
WaxHolM stRanD & caMPing

Möja gÄstHeM, Möja

www.ravsten.se

08-508 439 00, www.stbd.se

BjöRkö öRns caMPing, gRÄDDö

siggesta gåRD, VÄRMDö

Spa

linjettcHaRteR, noRRtÄlje

BliDö Fiske & skÄRgåRDsguiDe,

0175-330 30 (camping)
0175-306 49 (marina)
www.grisslehamnsmarina.se
BliDö WÄRDsHus, BliDö

0176-825 99
www.blidowardshus.se

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

08-571 678 98
www.vitagrindarna.se

stockHolM aDVentuRes

VÄDDö gåRDsMejeRi, VÄDDö

gålö skÄRgåRDskRog & stugBy

0768-987 402, 0707-604 616
www.galokrog.se

Kajakturer

0156-124 94,
www.trosahavsbad.se
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BjuRMans, Möja

08-571 648 74, 070-667 03 90
www.bjurmans.se
WaxHolM stRanD & caMPing

08-541 300 20
www.waxholmstrand.com

gRinDa lantHanDel. gRinDa

Södra Skärgården
08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
oRnö BåtVaRV,

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
HusaRö HanDel, HusaRö

söDeRtÄlje gÄstHaMn

08-542 450 90

08-550 647 12, 070-310 64 49
www.sghc.net

FinnHaMns soMMaRButik

08-542 462 07

sjöBloMs seRVice, lanDsoRt

cooP långVik. Möja

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

cooP BeRg, Möja

08-571 612 00

tRosa HaVsBaD & caMPing

08-571 612 00

0156-124 94,
www.trosahavsbad.se

låDnaMacken liVs, låDna

Åland

08-541 939 61

BRuDHÄll Hotell & RestauRant,
kökaR , +358 (0)18 559 55

08-571 571 91

08-542 473 21
tynningö kRog & HanDelsBoD
HaRö liVs, HaRö

www.brudhall.com

WesteRBeRgs liVs, sanDHaMn

08-571 530 19
RunMaRö lantHanDel

08-571 527 00

Gårdsbutik

Södra skärgården

VÄDDö gåRDsMejeRi, VÄDDö

0176-501 03
www.vaddogardsmejeri.se
solBeRga gåRD, RunMaRö

nÄMDö kök & BaR/guns liVs,

08-571 563 79 (krog)
08-571 560 17 (affär)
www.gunslivs.se
söDeRtÄlje gÄstHaMn,

08-571 520 61
www.solbergard.nu
BonDens MatBoD, siggesta gåRD,
VÄRMDö, 08-570 245 30

www.bondensmatbod.se
HÄsselMaRa gåRD, oRnö

08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com

08-550 647 12, 070-310 64 49
www.sghc.net
sjöBloMs seRVice, lanDsoRt

08-520 341 20,
0709-562 561
www.sjoblomsservice.se
kyMenDö seRVice, kyMenDö

08-501 542 65
o sjöBeRgs skÄRgåRDsHanDel,
oRnö

Livsmedel

08-501 570 05
RånöButiken, Rånö

Norra skärgården

08-501 571 22

aRHolMa HanDel

08-520 400 15

0176-560 12, www.arholma.nu

saltBoDen kök & PRoViant,
lanDsoRt

nåttaRö HanDelsBoD, nåttaRö

ica BaRoMeteRn, BjöRkö

Generatorer Startmotorer
Båt/Bilelektriska

ELHÅ Bil & Båtel

Erstagatan 16, Stockholm
08-640 20 20, 070-540 50 00
www.elha.se

070 672 61 11
a
g
ö
l
Svart axi 070 926 00 52
T

08-520 340 14

0176-930 04
www.ica.se/barometern

Åland

ica VÄDDö kassen, ÄlMsta

0176-778 80
öButiken, tjockö, 0176-431 80
ica gRÄDDö skÄRgåRDsHanDel,
RåDMansö , 0176-400 12
BliDö WÄRDsHus, BliDö

0176-825 99
www.blidowardshus.se

www.svartlogataxi.se

ulFsBy gåRD, joMala

+358 18 310 40
www.ulfsby.ax

Bageri

RöDlögaBoDen, RöDlöga

0176-870 60 (sommartid)
www.rodlogaboden.se

öRegRunDs HeMBageRi & caFé

0173-300 31

Mellersta skärgården
ingMaRsö liVs, ingMaRsö

08-542 460 20
ingmarso.livs@telia.com
sVaRtsö lantHanDel, sVaRtsö

08-542 473 25
www.svartsolanthandel.se
gÄllnö HanDelsBoD, gÄllnö

08-571 663 10
noRRa staVsuDDa HanDel,
n staVsuDDa , 08-571 650

www.stavsudda-handel.se

tRe sMå RuM, tRosa

0156-121 51
www.trosahembageri.se

Hantverk/Inredning
Norra skärgården
klockaRgåRDen, öRegRunD

78

0705-55 65 85
www.klockargardenoregrund.se

Vi kör allt året runt, lyfter, dyker och reparerar bryggor
070 – 738 00 54 • info@ressel.se
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Vi har material för trädgård & strand
Återförsäljare

Natursten • Jord Hasselforsjord
Grus • Krossprodukter
Containers • Transporter

Markiser • Persienner
Markiser ••Persienner
Rullgardiner
Konstrotting
Just
nu:
Gratis
markismotor
vid
köp av Brustor terassmarkis
Rullgardiner
• Konstrotting
(Erbjudandet gäller från markisbredd 351 cm tills vidare)

s i storsäck!
Även leveran

Rodenåkarna
0176-767 50. www.rodenakarna.se

SKA DU SÄLJA RING OSS!

Just nu: Gratis
markismotor
avmåttagning!
Brustor terassmarkis
Kontakta
oss gärnavid
för köp
gratis
(Erbjudandet gäller från markisbredd 351 cm tills vidare)
Stockholmsvägen
43måttagning!
Norrtälje
Kontakta
oss gärna 19,
för 761
gratis
Tel 0176-177 95, E-post info@janssonsmarkiser.com
Stockholmsvägen
19, 761 43 Norrtälje
www.janssonsmarkiser.com
Tel 0176-177 95, E-post info@janssonsmarkiser.com
www.janssonsmarkiser.com

Båtturer

JanssonsMarkiser.indd 1

äljer i Roslage
Vi soch har stor efterfrågan n

på villor, bostadsrätter och fritidshus,
både på fastlandet och öar, då med egen visningsbåt.

OBS! Fri värdering och rådgivning inför försäljning.

Reguljära turer till Skarv, Röder,
Gillöga.
Norrpada, Söderarm och Stora
Nassa.
Turerna utgår från Simpnäs, Gräddö
samt Räfsnäs

VERKSAM I ROSLAGEN I MER ÄN 25 ÅR

0176-141 18
LILLA BROGATAN 8, NORRTÄLJE

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

sunDBoDen, öRegRunD

FuRusunDs keRaMik, FuRusunD

0173-133 64, 0709-46 84 18
www.sudboden.se

0176-800 70
www.furusundskeramik.se

FåRskinn, öRegRunD

kulans BoD & galleRi, BliDö

0738-00 54 64
farskinn.oregrund@live.se
eDBlaD & co, öRegRunD

0173-303 38
www.edbladco.com

070-517 12 53, www.kulan.org

Åland

Galleri

salt, MaRieHaMn

+358 18 215 05,
www.salt.ax
g & D solBacka sMycken, eckeRö

Norra skärgården

Mellersta skärgården

+358 18 380 21
www.aland.net/solbacka

WHågHals HeM & konst,
öRegRunD

eDBlaD & co, gaMla stan

sanDa gåRD, HaRgHaMn

08-551 119 28, www.edblad.com

sValan HantVeRk & klÄDeR,
MaRieHaMn

0173-308 50,
070-723 05 48

0173-230 96, www.sandagard.se

BlanD koBBaR ocH skÄR,
VaxHolM, 08-541 314 00

+358 18 134 70,
www.svalan.ax

sunDBoDen, öRegRunD

jÄRnBoDen i HaRg, HaRgsHaMn
eDBlaD & co, gRissleHaMn

0175-77 21 27
www.edbladco.com

www.blandkobbaroskar.se

solBeRga gåRD, RunMaRö

jolsteR. ÄlMsta

08-571 520 61
www.solbergagard.nu

0176-500 45
www.jolster.se

Södra skärgården

M-inteRiöR/ljusexPeRten, VReta

0176-22 02 40
www.m-agenturer.com

sjöPRicken keRaMikVeRkstaD,
lanDsoRt

0176-428 06

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

MauDs HeMslöjD, RÄFsnÄs

HÄsselMaRa gåRD, oRnö

BReVikslogen, RåDMansö

0176-403 92
akeBa, noRRtÄlje

0176-190 69
www.akeba.se
eDBlaD & co, noRRtÄlje

08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com
lÄRktRÄDBoDen, oRnö

070-678 12 31

0175-77 21 28
www.edbladco.com

Sörmland

linnelaDan, PenningBy

caFé gula kVaRn, nÄVekVaRn

0176-26 60 37,
www.linneladan.se

ulFsBy gåRD, joMala

+358 18 310 40, www.ulfsby.ax

jÄRnBoDen i HaRg, HaRgsHaMn

Loppis/antikt

0173-200 63,
070-290 99 35
www.distingo.se
FuRusunDs keRaMik, FuRusunD

08-562 801 00
www.siggestagard.se

0176-800 70
(ring om öppettider)
www.furusundskeramik.se

HÄsselMaRa gåRD, oRnö

kulans BoD & galleRi, BliDö

08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com

070-517 12 53,
www.kulan.org

siggesta gåRD, VÄRMDö

siMPnÄs HaMncaFé, BjöRkö

Konstkurser
skaPaRlaDan, RåDMansö

070-749 50 60
www.cafegulakvarn.se

0173-133 64,
0709-46 84 18
www.sundboden.se

070-747 08 07,
070 747 76 62
www.skaparladan.se

070-974 91 92,
www.cafeet.se

Mellersta skärgården
BlanD koBBaR ocH skÄR,
VaxHolM, 08-541 314 00

www.blandkobbaroskar.se

Förläng sommaren!
www.alltpasjon.nu

En flytande
båtmässa i
Gustavsberg
190 båtar &
båttillbehör
2-4 september
Kl 10-18
Fri entré
Gratis parkering
VÄLKOMNA!
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Museum
Norra skärgården
FoRsMaRks kRaFtVeRk

0173-500 15
www.vattenfall.se/forsmark

Åland

0175-306 49(marina)
www.grisslehamnsmarina.se

ålanDs jakt & FiskeMuseuM,
eckeRö , +358 (0)40 588 67 16

liDö VÄRDsHus, liDö

www.visitaland.com/jaktfiskemuseum

sjökVaRteRet, MaRieHaMn

0176-502 59
www.sjofartsmuseet.se

Elexperimentverkstad

FuRusunD MaRina

www.pythagorasmuseum.se

FoRsMaRks kRaFtVeRk

BatteRi aRHolMa, aRHolMa

0173-500 15
www.vattenfall.se/forsmark

Mellersta skärgården

Barnens verkstad

Möja HeMBygDsMuseuM, Möja

0705-73 83 13
www.hembygd.se/stockholm/moja

Sörmland
FeMöReFoRtet, oxelösunD

Information och gruppbokning
0155-383 50 (turistbyrån)
www.femorefortet.se

08-550 647 12,
070-310 64 49
www.sghc.net
skansHolMens sjökRog, MöRkö

08-551 550 66
wwwskansholmen.com
sjöBloMs seRVice, lanDsoRt

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

noRRtÄlje MaRina

0768-03 09 71
www.promarina.se

tRosa gÄstHaMn

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

0768-03 09 71
www.promarina.se

Åland

BliDö WÄRDsHus, BliDö

0176-825 99
www.blidowardshus.se

BRuDHÄll Hotell & RestauRant,
kökaR,

Mellersta skärgården

+358 (0)18 559 55
www.brudhall.com

gRinDa WÄRDsHus

skÄRgåRDsMuseet, staVsnÄs

08-571 502 14
www.skargardsmuseet.org

FRitiDsByn kaPellskÄRet,
RåDMansö ,

070-880 08 38

PytHagoRas inDustRiMuseuM,
noRRtÄlje, 0176-100 50

0176-560 40
www.batteriarholma.se

0176-404 99 (konferens)
404 98 (krog), www.lidokrog.nu

+358 (0)18 160 33
www.sjokvarteret.com

sjöFaRtsMuseet, ÄlMsta

söDeRtÄlje gÄstHaMn

PytHagoRas inDustRiMuseuM,
noRRtÄlje , 0176-100 50

08-542 494 91,
www.grinda.se

Sjömack

WaxHolMs HaMn, VaxHolM

www.pythagorasmuseum.se

08-541 322 00
www.waxholmhamn.se

Gästhamn

Södra skärgården

Norra skärgården
gRissleHaMns MaRina & caMPing

0175-330 30(camping)

Norra skärgården
gRissleHaMns MaRina & caMPing

oRnö BåtVaRV,

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se

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

nynÄsHaMns gÄstHaMn

aRHolMa HanDel, aRHolMa

08-520 116 35
www.nynashamn.se/gasthamn

0176-560 12,
www.arholma.nu

Stockholm

DIN HOBBY

®

H U S B I L & H U S VA G N S C E N T E R

S E D A N 1973

SGNAR
H U S BTI LOA C
R KO CH H O H LU SMV A

A B

ÖPP ET:

Mån – Tor ....... 10–18
Fre .................10–15
Lör .................10–14

Saluvägen 3 · Arninge centrum · Täby · Telefon 08-756 67 60 · e-mail: info@shhc.se · www.shhc.se
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Möja tuRisM,

BeRgsHaMRa VaRV,
BeRgsHaMRa

Mellersta skärgården
FjÄRDen

08-571 640 53
www.mojaturistinfo.se

FuRusunD MaRina

0176-26 20 68
www.bergshamravarv.se

www.fjarden.se

Destination DalaRö

0768-03 09 71
www.promarina.se

Mellersta skärgården

Sörmlands skärgård

Mellersta skärgården

sVinninge MaRina,
åkeRseRga

anki aDVentuRes, nyköPing

noRRa staVsuDDa HanDel,
n staVsuDDa ,

08-540 631 55
www.svinningemarina.se

gRÄDDö MaRina, gRÄDDö

0176-409 00
www.graddomarina.se

08-571 650 78
www.stavsudda-handel.se

skansHolMens sjökRog,
MöRkö

utö tuRistByRå,

08-501 574 10
www.utoturistbyra.se

08-544 415 00
www.farjerederiet.se

Turistbyråer

Muskö tuRistByRå,

Södra skärgården

öRegRunDs tuRistByRå

nynÄsHaMns tuRistByRå

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se

Marina/varv

Researrangör

Norra skärgården

Norra skärgården

gRissleHaMns MaRina

ResglaDH, noRRtÄlje

0175-306 49
www.grisslehamnsmarina.se

0709-92 97 78
www.resgladh.com

08-500 454 10
www.ludvigsberg.se

0173-305 55
www.roslagen.se (sommartid)

oRnö BåtVaRV, oRnö

08-551 550 66
www.skansholmen.com

oRnö tuRistByRå,

08-501 563 05
www.orno.se (sommartid)

070-214 77 41
www.ankiadventures.se

tenö VaRV, VaxHolM

Södra skärgården

08-501 508 00,
www.dalaro.se

östHaMMaRs tuRistByRå

0173-178 50 www.roslagen.se
VÄDDöBygDens tuRistinFoRMation,

0176-719 90, www.roslagen.se
BliDö tuRistByRå, 0176-825 30
www.blidoturistbyra.se
inFoRMation östeRåkeR

08-540 815 10, www.roslagen.se

0176-409 00
www.graddomarina.se

Visit VÄRMDö

0156-522 22,
www.trosa.com

Visit skÄRgåRDen,

noRRtÄlje tuRistByRå

VaxHolMs tuRistByRå

tRosa tuRisM

Hela skärgården

0176-20 89 00
www.vaddobygden.se

gRÄDDö MaRina,
RåDMansö

08-520 737 00
www.nynashamn.se/turism

08-541 314 80, www.roslagen.se

08-10 02 22
www.visitskargarden.se

Åland
ålanDs tuRistFöRBunD

+358 (0)18 240 00
www.visitaland.com

08-570 346 09, www.varmdo.se

SKRÄDDARSYDDA MARKISER
I SVENSK DESIGN

SKRÄDDARSYDDA MARKISER
Markiser är en investering som ska hålla
i många DESIGN
år. AMA har byggt markiser med
I SVENSK
avancerad teknik och gott hantverk sedan
1954. Allt skräddarsys efter dina önskemål,
Markiser är
endu
investering
ska hålla
så att
får en markissom
som passar
just ditt
hem.
Välkommen
in! markiser med
i många år.
AMA
har byggt

DARSYDDA MARKISER
avancerad teknik och gott hantverk sedan
SK DESIGN
1954. Allt skräddarsys efter dina önskemål,

Rimbo maRkis
&
PeRsienn ab
0175–700 47
Stockholmsv. 19
Rimbo

så att du får en markis som passar just ditt

r en investering som ska hålla
. AMA har byggt markiserhem.
med Välkommen in!
teknik och gott hantverk sedan
skräddarsys efter dina önskemål,
tuugn skapar en härlig atmosfär. Bastutunnan och badbaljan
år
en markis
passar
justVälkommen
ditt
genskaper
somsom
vi gärna
vill visa.
till vår butik
ommen
ortiment. in!

För skönare Fritid!

Besök vår butik och se det stora utbudet av
bastu och brasvärme produkter.
Köp bekvämt med betalning på 24 månader
utan ränta. Endast aviavgift 30 kr/mån och
uppläggningsavgift 495 kr tillkommer.

Se kampanjen på
www.bastuspecialisten.se

Duo Exclusiv T2
En trevlig trädgårdsspis med hjul
som enkelt kan snurras på.
Pris 27.900:- 1265:-/mån.

Jøtul 163
Liten lättplacerad kamin med 3 sidor
glas och elegant form.
Pris Nu 11.900:- 569:-/mån.
Begr. antal. Ord. pris 14.900:-

Bastutunna från Spadealers
Lättmonterad bastu av värmebehandlad
furu komplett med vedbastuugn.
Pris 46.200:- 1878:-/mån.
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Karlsbodavägen 19A, Bromma.
Tel: 08-445 14 10.

Vi på XL-BYGG
Spillersboda erbjuder:
• Dagliga utkörningar i Norrtälje
området med egna kranbilar

Sjöpolisen
Polisen , 114 14
sjöPolisen i stockHolMs lÄn

08-401 69 71

• Gratis lånesläp

tiPs till sjöPolisen

0739-10 00 01, www.polisen.se
www.batsamverkan.se

• Certifierade träexperter
• Upp till 90 dagars kredittid

Sjöräddningen

• Stort sortiment på
paneler och lister
• Allt tryckimpregnerat
virke är NTR märkt
• Kvalitetsprodukter från
kända levererantörer

www.kreaplan.se

RoslagslÄnna allseRVice aB,
noRRtÄlje, 070-252 82 72

www.markentreprenad.nu

Badrum/kakel

Bastu/badtunnor
RunDa Bastun i Roslagen, RiMBo

0175-705 78
www.rundabastun.se

BliDö Bio, BliDö

0176-820 26, www.blidobio.se

Blommor
eDs HanDelstRÄDgåRD,
östHaMMaR, 0173-108 99
kRöns tRÄDgåRD, ÄlMsta

VÄxPlats nyByn, Finsta

0175-606 44
www.vaxplatsnybyn.com
FRu gRön, noRRtÄlje HaMn

0176-22 30 35, www.frugron.se
FuRusunDs HanDelstRÄDgåRD

0176-803 90
MatilDas tRÄDgåRD, BeRgsHaMRa

0176-26 27 20
www.matildastradgard.se
BloMsteRlanDet, noRRtÄlje

0176-28 53 40
www.blomsterlandet.se
åkeRsBeRga VÄxtFöRsÄljning

08-540 625 00
www.bergavaxter.se
ösMo PlantsHoP, nynÄsHaMn

08-520 272 30
www.osmoplantshop.se

Brunnsborrning
sjöBoRRen , 070-569 69 01
BRunn ekoVÄRMe, 070-750 90

94

BastusPecialisten

08-445 14 20
www.bastuspecialisten.se

Batterier
MaskinexPoRt,

08-570 355 00
www.maskinexport.se

Belysning/lampor

www.rundabastun.com • info@rundabastun.com

stuDio lagnö, 0156-224 70,
www.studiolagno.se

0176-510 41,
www.kronstradgard.se

0176-770 00
www.roslagenssparbank.se

Björklid 9247, 762 91 Rimbo, 0175-705 78

HöglunDs Bil & MotoR,
noRRtÄlje, 0176-174 30,

kReaPlan aRkitektkontoR,
östHaMMaR , 0173-100 10

Roslagens sPaRBank, noRRtÄlje

Flytbryggor tillverkas efter måttbeställning

Bilar

www.edstradgard.se

Bank

Finska
kvalitetsbåtar

070-602 32 42

Arkitekt

0733-85 34 96

RING 070-879
070-879 32
32 33
33
RING
www.hantverkarn.info
WWW.HANTVERKARN.INFO
Bergshamra Bygdegård

nj MaRk,

Bio

Roslagens kakel, nysÄttRa

GROVSÖMNAD & SÖMNAD

Bergsprängning

öRegRunD , 0705-80 81 17
RÄFsnÄs, 0705-80 81 18
Möja, 0705-80 81 22
VaxHolM, 0705-80 82 01
tRosa, 0705-80 81 23
aRkösunD, 0705-80 81 24

Avlopp

OMKLÄDSEL & NYPRODUKTION AV BÅTDYNOR

08-520 205 15
www.bellis.nu

www.hoglundsbil.se

Övrigt

REPARATIONER & TVÄTT AV BÅTKAPELL

Bellis BegRaVningsByRå,
nynÄsHaMn,

(vid allvarlig olycka ring 112)

• Paneler från eget hyvleri

PL 2500, Norrtälje, Tel 0176-20 55 50 Fax 0176-22 17 14,
Öppet: vardag 6.30 – 17, lördag 9 –13, www.spillersboda.xlbygg.se

Begravningsbyrå

Roslagslyktan, noRRtÄlje

070-688 79 60
www.roslagslyktan.com
ljusexPeRten & M-inteRiöR, VReta

0176-220 240,
www.ljusexperten.se
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Bryggor
MaRinFlytBRyggan, sPilleRsBoDa

0176-22 16 35
www.marinflytbryggan.se
Ba solutions, noRRtÄlje

0735-05 55 86
www.ba-solutions.se
Hesselius Bygg & el, stockHolM

070-533 76 06
www.sjotransporter.com
ResselReDeRi

070-738 00 54,
www.ressel.se
sjöMaskineR, katRineBeRg

08-500 404 00
www.sjomaskiner.com

Bränneri

Båtar/båtbyggeri

Båttillbehör

Choklad/marsipan

noRRtelje BRenneRi, loHÄRaD

Båt & MotoR, östHaMMaR

Matton MaRin, östHaMMaR

MaRsiPangåRDen, tRosa

0176-22 72 75
www.norrteljebrenneri.se

0173-124 30, www.bat-motor.se

0173-214 00, www.mattonmarin.se

Matton MaRin, östHaMMaR

BåtMagneten, VÄRMDö

0156-139 08,
www.kutterkonfekt.se

0173-214 00, www.mattonmarin.se

Cykelservice

Bygg

alukin aluMiniuMBåtaR, noRRtÄlje

08-571 685 70
www.batmagneten.se

0176-22 44 40, www.alukin.se

WateRline Design aB

FReDRik sjöBloMs Bygg, FuRusunD

yaMaHa MaRine stoRe, noRRtÄlje

www.waterlinedesign.se

0176-807 24, 070-543 39 07
www.www.sjoblomsbygg.se

0176-23 23 23,
www.marinestore.se

DogHouse MaRine, sVinninge
MaRina, 0733-026 444

0176-131 90, www.cykelservice.se

coBaB/RoslagsByggaRe, RiMBo

HÄllzon BåtByggeRi, VÄDDö

www.doghousemarine.se

0175-239 00
www.roslagsbyggare.se

0176-544 46, 070-460 16 49

Diesel/eldningsolja

0175-705 78
www.rundabastun.se

Bärgning

MeRgol,

Roslagen tiMMeRHus aB,
Vallentuna, 0736-63 19 21

www.roslagentimmerhus.se

F:a BjöRn RoMan tiMMeRHus,
BeRgsHaMRa, 0707-25 12 33
HantVeRkaR'n i Roslagen

RunDa Bastun i Roslagen, RiMBo

eRikssons ByggeRi &
BåtByggaRskola, ingMaRsö

08-542 461 36

070-879 32 33, 070-378 00 19
www.hantverkarn.info

Båtdynor/kapellmakeri

niclas gustaVsson Bygg &
snickeRi, yxlan

HantVeRkaR'n i Roslagen,
BeRgsHaMRa

0768-81 61 77, www.ngbygg.se

070-879 32 33, 070-378 00 19
www.hantverkarn.info

sÄllstRöM FinsnickeRi & Bygg,
BeRgsHaMRa, 0708-26 13 34
östanå ByggnaDs, åkeRsBeRga

08-540 647 92, 070-371 54 87
www.ostanobygg.se

BRunDins DynoR & BåtkaPell,
åkeRsBeRga , 070-417 44 01

www.brundinskapell.se

cykelseRVice i noRRtÄlje

018-10 75 55,
www.mergol.se

aB BilBÄRgaRna i Roslagen/Falck
RÄDDningskåR

0176-184 80, 020-38 38 38
www.roslagsassistans.se
RoslaglaRM, 0176-177 55,
0175-703 66, 0173-600 50,
www.roslagslarm.se

Catering / Servering

Dränering
RoslagslÄnna allseRVice aB,
noRRtÄlje, 070-252 82 72

www.markentreprenad.nu

Däck/verkstad

siR PeRcys cateRing, siMPnÄs

08-541 335 50
www.vaxholmsdack.se

0176-525 12, 070-175 91 88
www.sirpercyscatering.se

El/reparationer mm

seRVeRingsteaMet, stockHolM,
söRMlanD, 070-647 99 90

FuRusunDs el,

www.serveringsteamet.com

VaxHolMs DÄck, ,

0176-884 24
www.furusundsel.se

elguBBen, DjuRHaMn

0708-11 12 03, www.el-gubben.se

I en park vid havet
NYA BOSTÄDER Bostadsrättsföreningen Kurortsparken erbjuder ett unikt boende på
Trehörningen, utan tvivel Nynäshamns absoluta A-läge. Lägenheterna har mycket hög
standard och du väljer mellan tre exklusiva inredningsalternativ. Alla lägenheter har balkong
eller altan samt tillgång till den lummiga parken och föreningens egen SPA-anläggning.

Skärgårdsliv för alla åldrar | www.brfkurortsparken.se

Prisexempel*:
2 RoK/67 m2, insats: 1 608 000:- månadsavgift 3 880:3 RoK/86 m2, insats: 2 064 000:- månadsavgift 4 842:4 RoK/127 m2, insats: 2 921 000:- månadsavgift 6 911:*insatsen avser lägenhet med inredningsalternativ i grundutförande.
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Telefon: 08-520 19050 E-post: sf.nynashamn@svenskfast.se
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Fastighetsmäklare

Fläktar

Grus/jord

eRnst Danielssons el aB, BliDö

RiksMÄklaRen, noRRtÄlje

FRiska FlÄktaR, noRRtÄlje

070-853 55 88
www.ernstdanielssonsel.se

0176-141 18, www.riksmaklaren.se

0176-108 40, www.friskaflaktar.se

BjuRMans, Möja

sVensk FastigHetsFöRMeDling
östeRåkeR, 08-540 681 05

Foto

noRRoRtsMÄklaRna, tÄBy

kettis Foto, noRRtÄlje

08-768 00 80
www.norrortsmaklarna.se

0176-102 35, www.kettis.se

skanDiaMÄklaRna, VÄRMDö,
skÄRgåRD 08-549 002 00

Fälgar

RoslagslÄnna allseRVice aB,
noRRtÄlje, 070-252 82 72
ReDeRi aB skÄRgåRDsgRus, gÄllnö

elHå Bil & Båtel, stockHolM

08-640 20 20, www.elha.se

Hesselius Bygg & el aB, stHlM

070-533 76 06
www.sjotransporter.com
Roslagens elPRojekt, noRRtÄlje

0176-22 90 01
www.roslagenselprojekt.se
göRan WesteRBeRgs
elektRiska aB, noRRtÄlje

0176-23 93 13,
070-33 44 646 (Ove)
HantVeRkaR'n i Roslagen,
BeRgsHaMRa

070-879 32 33, 070-378 00 19
www.hantverkan.info
åke Roxell el, BliDö

0176-823 90, 070-216 30 98

www.svenskfast.se

WesteRBeRgs gRus/noRDanVinD,
DjuRHaMn , 070-349 22 04

www.nordanvind.se

RoDenåkaRna, noRRtÄlje

0176-767 50, www.rodenakarna.se
www.markentreprenad.nu

www.skandiamaklarna.se

ocl BRoRssons, noRRköPing

DalaRö skÄRgåRDsFöRMeDling

011-19 77 00, www.oclbrorssons.se

08-501 518 80
www.dalaroskargard.se

Färg

sVensk FastigHetsFöRMeDling
nynÄsHaMn, 08-520 190 50

www.svenskfast.se

070-562 33 88

FlüggeR FÄRg, noRRtÄlje

0176-20 61 00, www.flugger.com
08-541 307 57

HantVeRkaR'n i Roslagen,
BeRgsHaMRa

RåDMansö BygDegåRD, gRÄDDö

0176-406 09
www.radmanso-bygdegard.se

070-879 32 33, 070-378 00 19
www.hantverkan.info

Fisk/skaldjur/rökeri

BjuRMans, Möja

nynÄs RökeRi, nynÄsHaMn

08-571 648 74, 070-667 03 90
www.bjurmans.se

08-520 100 23
www.nynasrokeri.se

070-591 50 50
www.andersmaleri.com

070-879 32 33, 070-378 00 19
www.hantverkarn.info

Fästingskydd
ticMeRa aB,

Guldsmed

www.ticmera.com

PoRatHs gulD, noRRtÄlje

0176-101 63,
www.guld.net

Fönster/glas
Wisy,

Gräv
HantVeRkaR'n i Roslagen,
BeRgsHaMRa

anDeRs MåleRi, åkeRsBeRga

Entreprenader

08-570 331 95, 070-571 95 80
www.skargardsgrus.se
jiDstRanDs entRePRenaD aB, BliDö,

VaxHolMs jÄRn & FÄRg, VaxHolM

Festvåning

08-571 648 74, www.bjurmans.se

0176-131 41, www.wisy.se

gulDsMeDeRna, noRRtÄlje

0176-156 56
www.guldsmederna.se

Kampanjpris
på Yamarin 50 sc
inkl. F-50 hk yamaha

165 500:www.marinestore.se • 0176-23 23 23
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Nyhet!
Nyhet!

Kaminer för varje hem

Contura 750 Låt elden ta plats även
om utrymmet är litet! De stora glasen
låter brasan lysa upp hela rummet.

Eldabutiken, Norrtälje
Söderlinds Vedspisar
Hantverkareg. 3 • Tel. 0176-142 00
www.soderlindsvedspisar.se
Öppet Ti-Fr 13-18, Lö 10-14
Eldabutiken Haninge
Vendelsöv. 51, Tel. 08-777 70 18
www.absvs.se
Öppet Må-To 10-18, Fr 10-17, Lö 10-14
Eldabutiken Inter idé Globen
Slakthusg. 20-22, Tel. 08-714 85 00
www.interide.se
Öppet Må-To 10-18, Fr 10-17, Lö 11-14

Contura 556 Riktigt stora sidoglas gör
känslan av öppen eld mer levande.

Drömmer du också om en ny eldstad hemma? Vi är med
hela vägen från ditt besök i vår utställning till dess att allt är
monterat och klart och du tänder den första brasan.
Vänta inte - utnyttja ROT-avdraget nu!
Välkommen till Eldabutiken!

Contura 35T Långa sidoglas gör att
du ser elden från flera håll. Helt klädd i
värmelagrande täljsten.

Vad har Vi Som inTe andra erbjuder?
V
välk armt
omn
a

Vi säljer unikt designade
kaminer för slott och koja!

!

Vi har energikassetter för alla
öppna spisar

nergikassetten

eurofire

.com

www.

SpiSdokTorn

Finns hos
på
Stora Säby i Åkersberga

nyhet!
Vårensrnsgrillen
Gjutjä

Brasvärme Sthlm

St Säby Gård • Tel: 08-540 203 95 • Öppettider: tisd-fred 10-18, lör 11-15

Contura 860T

Nyhet!
Nyhet!

Contura 800-serien
En stor kamin i kompakt
format med generösa glas.
Läs mer på www.contura.se

Låt oss värma er!

Kaminer för varje hem
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Sågvägen 19, Åkersberga • Tel. 08-540 205 45
Måndag 13-20 • tisdag-fredag 13-18 • lördag 11-15

Timmerhus

Ring oss på
070 – 725 12 33
Hantverksmässig
tillverkning
av timmerhus.

Timmermän

Johannes Pennström
Björn Roman
Bild och annons Lina de Paulis
Illustratör

Bygger efter dina önskemål

Ny & tillbyggnad • Mark arbeten
Brygganläggningar • Specialbyggen • Kättingbyten
Transporter • Pråm med kran
073-505 55 86 Björn, Norrtälje
0708-307 297 Jan, Gräddö
073-70 70 778 Tomas, Grisslehamn

VI BYGGER ALLT!
Vi levererar
Vi levererar

Diesel
Diesel &
& Eldningsolja
Eldningsolja

0176-25
• www.roslagsbyggare.se
0175-23905
0000• www.roslagsbyggare.se
V i leVerera r

Diesel och
elDningsolja
ring 018 – 10 75 55
www.mergol.se

RING
75 55
55
RING
75
RING
75
55 • www.mergol.se
www.mergol.se
RING018-10
018-10
75018-10

Hemsidor / Datorhjälp

Kläder

cialine, RiMBo

sValan HantVeRk & klÄDeR,
MaRieHaMn, +358 18134 70

www.svalan.ax

LufTväRmEpumpEN
föR DITT fRITIDShuS!

Kommun

Installera nu och njut av riktig luft-

0176-23 45 31, 070-339 02 09
www.vatobyggare.se

Haninge koMMun

konditionering för 70 öre/tim!

Ba solutions, noRRtÄlje

tRosa koMMun

0735-05 55 86
www.ba-solutions.se

0156-520 00, www.trosa.se

ReDMans Bygg, FuRusunD

+358 18 503 22, www.foglo.ax

070-471 69 54
www.redmansbygg.se

Kök/badrum

0709-14 07 81, www.cialine.se

Hus/bygg
VÄtö ByggaRe, VÄtö

östanå ByggnaDs, åkeRsBeRga

08-540 647 92
www.ostanabygg.se

Husbil/husvagn
stockHolMs HusBil &
HusVagnscenteR

08-756 67 60, www.shhc.se

Intresseorganisation
sWeBoat

08-606 70 00, www.haninge.se
Föglö koMMun, ålanD

– Dessutom får du den mest miljövänliga värme som finns!

köksBoDen i seBenDe

0176-126 63,
www.koksboden.net

Matlagning
sVa MaRga FooD & Design,
VaxHolM, 08-716 04 88

www.lagagodmat.se

Maskinflyttningar

08-449 55 90, www.sweboat.se

BjuRMans, Möja

Juridik

08-571 648 74, 070-667 03 90
www.bjurmans.se

aDVokataB lasse gÄRDlunD

Markiser/persienner

0176-778 50, www.advokatablg.se

N
Yh
ET
!

janssons MaRkiseR, noRRtÄlje

Järnhandel

0176-177 95
www.janssonsmarkiser.com

RoslagsjÄRn MeD FÄRg,
noRRtÄlje, 0176-170 80

RiMBo MaRkis & PeRsienn

VaxHolMs jÄRn & FÄRg, VaxHolM

Marinservice

www.roslagsjern.se
08-541 307 57

0175-700 47

ekBeRg MaRinseRVice, noRRtÄlje

Kamin/spis

072-236 0 236
www.ekbergmarinservice.se

sPisDoktoRn, åkeRsBeRga

08-540 203 95
www.spisdoktorn.se

Minireningsverk

åkeRsBeRga VeDsPisaR

Miljö & Bioteknik,

08-540 205 45
www.akersbergavedspisar.se

08-608 21 60
www.miljöochbioteknik.se

elDaButiken söDeRlinDs
VeDsPisaR, noRRtÄlje

Motorfordon

0176-142 00
www.soderlindsvedspisar.se

Mickes FyRHjulingaR, RiMBo

elDaButiken, Haninge

08-512 920 15
www.mickesfyrhjulingar.com

08-777 70 18, www.absvs.se
elDaButiken inteR iDe, Haninge

08-714 85 00, www.interide.se

ViklunDs MåleRi, RåDMansö

0433-73 000, www.nibe.se

0176-22 50 89, 070-533 21 05
www.viklundsmaleri.com

Kattpensionat

anDeRs MåleRi, åkeRsBeRga

sodergardenskattpensionat.se

KONTAKTA OSS REDAN IDAG!
Passa på att utnyttja ROT-avdraget

Måleri

niBe BRasVÄRMe, MaRkaRyD

söDeRgåRDens kattPensionat,
RiMBo, 08-512 920 15

n Sverigepumpen Prima Scroll n Finns med underhållsvärme
halverar din värmekostnad n Fjärrstyr via telefon (tillbehör)
n Riktig luftkonditionering
n 5 års helgaranti

070-591 50 50
www.andersmaleri.com

Mässor
stockHolMs FlytanDe BåtMÄssa,
DjuRgåRDen, 08-736 00 04

www.flytandebatmassan.se
AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE
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Optiker

08-501 570 25 (kontoret)
www.utorederi.se

sPecsaVeRs, noRRtÄlje

skån sjö FRakt aB, nÄMDö

0176-104 30
www.specsavers.se

08-571 590 40,
070-750 90 90

Radiokanal

sjöentRePRenaDeR k linDBeRg aB,
ingMaRsö,

skÄRgåRDsRaDion ,
08-506 121 90
www.skargardsradion.se

0176-20 55 50
www.spillersboda.xlbygg.se
BeRgsHaMRa såg & snickeRi

08-542 463 20
www.sjoentreprenaderklindberg.com
BjuRMans, Möja

Resebyrå

08-571 648 74,
070-667 03 90
www.bjurmans.se värmdö

FReys ReseByRå, noRRtÄlje

skÄRgåRDstRansPoRteR, låDna

0176-555 95
www.freysresebyra.se

08-570 331 95,
070-831 41 10

0176-26 02 10
www.bergshamrasag.se

FRötuna taxi & Buss, gRÄDDö

0176-26 90 65
www.frotunataxiobuss.se

08-544 033 75,
www.artroom.nu

08-500 404 00
www.sjomaskiner.com

Strumpor/
underkläder

Sjökort/kompasser mm

soMMaRBackens ullBoD

HantVeRkaR'n i Roslagen,
BeRgsHaMRa

Trädfällning

070-879 32 33,
070-378 00 19
www.hantverkarn.info

ingaRö tRÄDFÄllning

stockHolM elinVest

eRikssons ByggeRi &
BåtByggaRskola, ingMaRsö

PaPPeRsstugan. ÄlMsta

0221-516 79,
www.ullboden.se

0176-523 69
www.pappersstugan.com

Städ/fastighetsskötsel

08-718 25 60
www.batagarskolan.se

Sjötransporter/
godstrafik

HantVeRkaR'n i Roslagen,
BeRgsHaMRa

eVetnsegling.se, liDingö

Ressel ReDeRi

070-738 00 54, www.ressel.se

08-774 96 20,
www.sto-elinvest.se

Utbildningar, kurser

070-879 32 33,
070-378 00 19
www.hantverkan.info

ceWe Vattenteknik

0736-14 45 70
www.cewevattenteknik.se

08-551 165 50
www.eventsegling.se

Verkstad

sjöskolan På BeckHolMen,
stockHolM

cittRaVeRkstaDen, åkeRsBeRga,
noRRtÄlje

Ba solutions aB, Roslagen

ateljé syBoDa, östHaMMaR

skÄRgåRDskonsulten, tRosa

0735-05 55 86 (Norrtälje)
0708-307 297 (Gräddö)
0737-070 778 (Grisslehamn)
www.ba-solutions.se

0173-101 10,
www.ateljesyboda.se

08-540 686 50, 0176-189 50
www.cittraverkstaden.se

070-958 66 98
www.skargardskonsulten.se
tRosa tRaFikskola,

Såg/snickeri

0156-195 15
www.trosatrafikskola.se

RÄFsnÄs såg

MaRina lÄRoVeRket, stocksunD

0176-402 65,
www.rafsnassag.se

www.sodergardenskattpensionat.se

BjöRn PalMqVist VVs, Haninge

BåtÄgaRskolan, BullanDö

08-661 09 09,
070-467 17 99
www.sjoskolan.se

08-679 58 30 (turupplysning)
08-571 546 10 (godsbokning)

08-732 56 00,
www.waterman.se
0708-63 42 34
www.bjornpalmqvistvvs.se

Sybehör

utö ReDeRi aB

WateR ManageMent

08-542 461 36

070-533 76 06
www.sjotransporter.com

Hesselius Bygg & el aB, stHlM

RoslagslÄnna allseRVice,
noRRtÄlje.

08-571 648 74,
070-667 03 90
www.bjurmans.se

08-571 444 60
www.ingarotradfallning.se

sjöMaskineR ,

08-512 920 15
www.mickessvartkrutsvapen.com

BjuRMans, Möja

Toalett

aRtRooM, VaxHolM

Sjöhus

Mickes sVaRtkRutsVaPen, RiMBo

070-252 82 72
www.markentreprenad.nu

08-615 25 25,
www.fritidstoa.se

Smycken

Vapen

Vatten/VVS

Taxi/buss

FRitiDstoa

Visit skÄRgåRDen,

08-10 02 22
www.visitskargarden.se

xl Bygg sPilleRsBoDa

08-85 32 00
www.marinalaroverket.se

www.mickesfyrhjulingar.com
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Veterinär
kVistHaMRa VeteRinÄRklinik,
noRRtÄlje , 0176-22 33 02

Växthus
lÄRktRÄDBoDen, oRnö

076-851 58 25

www.mickessvartkrutsvapen.com

Glöm all
latrinhantering
Med Cinderella förbränningstoalett
blir det ca en kaffekopp aska/person
och månad att ta hand om...

Så rent... så enkelt...

08 - 615 25 25

www.fritidstoa.se

Vi utför även Ö-jobb
med sjötransporter.
www.markentreprenad.nu
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H A S S E S
SkärgårdStjänSt
S j ö f r a k t & b å t ta x i
070 -537 90 19

www.Sk argardStjanSt.eu

1960

• Lastbåt med kran för frakt av gods
• Leverans av grus och jord i storsäck
• Utläggning av bojar och flytbryggor
• Bärgning och bogsering
• Hämtning bygg och grovsopor
• Taxibåt

2011

FURUSUNDS EL

VÅR
ERSÄKERHET
SÄKERHET
VÅRKUNSKAP
KUNSKAP ––ER
www.furusundsel.se, info@furusundsel.se
EGEN SERVICEBÅT I ROSLAGEN
Roslagen 0176-88 424, Stockholm 08-704 22 75

LARM, KNX, SERVICE, DATA, TELE, KRAFT,BELYSNING, KAMERAÖVERVAKNING, PASSERKONTROLL

ÅKE

ELINSTALLATIONER
VILLAINSTALLATIONER
LARM

ROXELL

0176-823 90 & 070-216 30 98
Bromskärsvägen 1926, 760 17 BLIDÖ

CITTRAVERKSTADEN
Det är vi som gör det enkelt!

Auktoriserade för Citroën och SEAT

Rallarvägen 9, Åkersberga, 08-540 686 50 • Braxenvägen 2, Norrtälje, 0176-189 50
www.cittraverkstaden.se

Servicefolk
BERGSHAMRA VARV AB

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

Byggvaror av rätta virket
Vi levererar till Er med bil eller
egen båt i mellanskärgården.

Nätkasse för att kyla dryck
eller skrubba potatis med
efter båten 129:www.waterlinedesign.se

– service och försäljning
0176-26 02 10 • www.bergshamrasag.se

SÄLLSTRÖMS
FINSNICKERI & BYGG
0708-26
0708
- 2613
133434

www.sallstrombygg.se
l.hsallstrom@swipnet.se

0176-26 20 68
www.bergshamravarv.se

Båttillbehör* Fiske * Dyk * Fritid
Fagerdalavägen 11 A * 139 52 Värmdö
08-571 685 70
www.batmagneten.se

RÖRBÅTEN
www.bjornpalmqvistvvs.se
0708-63 42 34

Träbåtar?

GÄLLER DET
DÅ GÄLLER DET OCKSÅ OSS!

Brunn Eko-Värme AB
Brunn och bergvärme
Egna sjötransporter
Jonas: 070–712 59 34
Sten: 070–750 90 94, Niklas: 070–851 41 39
www.bevab.nu, info@bevab.nu

BERGSPRÄNGNING
I ROSLAGEN
070–602 32 42

Elinstallation
Styr & regler • Datanät

Nyhet! Båttvätt!
Båtbyggarskola
Fullständig varvsrörelse

ERIKSSONS BÅTBYGGERI
& BÅTBYGGARSKOLA AB

Box15, 130 25 INGMARSÖ

08-542 461 36 batservice@swipnet.se

Brunnsborrning på öarna
med egen färja.
Även stolpar för bryggor.

Gods, fordon och
annat skrymmande i hela skärgården.
Sandhamns Rederi AB

Vreta Hammarby
0176-23 93 13 • Ove 070-33 44 646 • gwelab@swipnet.se

M/F

Solskär

LEVERERAR GRUS/BADSAND
UTLÄGGES

070-571 95 80
www.skargardsgrus.se
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070-591
08-571 00
530
070-59104
04 66,
66, 070-270
1936

ARROW

Bygger och reparerar
a
allt i glasfiber
Östernäs, Väddö –– Telefon 0176-544 46
Mobil 070-460 16 49 ––
–– Fax 0176-9
0176-911
11 14

Servicefolk
Ingarö Trädfällning
08-571 444 60

En komplett däckverkstad

www.ingarotradfallning.se

Petersbergsvägen 5 • 185 34 Vaxholm
08-541 335 50 • 070-532 99 56
vaxholmsdackab@telia.com
www.vaxholmsdack.se

Värmdö

Skärgårdstransporter AB
Transporterar allt från grus till hus.
Även entreprenadmaskinsarbeten.

08-570 331 95, 070-831 41 10

Kunskap Trygghet Omtanke Tradition

Telefon 08-520 205 15
Fredsgatan 13, 149 30 Nynäshamn
Öppet: mån-fre 9.30-18, lör 9-14.

Nytillverkning & reparation av dynor och kapell

• ELINSTALLATION • SERVICE
0176-22 90 01
www.roslagenselprojekt.se
Robert: 070-378 82 81 • Jens: 070-926 11 46

070-417 44 01
www.brundinskapell.se

Bärgning dygnet runt

Allt inom
kakel & klinker
Bärgning • Transporter • Låsöppning • Starthjälp • Kranlyft

Larmtel 0176-177 55 • 0175-703 66 • 0173-600 50

Radon

BEHÖRIG VÅTRUM

Mathias 0733 85 34 96

www.andersmaleri.com

i dricksvattnet?

ANDERS MÅLERI I ROSLAGEN

CEWE Vattenteknik

Vi utför målning i hela Roslagen
Tel 070 - 591 50 50

SÖTT SOM SALT VI RENAR ALLT!
Tel 073-614 45 70

info@cewevattenteknik.se • www.cewevattenteknik.se

Optik
Tullportsgatan 11, Norrtälje
www.specsavers.se • 0176-104 30

Kapelltvätt • Båtmattor • Inredningar

GRUS – SAND – JORD
CONTAINER – MASKINTRANSPORTER
TEL. 070-562 33 88, 070-224 80 03
BROMSKÄRSVÄGEN PL 2041, BLIDÖ
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Servicefolk
Nya fönster
monterat
och klart!
0176-131 41 • www.wisy.se

Vi utför all slags målning, kakel
och klinker i skärgården med
egen båt och även i Sthlms län.
Tel/fax 0176-22 50 89 info@viklundsmaleri.com
Mobil 070-533 21 05 www.viklundsmaleri.com

NORDANVIND

Vi säljer
KÖK, BADRUM, KAKEL, GARDEROBER
Vi snickra
snickrar, bygger och kaklar

ONSDAG – SÖNDAG 11.00 – 17. 00
Tel 0176-126 63 • koksboden@tele2.se
www. koksboden.net

BÅTAR FÖR ALLA VATTEN

Allt inom el, vvs, bygg,
marinteknik, försäljning
0708-11 12 03
www.el-gubben.se

Alla typer av byggverksamhet
Dränering & avloppsanläggningar

leveranser i Stockholms
skärgård och Mälaren

sand s grus s jord
070-349 22 04
www.nordanvind.se

Sommarbackens Ullbod
Strumpor
&
underkläder
av mjukaste ull

0221 - 516 79
www.ullboden.se

utför alla typer av riggtjänster,
snabbt, enkelt och effektivt
www.doghousemarine.se
0733-026 444

Låt oss visa skärgården! Vi finns i den.

Reguljär direktbåt Sandhamn – Stavsnäs

Båttaxi ≥ 120 p
Skärgårdsturer
Åretrunt-charter
Mat & Dryck

ENTREPRENAD I SKÄRGÅRDEN

0708 - 455 863

M/S Containa:

070-750 90 90
Telefon: 08-571 590 40

Bobcatgrävare

Segel- och kajakturer
hela sommaren
www.stockholmadventures.se Tel 08-642 24 91

R OSLAGENS S JÖTRAFIK AB

”Tärnan” & ”Gudungen” • 070-691 38 58

www.roslagenssjotrafik.se

BRYGGBEKYMMER?

Vi utför allt i bryggor och kajer
Pålning • Muddring •Bogsering
Sjötransporter

Sjöentreprenader AB
SKÅN SJÖ FRAKT AB
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Box 47 • 130 25 Ingmarsö
Tel: 08-542 463 20 • Fax: 08-542 465 71

Akterspegeln Bildgåtan Akterspegeln Bildgåtan • Akterspegeln Bildgåtan • Akterspegeln Bildgåtan
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Trut, tärna eller mås?

→

Är de långa eller korta, färgade
eller gula? På truten, förlåt näbben, skiljer man en trut
från en mås. Silvertärnan har kortare ben än den mer långbenta
fisktärnan. Det här är några bra knep om man vill navigera rätt bland
alla vita fåglar i sommar. I MagasinSkärgårds bildgåta den här gången
ska du para ihop rätt fågel med en bokstav. Med fågel nr 1 får du den
första bokstaven av sex till namnet på en ö vi skriver om i magasinet. Det visar om du kan skilja en trut från en tärna eller en mås.
/ Knep & Knåpmakare roine karlsson
sPana in Benen i soMMaR.

ng!
tÄloVttalr uit bokSeknicka

Vi
tar.
iga bå
fo@
Konst svar till in e
t
.s
in dit inskargard
s
maga

För att få fram rätt svar lägger du den bokstav som finns i bilden i följande ordning:
1 – Tärna, 2 – Havstrut, 3 – Fiskmås, 4 – Silltrut, 5 – Gråtrut, 6 – Skrattmås

Alla bilar
med garanti

Björnövägen 15, Görla, Norr tälje

/ \Êä£ÇÈ£Ç{ÊÎäÊUÊÜÜÜ.hoglundsbil.se
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VALENCIA dark
7,0 x 16 | 7,0 x 17 | 8,0 x 17 | 8,0 x 18
8,5 x 19 | 9,5 x 19 | 8,5 x 20 | 9,5 x 20

w w w.oclbrorssons.se

