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Freys egna kryssningar
Freys Resebyrå är idag en av Sveriges största kryssningsarrangörer. Vi har blivit så stora för att vi själva älskar
att kryssa. Till den kommande hösten och vintern har
vi valt ut de tre absolut bästa. I oktober kryssar vi
från Kalifornien och hela vägen från Stilla havet genom

TRE HAV OCH
PANAMAKANALEN.

Panamakanalen till Florida. För dig som inte tidigare
kryssat har vi i november valt ut en minikryssning runt
Bahamasöarna. Vill du se mer av Karibien ska du istället
följa med oss på resan i december. Gemensamt för alla är
att det mesta ingår i priset. Kom in till oss så berättar vi mer.

BAHAMAS
ÖVÄRLD OCH FLORIDA.

SEX ÖAR
I KARIBIEN.

Vi börjar resan i San Diego och gör strandhugg i

För dig som är nyfiken på en kryssning kan här

En fantastisk kryssning med Adventure of the

flera länder i Centralamerika. Under kryssningen

prova på en tre dygnskryssning till närliggande

Seas där vi får uppleva det bästa av Karibien.

får du tillfälle att bada i tre olika hav. Stilla Havet,

Bahamas öarna. Övrig tid upplever vi Florida från

Vi gör strandhugg på St.Lucia, Barbados, Antigua,

Karibiska Havet och Atlanten.

Kennedy space center i norr till Key West i söder.

Virgin Islands, St.Maarten och Puerto Rico.

Avresa 21 oktober.

Avresa 7 november.

Avresa 1 december.

Pris från 26.595 kr

Pris från 22.295 kr

Pris från 20.215 kr

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

NORRTÄLJE

TEL 0176-555 95
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Glädjens tid är kommen
Det fiNNS mycket att fira i SOmmar. Många jubiluem

är det i år. Inte bara Strindberg. Roslagsloppet fyller
50 år. Vår fotograf Roine Karlsson har bevakat evenemanget de flesta av de åren. I detta nummer får vi ta
del av godbitar ur racerbåt-tävlingens fartfyllda lopp.
Varvat med gamla och nya bilder. Vi gratulerar också
den sista seglande sandkilen Helmi på Blidö som firar
att det var tio år sedan den gamla skutan fick nytt liv
och sjösattes nyrenoverad och fin av föreningen Helmis vänner. Hennes sommarseglingar hittar du i Din
SkärgårdsGuide.
Järnboden i Harg firar 30 år med många utställningar. Läs mer om det på våra nyhets- och notissidor.
Sist men inte minst blir det seglarfest och os-yra,
hundra år efter 1912. Först kan vi se kappseglingar på
Riddarfjärden i Stockholm 2-8 juni. Sedan blir det
Jubileumsregatta 20 juli till 5 augusti i Nynäshamn.
Hamnen har lagom till dess fått en nybyggd, Nordens
längsta pir. Sedan finns ju den vackra Strandvägen
som iordningsställdes inför os för hundra år sedan.

s

Längs klipporna med den bergsklättrande vägen
har man bästa utblicken mot havet och horisonten.
Strandvägen eller Ringvägen som den också kallas, är
Nynäshamns smultronställe nummer ett.
Det och mycket annat trevligt, njutbart och festligt
kan du läsa om i sommarens nummer. Som att klä
sig i mamelucker och rolig hatt på badortsdagarna i
Öregrund. Och dansa bryggdans så plankorna gungar i
solnedgången. Av en händelse handlar det också mycket
om vägar, stigar och leder. Vi har testat att vandra Roslagsleden och åkt längs Utflyktsvägen. Cyklat på Ålands
cykelvägar och promenerat på Gålös nya fornstig. Som
om inte det var nog kan vi gotta oss i reportage
om skaparglädje och konsten att använda
bägge hjärnhalvorna. Vi får lära känna
öbor som är bönder och en ostmakerska.
Och vi får veta allt om strömming som
är värt att veta.
Mycket nöje & trevlig läsning.
/ 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
fotograf Roine Karlsson frilansreportrar Misse Ljungström / Mats Wigardt
krönikör Andreas af Malmborg omslagsfoto Roine Karlsson
art director Eva Englund illustratör Lars Holm / Johanna Östergren annonsproducent Magdalena Lindelöw
annonssäljare Josefin Ekberg, 0709–701 901 / Gittan Ahlm, 070–331 75 01, Annica Norström, 070–241 20 95
tryckeri Printall, Estland distribution 100 000 ex/år (vår, sommar, vinter)
via annonsörer, turistbyråer, hamnar, hotell, krogar, butiker, båtar, informationsbodar och vänthallar m.fl. MagasinSkärgård är en fristående produkt. För ej beställt material ansvaras ej. Medlem i

Våra butiker finns i Norrtälje, Grisslehamn,
Öregrund och Gamla Stan, Stockholm
Välkommen in till oss i sommar!
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megafon

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

Tänk på avsTåndeT
mellan båT och brygga
när du sTiger av

15/6-17/8 2012
Måndag
Gräddö Handel
Tisdag
Knutby Torg,
Intersport

10.00-15.00
10.00-15.00

Torsdag
Grisslehamn

10.00-15.00

Fredag
Ljusterö torg

10.00-15.00

Miljöcertifierad enligt ISO 14001 och klimatneutral

Ändring av turlistan kan förekomma, se mer på
roslagenssparbank.se/bankbussen

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).

Telefonbanken 0176-770 00 • roslagenssparbank.se
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Let’s dance på bryggan
sid 6
Sol, sommar, sill, Taube-visor och dans på en brygga
i skymningen. Då är det svensk sommar. Strömma
Kanalbolaget kör turerna »Svensk Sommarkväll« i
Mälaren. Exotiskt för utländska turister. Romantiskt
för svenskar. Kom låt oss dansa på bryggan.
Led genom Roslagen
sid 26
Motion, frisk luft och mycket natur. Det får man
garanterat när man vandrar längs Roslagsleden. Men
även oväntade upplevlser. Vem ana att mitt ute i skogen på Väddö finns en gumma som stickar randiga
strumpor och säljer till de som råkar gå förbi?
Familjefest i Öregrund
sid 44
Öregrund lever upp varje sommar. Då bjuds på badortsdagar. Med hatt- och dräktparad, badortsdopp,
marknadsstånd, veteranbåtar & -bilar och mycket
underhållning för hela familjen. Då andas hela staden nostalgi från badortstiden och La Belle Epoque.

Cykling via Ålands öar
sid 54
Åland är cyklisternas Nirvana. Med cyklar att hyra
vart man än vänder sig. Cykelvänliga leder har
markerats ut med tydliga skyltar. Branta uppförsbackar är det ont om, däremot finns det låååånga
nerförslut. För cykling över öar och hav finns särskilda cykelfärjor.
Bönderna på Nämdö
sid 86
Camilla Strandman och Albert Mattsson driver
Östanviks gård på Nämdö. Paret var pionjärer när
det gäller att odla ekologiskt. Här växer potatis,
morötter, sallad, bönor, broccoli, tomater, gurka,
vitkål och lök. Närodlat och giftfritt. På gården
finns också nöt- och lammkött från egna djur samt
180 frigående höns.
Din SkärgårdsGuide

sid 101

Akterspegeln

sid 114

Vi ses på Svartlöga!
Kom till Svartlöga i sommar. I byhamnen på Svartlöga i ATELJEN
SVARTLÖGA på öns södersida ställer vi ut – Staffan Sandler och
Mats Åkerman. Måleri och lite grafik. Vi visar Dig bilder och känslor
som stannat inom oss från fjärdarna, kobbarna och vattnen runt
Blidö och Svartlöga. Bilder som förklarar vår skärgårdskärlek.
Vare sig Du kommer med egen båt eller åker med s/s Blidösunds
Svartlögautflykt 7 juli eller som vanligt med de dagliga snabbåtarna
är Du välkommen varje dag mellan 7 och 29 juli.
Kolla tidtabellerna på www.blidosundsbolaget.se. Mats Åkerman
kan Du bekanta dig med på www.konstnar.se. Staffan Sandler får bli
en överraskning då Du kommer. Vi ses!

ATELJEN SVARTLÖGA

070 75 74 212 eller 0176 860 61
Staffan Sandler och Mats Åkerman 7–29 juli
Hej Svarlöga-orig2.indd 1

2012-05-22 11:35

Med klackarna
i bryggan

Vad är mer svenskt än
sill, nubbe och jordgubbar
i kvällssol? Och en båttur med dans på någon brygga till toner av
Evert Taube och ABBA? Då är det »Svensk Sommarkväll«.
text: josefin ekberg foto: roine karlsson
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kLOckaN 18.30 vid Stadshuset
mitt i Stockholm hoppar vi på
m/s Victoria. Två trubadurer och
besättningen hälsar oss välkomna med ljuv
musik och leenden. Turen heter »Svensk
Sommarkväll« och arrangeras av Strömma
Kanalbolaget. Vi vänder skärgården ryggen
och åker in i Mälaren för omväxlings skull.
Västerut mot solnedgången.
Skepparen Thorbjörn Hedskog ger oss
varsin bordstablett med karta över vår färdväg. Vi ska till Vällinge brygga vid Eckerö.
Turen visar huvudstaden från dess fördelaktiga sida. Till och med Essingeleden
får ett skönt skimmer när man passerar
bron underifrån och knappt hör bruset från
trafiken. Än mindre känner stressen av stillastående bilköer.
Det första som slår en från sjösidan är

hur grön miljonstaden faktiskt är. Och så
många öar den består av. Vi passerar under
ett antal broar medan passagerarna i tur
och ordning tar för sig av den dignande
buffén. Med matjessill, färskpotatis, Tvärnöskinka, Munsökorv, räkor, pestomarinerad
kycklingfilé, sotade laxkuber, cajunmarinerad fläskytterfilé och andra läckerheter.
Till dessert bjuds på bärpaj, chokladtårta,
fruktsallad och flädersorbet.
– Glöm inte att dricka mycket vatten,
påminner hovmästaren gång efter annan.
Förvånade japaner
Denna kväll strålar vädret och bjuder på
tropisk värme. Klockan är 19 och termometern står på hela 28 grader. Det är hett.
Åtminstone för oss som är nordbor. Några
fönster är öppna och skapar skönt korsdrag.

Servetter yr omkring och landar som färgglada svalor överallt.
Borden är klädda med vita linnedukar.
Ett tecken på lite högre klass. Där står en
svensk flagga, våtservetter, brödpinnar och
oliver samt en vas med rosa nejlika i. Vår
trevliga servitris Sofia Malmberg berättar
hur imponerad hon blev när det kom 100
engelsmän ombord och ingen spillde en
enda droppe vin på duken under hela resan.
En nog så svår konst på sjön när alkoholen
gör sig påmind.
Trubadurerna är i full gång och spelar
visan som alla i vårt avlånga land borde
kunna utantill vid det här laget.
– Det går en dans på Sunnanö. Där dansar Rönnerdal …
En hyllning till skärgård och svensk
sommar av nationalskalden Taube. Vi ser

»Trubadurerna är i full gång och spelar visan som alla i vårt
avlånga land borde kunna utantill vid det här laget.
– Det går en dans på Sunnanö. Där dansar Rönnerdal … «
8 magasinskärgård sommar2012

Med klackarna i
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»Något mer romantiskt är svårt att tänka sig när
solen långsamt dalar ner i skymningens ljus.
Kvällsbrisen smeker våra lättklädda solbrända kroppar.
På hemresan väljer vi att sitta uppe på soldäck.«
fram mot att lägga till vid bryggan och för
att dansa så det står härliga till. Med våra
lurviga ben.
Sven Krook som är krögare på m/s Victoria kommer upp från maskinrum och
hälsar på oss med varm svettig hand. En
härlig personlighet som brinner för sitt
båtintresse. Han har varit på ett tjugotal
båtar och rabblar alla deras namn.
– Vickan har jag skött om i 15 år, berättar han.
Med 48 grader varmt under däck är det
skönt för honom att komma upp och fläkta
av sig en stund. Han berättar att det här är
andra året man kör den här turen. Den bokas
av både firmafester, kompisgäng, förälskade
par och turister. Utländska besökare blir särskilt fascinerade över det typiskt svenska.
– De tycker att det här är det mest
exotiska som finns. Japanerna står som
fågelholkar och tittar, berättar han.
En vattenskoter åker förbi i full fart och
man vinkar glatt åt oss. Vi vinkar tillbaka.
I nästa stund blir vi frånåkta av charterfartyget Teaterskeppet. I Mälaren är det livlig
båttrafik med fritidsbåtar, kajaker, vatten-

skotrar och passagerarbåtar. Alla samsas
om samma vatten.
På stränder och klippor har folk dukat
upp till »fest« med picknick och bärbar
musik. Man njuter i fulla drag av sommaren
denna varma kväll då ingen vill vara inomhus. Vid Lovön gör vi en liten lov för att
se det kungliga slottet Drottningholm.
Sedan passerar vi Jungfrusund och
har Skärholmen på babords sida. Så
märkligt att befinna sig mitt emellan
orörd natur och högexploaterade
bostadsområden. Det är bara att
välja åt vilket håll man vill titta. Vi
föredrar styrbord.
Mitt i ett bröllop
Väl framme vid bryggan spelar trubadurerna Andreas Löfgren och Johan
Sjöberg kända hitlåtar. Gammalt som
nytt. Svenskt varvat med utländskt.
– Nu ska ni yla som hundar, uppmanar
Andreas och spelar den gamla rockklassikern »Åh Carol«.
Bräderna på bryggan gungar i takt när vi
dansar. I folkhavet märks ett gäng glada filip-
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piner. Gladast verkar engelsmannen Chris
Riddoch och filippinskan Maya Boström vara.
De gifte sig i Stadshuset idag och valde att ha
sin bröllopsfest på m/s Victoria. Med
somrig svensk buffé och bryggdans. Lättarrangerat och trevligt.
Och exotiskt för alla utländska
gäster. Bruden har blommor i
sitt hår och brudgummen ler
lyckligt.
– Vi tar vägen mot
Mälaren
stranden …, sjunger trubadurerna.
Något mer romantiskt är
svårt att tänka sig när solen långsamt dalar ner i skymningens ljus.
Kvällsbrisen smeker våra lättklädda
solbrända kroppar. På hemresan väljer
vi att sitta uppe på soldäck. Det gör även
ett något överförfriskat grabbgäng och ett
ömsint kärlekspar. Stämningen är på topp
när man i aktern dansar till »Michelangelo« och »Mamma Mia«. Snart är vi åter
vid kajen i Stockholm. Kvällen är ung och
nöjesutbudet stort för de som vill fortsätta
festen i den ljumma sommarnatten. ❧
norrtälje

stockholM

Senaste nytt & Notiser

Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser
foto: djurönäset
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Kajaktur med en gong!
På kajak och fritid i oxelösund erbjuds förutom paddlingskurser kombinationer med
kajak och yoga eller kajak och gongbad.
Varannan torsdag mellan klockan 17–21
kan man få uppleva något utöver det vanliga. Paddling sker ut till en stuga i skärgården, där får deltagarna uppleva
vibrationerna från Gongen.
eftersom våra kroppar till
stor del består av vatten
badar man bokstavligen i gongens ljudvågor
och upplever oftast djup
avslappning och vila i kropp
och sinne. Det avslutas med en
god soppa innan paddlingen tillbaka igen.

Vrakchampagne säljs på auktion

Skärgårdsfestival på Djurö
Lördagen 14 juli fyller inte bara kronprinsessan år – då blir det Skärgårdsfestival på
Djurö. Vid konferensanläggningen Djurönäset. Klockan 11 startar Barnens festival. Med
ponnyridning, ansiktsmålning, skattjakt och hoppborg för de minsta. Hoffman Cirkus
underhåller. Klockan 14 till 22 fortsätter festligheterna med musik, mat-, öl- och vintält.
Strömmingsmackor i stånden. Kök med skärgårdsinspirerad fisk- och skaldjursmeny.
Vin- och champagnebar. En mässa för lokala näringsidkare. Laserduveskytte och pilbågsskytte. ribbåts- och helikopterturer. Vid ångbåtsbryggan ligger Kustbevakningen
med sin stridsbåt 90. Dagen avslutas med dans i nattcluben.

Den 8 juni säljs elva flaskor champagne på
en auktion i Mariehamn. Det är flaskor som
bärgats från ett vrak som hittades sommaren
2010 på 50 meters djup i den åländska skärgården. Fartyget tros ha sjunkit mellan 1835
och 1840. Därmed sägs champagnen vara
den äldsta drickbara i världen. 168 flaskor
har bärgats, innehållet i de flesta är välbevarat. I fjol såldes två flaskor på auktion – en
för 24.000 euro och en för 30.000 euro. De
köptes av en affärsman i singapore.

Turer hela sommaren

Kajak i ytterskärgården
Segling från Vaxholm
Dags- och flerdagsturer,
även för oerfarna

Stora upplevelser, små strapatser
www.stockholmadventures.se

08-642 24 91

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

Hjälp oss
att rädda dig.

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten.
Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett
bidrag eller bli medlem på www.ssrs.se, eller ring 077-579 00 90

www.svartlogataxi.se
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Jovisst, älskar vi skärgården.
Massor! Tänk, den där kvällen
förra året i juni när kaprifolen
doftade och vi grillade på altanen.
Vi är lyckligt lottade som har ett hus i
skärgården. Det är så mångas dröm att ha
ett sådant sommarhus, en riktig idyll med
flaggstång och syrenhäck. Och vi är där så
ofta vi kan.
I år? Nä, inte hittills i år dock. Det är
klart, vi har inte bestämt oss, än. Våren
blev ju så sen.
Och utdragen! Förresten har det regnat.
Gräsmattan är helt vattensjuk, berättade
Göran, den går inte att klippa. Åkgräsklipparen sjunker igenom och det blir bara
leråker av alltihop.
Göran? Han är jämt därute, han bryr
sig inte. Han drar sin blanklax och slänger
i sina skötar även om det är hur ruggigt
som helst. Året om. Vare sig det är mygginvasion eller snöstorm eller värmebölja
eller snålblåst.
Vi är kanske mer beroende av vädret.
Regn och kyla, då stannar vi i stan, går på
någon trevlig krog eller tar en galleripromenad med brunch på Djurgården. För-

foto: roine karlsson

foto: xxxxx
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Väderberoende
»Det nordiska klimatet har sin charm,
fast tänker man efter så är det i juli
man kan vara någotsånär säker på att
få dom där varma, lata dagarna.«
resten ville T. bjuda på en drink i lobbyn
på nya Strand och särskilt om det regnar,
regn är liksom inte party. Alla blir på lite
dåligt humör.
Men visst åker vi ut så fort vi kan. Skärgården i juni är ju helt underbar.
Om det inte regnar, alltså. Då tar vi hellre en snabb resa till solen, eller en spahelg i
Värmland. Varför inte en weekendtripp till
Milano, finns inget så bra för stämningen
som lite elitshopping. T. har sett hängig ut
efter resan till Thailand. Eller kanske Wien –
sachertårta och lederhosen, mmm …
Det verkar inte som det är så många ute
så här års, bara några få tappra. Undrar vart
alla har tagit vägen? Vi får ju hoppas att det
inte bli snöstorm nu när vi ska ut till ön. Då
ställer vi in, men då ringer vi först.
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Det nordiska klimatet har sin charm,
fast tänker man efter så är det i juli man
kan vara någotsånär säker på att få dom där
varma, lata dagarna. Då fjärden ligger stilla,
måsarna skriker och det ekar i naturen för
att det är så stilla i värmen. Det är skärgård
det, på riktigt.
Så om det blir fint väder kommer vi
säkert till helgen. Vi är där så ofta vi kan.
Vi älskar ju skärgården så mycket.
/ andreas af malmborg
Andreas af Malmborg
är medialärare på
rodengymnasiet
i norrtälje,
författare/journalist
bosatt på svartlöga
och Bergshamra.

Samlingsannons för Dalarö · Samlingsannons för Dalarö · Samlingsannons för Dalarö · Samlingsannons för Dalarö ·

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

Dalarö »Paradisets port«

Dalarö är Haninges kommuns äldsta tätort, ursprungligen ett gammalt lots- och tullsamhälle. Dagens Dalarö präglas till stor del
av den bebyggelse som tillkom i slutet av 1800-talet, då samhället utvecklades till en populär sommarort för stockholmare. Den
kulturhistoriska värdefulla bebyggelsen är av riksintresse. Dalarö med omgivande Schweizerdalen, Smådalarö och omgivande öar
har en befolkning på cirka 2 700 personer.
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FAKTA
Bokbåtsverksamheten i stockholms skärgård startade 1953 av legendariske
länsbibliotekarien elise Adelsköld och har genom åren blivit väl dokumenterad i såväl utställningar som på tv och i tidningar.
Bokbåten är ett gott exempel på service bortom allfarvägarna. och bland
skärgårdsborna har verksamheten alltid varit omåttligt populär. Bokbåtens
ankomst höst och vår har till och med jämförts med högtider som jul och
midsommar.
Genom decennierna har båtarna med last av böcker avlöst varandra.
Den första båten var ett uttjänt transportfartyg från kustartilleriet
i Vaxholm. länge hette sedan bokbåten Gurli, därefter övertog M/s karljohan, byggd som lyxyacht åt den japanska legationen i krigets Berlin,
uppdraget innan tranan tog vid.
M/s tranan byggdes 1935 och trafikerade i flera år sträckan köpenhamn
– helsingborg. Under kriget var hon trupptransportfartyg och kom 1969 till
sverige där hon bland användes för att ta ut turister på torskpilkning.
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Ett skepp
kommer lastat
med böcker
Sverige och Stockholms skärgård har en sak gemensamt
med länder som Norge, Alaska och Bangladesh: Bokbåten.
Två gånger varje år fylls M/S Tranan med böcker och angör
de dryga 20 bryggor som ingår i turlistan. Perfekt för en
bokälskare, försäkrar Anette Österman på Örsö.
text: mats wigardt foto: bosse lind
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Ett skepp kommer lastat med

böcker

»Bokbeståndet i hyllorna är
påtagligt fräscht och här
finns många av de böcker
med långa väntelistor i
land tillgängliga direkt.«

»Med landgången på plats travar låntagarna ivrigt ombord
och ner i salongen för att lägga vantarna på sina litterära
favoriter. Eller så väljer de böcker om hönsskötsel, akvarellmålning, bantning och skärgårdskuriosa. «

»

Åke Och eLSa BjörkBLaD har tagit
sin lilla båt från stugan på Ängsholmen för att möta upp på Örsö.
Jag brukar plocka famnen full med lite
av varje, berättar Åke och får en instämmande nick från hustrun.
Före detta handlaren Micke Oskarsson
har en korg fullstoppad med böcker som
han ska lämna tillbaka när väl bokbåten
angör bryggan. Sedan butiken slog igen
har det blivit gott om tid att läsa och han
uppskattar den service det innebär att få nya
böcker direkt hem till bryggan.
Enklare än att först ta egna båten till
Ljusterö och sedan bilen för att komma till
biblioteket, avgör han. Dessutom får man
låna böckerna i ett halvår.
Dryga kvarten sena stävar så m/s Tranan
med god fart in i sundet för att trixa sig
på plats vid bryggan. Den hårda vinden
gör hela manövern lite problematisk, men
skepparen Johan Åkerman har många års

erfarenhet av skärgårdens nyckfulla väder
och snart ligger bokbåten tryggt förtöjd.
Med landgången på plats travar låntagarna ivrigt ombord och ner i salongen för
att lägga vantarna på sina litterära favoriter:
Guillou, Läckberg, Mankell, Binchy. Eller så
väljer de böcker om hönsskötsel, akvarellmålning, bantning och skärgårdskuriosa.
Vi kom iväg lite sent eftersom frukosten på Finnhamn blev försenad, förklarar
Annika Lissenko från Regionbibliotekets
utvecklingsverksamhet i Stockholm innan
hon stämplar in dagens första boklån.
Kulturfernissa
Det är ett vackert fartyg som nu ligger
förtöjd vid Örsö brygga, vitmålad och med
stora delar av mahognyinredningen kvar i
original. »En kultbåt för skeppsnostalgiker«
enligt ett tidningsurklipp i salongen.
Sedan 1998 ägs hon av Johan Åkerman
som driver Ängsholmen Rederi ab. Före-
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tagscharter och bröllop utgör några av
uppdragen. Ett annat är att hålla bokintresset bland öarna vid liv.
Det passar bra med några stänk kulturfernissa över Tranan, säger Johan Åkerman.
Vi trivs med varandra, låntagare, bibliotekspersonal och jag.
Personalen i salongen tar emot böcker
från förra besöket och lånar ut nya. I de så
kallade russinlådorna finns de mest efterfrågade böckerna. Micke Oskarsson och
Åke Björkblad jämför sin fångst och Anette
Österman drar belåtet iväg med en hel
shoppingvagn nylånad litteratur.
Det är dags för avgång och matrosen
Richard Treutiger kastar loss och gör i ordning tamparna inför nästa anhalt, med god
hjälp av jungman Nicholas Mäkinen.
Vi har en dryg halvtimmes gångtid till
Gällnö och Annika Lissenko, som varit med
på bokbåten i tiotalet år, hinner berätta lite
om verksamheten: att den är unik i Sve-

holm men tjänstgör under bokbåtsveckorna
som kocka. Idag serveras läcker morotssoppa med ingefära till lunch. Och till de
frekventa kaffepauserna finns alltid kakor
och bullar uppdukade i främre salongen.
En trivsam vecka, summerar hon.
I Norra Stavsudda blåser det hårt och
Johan Åkerman svettas vid ratten i sina försök att hålla Tranan på rätt kurs i vindbyarna. Det rister i skrovet, maskinen är svag, det
saknas både bogpropeller och servostyrning
och det krävs lång erfarenhet för att trixa det
vindkänsliga fartyget till kaj utan skador.
Men snart tystnar maskinen, och med
hårt spända trossar runt pollarna inväntar
vi nya låntagare. Gun Hebel har med sig en
tung kasse böcker. Hon har varit med sedan
60-talet och kan inte nog höja bokbåtens
ankomst till skyarna.
Jag läser jättemycket, försäkrar hon
när hon klivit ombord. Bokbåten är helt
underbar. Det skulle vara svårt att få med
sig lika många böcker från biblioteket i
Gustavsberg.

»Det är som att jobba på ett lite mindre
bibliotek.Med den skillnaden att
det ibland kan gunga ganska rejält.«
rige, att landstinget är huvudman, att det
ombord finns tre tusen volymer, att man
tar emot omkring 250 besökare under en
vecka och lånar ut cirka tio tusen böcker
under de två veckor bokbåten körs varje år.
Vi har många riktiga storlånare, säger
hon. Och verksamheten är inte nerläggningshotad, hur konstigt det än låter.
Bredvid sig har hon travar med beställda
böcker. Låntagarna hör av sig i god tid med
sina önskemål och kan allt som oftast få
sina favoritböcker med sig i land. Bokbeståndet i hyllorna är påtagligt fräscht och
här finns många av de böcker med långa
väntelistor i land tillgängliga direkt.
Det är som att jobba på ett lite mindre
bibliotek, förklarar Annika Lissenko. Med
den skillnaden att det ibland kan gunga
ganska rejält.
Hennes kollegor Pia Borrman, Marie-

Louise Sturk och Susanne Pershagen ser ut
att bli lätt illamående vid blotta tanken på
gårdagens sjögång utanför Arholma där
de hastar med att sortera och få upp nya
böcker på hyllorna.
Ändå är veckan ombord på Tranan
populär bland personalen på Regionbiblioteket och ute på biblioteken i de fyra kommuner som berörs av bokbåten: Norrtälje,
Österåker, Haninge och Värmdö.
Jag tror att våra besök betyder väldigt
mycket och vi får alltid många positiva
kommentarer, säger Marie-Louise. Men det
är också mycket jobb med att bära ombord
böcker och hyllor och hinna göra allt klart
mellan bryggorna.
En viktig kugge för att hålla bokbåtens
personal vid gott mod är därför Brittmari
Allen.
Hon är till vardags bibliotekarie i Vax-
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Äldre, barn och ungdomar
Brygga läggs till brygga. Ibland är det mest
äldre låntagare som kommer ombord, både
för att låna böcker och att träffas. Vid
andra bryggor är det barnen som dominerar. Många frågor besvaras, det bläddras i
böcker, rotas i lådor och letas i katalogen.
Vid Karlshems brygga på Lådna är de
mycket mindre barnen i majoritet, och
på Skälviks brygga på Svartsö har de äldre
barnen radat upp sig för att applådera
Johan Åkermans manövrerande av 34 meter
långa Tranan.
Nu ökar tempot i salongen påtagligt.
Tiden för lojt småprat är över. Det stämplas i ett rasande temo vid utlåningsdisken.
Brittmari Allen får tillfälligt lämna grytorna
i köket för att bistå sina kollegor.
Vi räknar till 20 ungdomar och sex vuxna som samtidigt trängs mellan hyllor och
boklådor för att få just sina favoritböcker
med sig i land.
Och så, lika plötsligt som de kom, är
bokbåtens salong tömd på besökare. Det
ekar tomt mellan hyllorna. Skolbåtens
ankomst till bryggan är skälet till den
plötsliga avfolkningen av Tranans salong.
Men om sex månader ligger m/s Tranan
återigen förtöjd vid Skälviks brygga. Då
kommer de unga låntagarna ombord igen,
mer belästa än sist och med sikte på nya
läsupplevelser. ❧

För fakta och turlista, se http://regionbiblioteket.se/bokbaten.

»Jag tror att våra
besök betyder väldigt
mycket och vi får
alltid många positiva
kommentarer.«
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Besök: Skogsbovägen 1
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21 Gustavsberg
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dygnet runt
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www.battaxi.se
info@battaxi.se

Värmdö »Med alla öar … «

Värmdö kommun är en kommun i Stockholms län. Centralorten Gustavsberg ligger två mil öster om Stockholm. Värmdö kommun
utgörs helt och hållet av öar och ligger i hjärtat av Stockholms skärgård. Värmdö har en rik kulturhistoria och ett varierande
skärgårdslandskap med kända öar som Sandhamn, Runmarö, Möja och Grinda. Största delen av kommunen ligger i Uppland men
en mindre del (Nämdö) ligger i Södermanland.
Välkommen till Harö

HARÖ LIVS
Tel. 08-571 571 91
www.harolivs.se

Bageri-Restaurang-Bar
Öppet året runt
Öppet varje dag hela sommaren
Gott om plats för gästande båtar
och servering på bryggan

Allévägen 36, 13970 Stavsnäs
WWW.STAVSNASHEMBAGERI.SE 08-571 504 60

Sköna platser, matupplevelser, musik och goda
vänner ska skötas om. Det är vi bra på!
Pärlan på Möja. En särskild skärgårdsrestaurang
för många sinnen. Direkt vid Bergs Brygga.
För detaljerad info och menyer, maila oss på:
info@parlanpamoja.se, eller ring 08-571 641 85. www.parlanpamoja.se
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Senaste nytt & Notiser

Senaste nytt & Noti

w

Välkommen till
Djurönäset i sommar
Sommaröppet
22 juni-11 augusti
Skärgårdskrogen Sjöboden
alla dagar 12.00-23.00, artister
varje tisdag- och torsdagkväll

s
foto: roine karlsson

Träbåtarnas Rolls Royce
ute efter rekord
Några medlemmar i Kungliga Motorbåt Klubben hade på
1930-talet planer på att utmana Gar Wood om fartrekordet till
sjöss genom träbåten Sverige. Men då den stora depressionen
kom la man planerna på hyllan. Men nu efter drygt 80 år har
träbåtarnas Rolls Royce väckts ifrån sin sömn. Två beställare
ifrån Stockholm har gjort det till sitt mål att förverkliga planerna på Sverige och att anta utmaningen om att kunna åka
100 knop i en träbåt. Båten byggs nu efter Ruben Östlunds originalritningar. Nu återstår det bara om Sverige kommer klara
utmaningen. Båten Sverige kommer man för övrigt att kunna se
i Roslagsloppet den fjärde augusti i år. / victor jansson

Sommarpriser
Logi inkl frukostbuffé
750:-/p i dubbelrum
Logi med helpension
995:-/p i dubbelrum
Skärgårdsfestival 14 juli!

Bli medlem du också! 5 nummer veteranbåtskultur per år.
Bli medlem du också!
Sätt in 250:- på PG 204697-7 eller BG 5418-1128.

5 nummer veteranbåtskultur per år.
Sätt in 250:– på PG 204697-7
eller BG 5418-1128.

Ansök om medlemskap på vår hemsida,
så missar du inte nästa nummer.
Du kan också beställa tidigare
nummer á 50 kr.
Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar
www.veteranbaten.se
info@veteranbaten.se 08-7837904

1

Elin av Värmdö

Rädda Lunkentuss!

1

Ansök till Veteranbå

tsfonden senast

Nr 4
2011

31 oktober

1

Nr 3
2011

Nr 1
2011

Elin av Värmdö

Nr 3
2011

Nr 1
2011

Nr 4
2011

1

Rädda Lunkentuss!

1

Ansök till Vetera

nbåtsfonden senast

31 oktober

Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar
www.veteranbaten.se
info@veteranbaten.se 08-783 79 04
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KONFERENS

HOTELL

S PA

R E S TA U R A N G

www.djuronaset.com 08-571 490 00
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eller ring 0176-26 60 37
Gjuterivägen 10, Norrtälje. Telefon 0176-103 54
Gjuterivägen 10, Norrtälje, tel. 0176-103 54

17 mysiga hotellrum i sekelskiftesmiljö
17 charmiga
rumträdgård
i sekelskiftesmiljö.
Sommarrestaurang
i vår
11/6–8/8 alla dagar
Trädgårdsrestaurang
16.00–22.00 22/6–4/8
tisdag–lördag kl 16.00–22.00
sommarens trädgårdsevenemang

1– 3/7 Jazz i trädgården (fri entré)
28/6–30/6 Live
i trädgården (fri éntre)
4/7 Jazz
Lill-Babs
19/7 Mats Ronander, Acoustic
14/726/7
Louise
Hoffsten
Lill-Babs
24/7 Monica Borrfors
Entre: 200:– Tvårättersmeny 275:–
25/7 Mats Ronander
Förköp Turistbyrån/Pensionat Granparken
Bordsbeställning: Pensionat Granparken

Entré 195:”Akustiska Känslor”
– fyra
fredagar,
4 band (fri éntre):
2 rätters
meny
250:15/6 – Ellinor Videfors m.fl.
Boka13/7
Bord!
0176-103
54
– Wrapped
in Red

20/7 – Cave Paintings
27/7Granparken
– Vintrutarna
Entrébiljetter säljes genom
eller Turistbyrån i Norrtälje

Öppettider: Fredag 11–17, Lördag–Söndag 11–16
Välkommen
December
öppet alla dagartill
fram Linneladan!
till jul. För övriga öppettider
se
vår
hemsida
www.linneladan.se
Hos oss hittar du glas, porslin,

Välkommen in!

heminredning,möbler och
trädgårdsmöbler.

öppettider :

From 25/5 öppet varje dag
hela sommaren.

Brick ord
249:- 60
nu 198:www.linneladan.se
tel pris
0176-26
37

SKA DU SÄLJA RING OSS!
äljer i Roslagen
s
i
V och har stor efterfrågan

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

OBS! Fri värdering och rådgivning inför försäljning.
VERKSAM I ROSLAGEN I MER ÄN 25 ÅR

(middagsbokning endast genom Granparken)

0176-141 18

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

LILLA BROGATAN 8, NORRTÄLJE

www.riksmaklaren.se/norrtalje

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

»Visste du att … namnet Norrtälje år 1409 skrevs Norra
Tælgha. Ett med tälja besläktat namn på inbyggare: ›deras som
bor vid inskärningen‹, med vilket avses ›vid den långa viken‹.«
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Åtellet
Åtellet – en
en naturlig
naturlig
mötesplats!
mötesplats!

VI KÖPER DITT
GULD & SILVER!
Bästa dagspris. Vi uppger alltid grampriset.
Omarbeta gärna ditt guld och behåll värdet
inom familjen. Handla tryggt – handla lokalt.
Välkommen.

POR ATHS GULD

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

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

SSJÖTULLSGATAN
J Ö TU L L S G ATA N 1
0, NORRTÄLJE
N O RRT ÄLJE
10,

Norrtälje »Roslagens huvudstad«

Namnet Norrtälje skrevs 1298 in Telgium samt 1409 Norra Tælgha. Detta har i doktrinen ansetts stå för ett med tälja besläktat namn på
inbyggare: »deras som bor vid inskärningen«, med vilket avses »vid den långa viken«. Mitt igenom staden flyter Norrtäljeån. I hamnen
ligger ångbåten S/S Norrtelje sedan 28 juli 1968. Båten levererades år 1900 och har trafikerat ett flertal sträckor bland annat till Åland.
Idag är ångbåten en restaurang.
Visste du att Pensionat Granparken, Hotell Roslagen och Lilla Torget har varit inspelningsplatser för filmen »Ha ett underbart liv«?

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)
Just nu: Kontakta
Gratis
markismotor
avmåttagning!
Brustor terassmarkis
Kontakta
ossgärna
gärnavid
för köp
oss
för
gratis
måttagning!
(Erbjudandet gäller från markisbredd 351 cm tills vidare)
Stockholmsvägen
761
43måttagning!
Norrtälje
Estunavägen
13 19,
B,
51
Norrtälje
Kontakta
oss gärna
för761
gratis
Tel 0176-177 95, E-post
E-post info@janssonsmarkiser.com
info@janssonsmarkiser.com
Tel
Stockholmsvägen
19,
761
43
Norrtälje
www.janssonsmarkiser.com
www.janssonsmarkiser.com
Tel 0176-177 95, E-post info@janssonsmarkiser.com
www.janssonsmarkiser.com

JanssonsMarkiser.indd 1

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

2011-02-17 17.06

Eldabutiken Norrtälje
Söderlinds Vedspisar

Contura 850

Kaminer för varje hem
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Storstensvägen 6, Norrtälje
Tel 0176-142 00

Att vandra. Gå mil efter mil. Det måste
vara det äldsta sättet att färdas framåt.
Innan hjulet kom. En motionsform ute
i det fria som attraherar urmänniskan i dig. MagasinSkärgård har testat
Roslagsleden. text o. foto: josefin ekberg

foto: eva englund

Orange led
visar vägen

Fakta/Roslagsleden
Roslagsleden sträcker sig från Danderyds kyrka via Domaruddens friluftsgård i Österåker
och Vigelsjö gård i Norrtälje till Albert Engström-museet i Grisslehamn. Leden är närmare
190 kilometer lång. Leden är indelad i elva dagsetapper, mellan 9 och 25 kilometer
långa. Längs leden, som i terrängen är utmärkt med brandgul markering, anger skyltar
och pilar avstånd och riktning. Informationstavlor inleder och avslutar etapperna. I ett
större sammanhang ingår Roslagsleden i Europavandringsled 6, vilken sträcker sig från
Kilpisjärvi i norr till Grekland i söder. 
Källa: Wikipedia

»

går vi från
Grisslehamn och söderut mot
Gåsvik den norra etappen av
vandringsleden. Vi, det vill säga magasinets
formgivare Eva Englund och undertecknad, ville vandra längs kusten på Väddö.
Och hålla oss nära havet. Med sköna skor,
packad ryggsäck, vattenflaska och karta i
högsta hugg börjar vi vår vandring.
Vi startar vid Albert Engströms museum. Orange markeringar visar vägen till
leden. Då vi just börjat vandra möter vi en
skylt med texten »… snart framme« och en
pil som pekar in i skogen. Skylten syftar på
Kafé Kalaset. Som ligger i ett gammalt stall.
Här kan vi grunda magen med lite förtäring. Skaldjurssoppa står på menyn. Under
vårt bord sitter en padda och glor.
Leden passerar sedan Engströms ateljé.
Den ligger på en klippa. Utanför slår vågorna från Ålands hav. Vi ser mot horisonten av
Strindberg kallad »strecket«. Intill ligger en
UNDer tvÅ Dagar

populär badplats. Vi fortsätter. Två mil ska
avverkas idag. Eva och jag går och småpratar. Om sådant vi ser, känner och upplever
i stunden. Ingen av oss har en tanke på att
prata jobb eller privatliv. Nu är vi i nuet.
Solen skiner och det är lagom varmt.
Vi går på smala skogsstigar, bräder över
vattendrag, klapperstensfält och genom ett
vildvuxet kalhygge. I det höga gräset oroar
vi oss över fästingar och plockar bort några
som redan hoppat på våra bara ben. När vi
känner oss vilse tittar vi på kartan. Vi förirrar
oss ibland. Det finns så mycket att upptäcka
att man lätt missar de orangemålade träden.
Men vi hittar alltid tillbaka till leden igen.
Köper vinterstrumpor
I området Havsskogen upptäcker vi plötsligt ett klädstreck där det hänger en massa
färggranna stickade strumpor. Är det en
konstinstallation eller någon som tvättat
ovanligt mycket strumpor? Samtidigt får

vi syn på en liten handskriven lapp på ett
träd. Nyfiket och i tron att det ska vara en
fråga från en tipsrunda går vi fram och läser.
»Vinterstrumpor 150 kr/par«. Både Eva och
jag blir positivt överraskade. Och vill handla
varsitt par. Pengarna räcker precis.
Vi går fram till huset och knackar försiktigt på. Det verkar heldött därinne. Till slut
öppnas dörren av en gammal åldrad kvinna.
Gullbritt Karlsson. Hon ler med hela ansiktet
och verkar överlycklig att ha fått sina första
två kunder. Redan. Det var bara några timmar sedan hon satte upp lappen. Hon brukar
sticka strumpor av restgarner framför tv:n.
Nu har det blivit så många att hon säljer
dem. Vi berättar varför vi är ute och vandrar.
Har du gått Roslagsleden?, undrar vi.
– Nej. Men det kanske man skulle göra,
svarar hon och ler stort.
Vi traskar vidare med våra nyinköpta
kulörta strumpor och förundras över att vi
mitt ute i skogen hittat ett ställe att shoppa

»Leden passerar sedan Engströms ateljé. Den ligger på en
klippa. Utanför slår vågorna från Ålands hav. Vi ser mot
horisonten av Strindberg kallad ›strecket‹.«
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Orange led visar

»Då vi just börjat vandra
möter vi en skylt med texten
›… snart framme‹ och en pil
som pekar in i skogen.«
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vägen

»Vi traskar vidare med våra nyinköpta kulörta strumpor
och förundras över att vi mitt ute i skogen hittat ett ställe
att shoppa på. Hur stora odds är det på en skala?«
på. Hur stora odds är det på en skala? På vår
fortsatta vandring hittar vi mer fynd. I en
taggig nyponbuske hänger en t-shirt med
trycket La Palina på. Den tycks ingen sakna.
För ett ögonblick känner man sig som Pippi
Långstrump på sakletarpromenad.
Vi går så länge att det hinner bli mörkt.
Då väljer vi att avvika från Roslagsleden för
att inte gå vilse. I gamla Grisslehamn tar vi
landsvägen istället. Nu är det inte långt
kvar. Snart är vi framme vid Sandvikens camping där vi har bokat en
stuga. Tror vi ja. Vägen känns jättelång trots att vi är så nära. Med bil
ja. Det går ju inte lika fort med
apostlahästarna. Som dessutom
börjar bli trötta.
Väl framme vid campingen
dukar vi upp vår medhavda
middag på stugans veranda
och blickar ut mot havet.
Maten smakar extra gott efter
den långa vandringen. Vi provar våra nya strumpor och
funderar på att köpa fler. Om
vi hittar tillbaka till Gullbritt i
Havsskogen vill säga. Efter en skön natts

sömn, trots mullrande åska, fortsätter vi
vår vandring morgonen därpå. Det kommer några regndroppar men snart spricker
det upp igen.
Konstiga fåglar
I samhället Älmsta vandrar vi över bron till
fastlandssidan och passar på att besöka det
sevärda Sjöfartsmuseet på Kaplansbacken. Vi
kikar in i Skeppargården där dörren står
olåst. Naturtrogna dockor, en kvinna
som vaggar sin bebis och en man
som sköter bokföringen, gör att det
känns som att komma in i någons
Grisslehamn
hem för sisådär 150 år sedan.
Leden fortsätter längs Väddö
kanal. På en åker betar en skock
får och i kanalen åker fritidsbåtar
förbi. Någon har satt upp roliga
skyltar om diverse udda fåglar. Kaplanskata, svartgås, högröstad kvällsfirare
och smilfinken för att nämna några. Här
finns det parkbänkar att slå sig ner och vila
fötterna på. Vilket kan vara skönt när skavsåren gör sig påminda.
Igår när vi gick genom skogarna såg vi
inget vilt men idag när vi kommit närmare
norrtälje

stockholM
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civilisationen desto fler. När vi går längs
kanalen hoppar plötsligt en ekorre fram.
Bara någon meter framför oss. I nästa stund
hör vi ett mystiskt ljud som vi tycker låter
som vildsvinsungar. I nästa stund håller vi
på att trampa på en död sork. Och i kanalen
simmar en familj svanar. Fem ungar följer
sin mamma och pappa.
När vi närmar oss Bagghusbron får vi
syn på en människa. Som sitter och metar.
Det är Börje Andersson som fiskar brax.
– Bete till kräftor, säger den fåordige
mannen som satt så skönt i tyst lugn och ro
tills två vandrande tjejer dök upp.
Lite stolt visar han sin fångst i en plastkasse. Vi tackar för oss och går vidare. Nu
ser vi bron. Strax har vi nått vårt mål. Bagghusbron i Gåsvik. Det vore inte fel att gå åt
andra hållet istället. Norrut. Och avsluta i
Grisslehamn. Handla färsk fisk, souvenirer,
nybakat och heminredning i hamnen. Äta
gott på fin restaurang, få en skön spabehandling och övernatta på hotell eller bed
and breakfast. Det får bli nästa gång. Från
Grisslehamn kan man dessutom ta färjan
över till Åland och fortsätta vandra där.
Längs den anrika Postvägen till exempel. ❧

Välkommen till Arholma!
STRIDSHOLMENS AB

ARHOLMA NORD

BATTERI ARHOLMA

ARHOLMA DANSBANA

Reguljära turer
Gräddö-Arholma
samt taxibåt

Café och lunchservering
Kajakuthyrning
Vandrarhem & konferens

Dagliga guidningar i
kustförsvarsanläggningen
från Kalla kriget

A´la Carte-servering
Luncher & middagar
Fester & bröllop

www.arholmanord.se
Tel 0176-560 40

www.batteriarholma.se
Tel 076-84 555 84

www.arholmadansbana.se
Tel 0176-560 87

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: Ulf Westerman

Foto: Predrag Simicevic

www.stridsholmen.se
Tel 070-562 27 55

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

Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Väddö ·

Skepp o´ hoj!

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

0176-778 80

Välkommen
till trivsamma

VI HAR ÖPPET 8 – 21
ALLA DAGAR

Norrtäljev 3
Älmsta

Välkommen!

Väddö

0176-523 69

Vi är även ombud för Systembolaget
tel 0176-500 57

Väddö »Här trivs man«

Väddö (Wäddö) är den norra delen av en ö i norra Roslagen (i Norrtälje kommun) och ligger cirka 10 mil norr om Stockholm. Väddö
räknas tillsammans med den södra delen av ön, som går under namnet Björkö, som Sveriges till storleken sjunde största ö. I söder
övergår Väddö till Barnens Ö och Björkö och i norr finns broförbindelse till Fogdö och Singö. Från Grisslehamn går färjor till och från
Åland. Ön har cirka 3 000 permanentbostäder och drygt 8 000 fritidshus. Näringslivet på ön är beroende av sommarturismen. Många
hantverkare arbetar som egna företagare.
Visste du att ungefär 22 000 båtar passerar Väddö kanal varje år?

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





www.beijersbygg.se
NORRTÄLJE
Gäddv. 12
075-241 29 00
Vardagar 6–18
Lördagar 9–14

GRISSLEHAMN
Näsuddsv. 26
075–241 29 50
Vardagar 6–17
Lördagar 9–14
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· Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Väddö

5 juli

Syster Sol
12 juli

Frida Hyvönen

19 juli

Soundtrack of Our Lives
26 juli

Andreas Johnson

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

Pensionat i Grisslehamn
www.grisslehamngard.se
0175-302 52

Pensionat Krog och Café i centrala Grisslehamn
info@grisslehamngard.se

Backa
Koppla av mellan himmel och hav
Ren njutning för kropp och själ
Båtcharter
Njut
en dag eller
på
· Trollingfi
skeflera
· Jerkbaitfi
ske · Spinnfiske
Roslagens
vackraste SPA· Rundturer
· Persontransport
hotell. Ring oss
för goda av dykare
· Transport
förslag och färdiga paket!
KONFERENS, SPA & WEEKEND I ROSLAGEN
Tel: 0175 - 309 30. www.hotellhavsbaden.se

Backa
Båtcharter

· Trollingfiske · Jerkbaitfiske · Spinnfiske
· Rundturer · Persontransport
· Transport av dykare

Välkommen ombord på Nemo!
www.backabåtcharter.se

För vidare info:
Telefon 0176 - 93410 eller 0706 - 613992

Pensionat i Grisslehamn
www.grisslehamngard.se
0175-302 52

»Visste du att … det gamla fiskeläget Grisslehamn ända in på
1950-talet benämndes det Nya Grisslehamn till skillnad mot
Gamla Grisslehamn, varifrån postrodden startade på 1600-talet?«
Välkommen ombord på Nemo!
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www.backabåtcharter.se

Blomsida OK!

Senaste nytt & Notiser

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

w
Hemliga rum i skärgården

s
Ny gästgård i Häverödal
Carmen Löf som driver Grisslehamn Gård i norra Roslagen utvidgar nu sin verksamhet
och satsar även på Häverödal. I sommar öppnas Häverödals Gästgård invid Skeboån i
Häveröbygden nära Hallstavik. Det blir tre nyrenoverade lägenheter på 70 kvm med fullt
utrustade kök, badrum och altan eller egen balkong samt tillgång till gemensam tvättstuga.
Lägenheterna hyrs ut veckovis eller helger. Gästgården kommer att hålla öppet året runt.

temat är »Maktbalans« när statens fastighetsverk den 26 maj slår upp portarna till femton
av alla de hemliga rum som finns i sverige.
två hittar du i skärgården.
1877 stod oscar Fredriksborgs fästning på
rindö färdig att försvara den ena av infartslederna till stockholm. Både Övre och nedre
verket kommer att kunna utforskas samt den
»täckta gången« som förbinder dem. Gången
är en brant och mytomspunnen trapptunnel,
som var den första i landet att sprängas fram
med nitroglycerin.
På landsort låser man upp till ett av få
kvarvarande erstA-batterier, ersättning tungt
Artilleri, som till för bara några år sedan var
topphemligt och redo att tas i bruk. Inuti
berget gömmer sig ett fyravåningshus i stål
dimensionerat för ett underjordiskt samhälle
och kapabelt att stå emot kärnvapenangrepp.
läs mer på www.hemligarum.se

Konst på Svartlöga
I sommar blir det konstutställningar på svartlöga. I en lada
på ett gammalt skärgårdshemman. Först ut är Mats Åkerman
och staffan sandler som ställer ut med sina oljemålningar på
temat »hej svartlöga«. Vernissage samma dag som ångfartyget s/s Blidösund angör ön lördagen den 7 juli. Utställningen
pågår till 29 juli och avlöses i augusti av konstnärerna Marita
Möller och Anders jidhe.

Boka konferens eller fest
i underbar skärgårdsmiljö intill vattnet,
eller njut av god mat och dryck
i vår trevliga restaurang.

Sommar i Roslagen
eller på Åland?

Våra evenemang hittar du på:

0176-825 99 www.blidowardshus.se

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

Semestertips på www.skargardsleden.com.

• 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
• Grävning på öar
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OS-nostalgi vid
vackra Strandvägen

»

foto: www.nynashamnsbildarkiv.se

Vi är i Nynäshamn och frågar turistbyrån vad vi absolut inte får missa
här. Strandvägen, blir svaret. En av anledningarna till att OS-seglingarna
förlades här för 100 år sedan. text: josefin ekberg

»I sommar kan man återigen
stå längs klipporna vid
Strandvägen och följa segelbåtarna
när de tävlar mot varandra.«

foto: roine karlsson

Olympiska seglingar
Redan 1907–1908 fanns gångbryggor av plank
utmed klipporna. Det var badgäster på Nynäs
Hafsbad som började med så kallade »plank-

foto: roine karlsson

»

NyNäShamNS StOLthet slingrar
sig runt klippor och stenstränder
med milsvid utsikt över havets
horisont. Ett av få ställen i länet från fastlandet. Man kan åka bil på den asfalterade
Strandvägen. Fast bara åt ena hållet. Vägen
är enkelriktad för motortrafik. Det känns
som att köra »berg å dalbana« i vildmarken. Här och var finns parkeringsluckor att
stanna till vid. Vilket är tur då det kan vara
svårt att slita sig med den hänförande utsikt
som bjuds på bakom varje kurva.
Vanligast och kanske mest njutbart är
ändock att promenera, cykla, åka inlines
eller jogga längs den vackra Strandvägen,
eller Ringvägen som den också kallas i
folkmun. Med epitetet »Sveriges längsta
idrottsplats«. Det finns nämligen 11 stycken
träningsredskap utplacerade längs den tre
kilometer långa vägen. Ett luftkonditionerat gym med havsutsikt. Som dessutom är
gratis. Och möjlighet till solbränna. Utan
solarium. Blir man svettig går det bra att
ta sig ett dopp i havet. Inte illa. Vilken träningslokal kan konkurrera med det?

»Åskådarna kunde stå på första parkett
utmed populära Strandvägen. Här
kunde man med spänning på nära håll
följa seglingarna – från land.«
vandringar«. Platserna längs promenadvägen
fick romantiska namn som Sockertoppen,
Vågornas Udde och Klippiga Bergen. Plankorna och strövstigarna döptes till Medgången,
Motgången och Pilgrimsstigen. Mycket fint
folk har spatserat här. Kungligheter har lämnat
sina personliga »tags«. På Oscarsberget syns
inskriptioner av både Oscar ii och vår nuvarande kung Karl xvi Gustaf samt drottning
Silvia. Andra sevärdheter är fantasieggande
skapelser i naturen, krokiga martallar och en
jättegryta i berget från istiden.
1912 fick Nynäshamn äran att ha os-regattor under den så kallade »Solskensolympiaden«. Valet av platsen var dock inte självklart.
Både Sandhamn och Göteborg diskuterades.
Nynäshamn »vann« för sina goda kommunikationer med järnvägen Nynäsbanan,
gott om bra hotell och restauranger samt
sist men inte minst – åskådarna kunde stå på
första parkett utmed populära Strandvägen.
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Här kunde man med spänning på nära håll
följa seglingarna – från land. Inför tävlingarna gjordes vägen i ordning så att publiken
kunde fara med häst och vagn på den.
I år hundra år senare arrangerar Nynäshamns Kommun, Nynäshamns Segelsällskap och Föreningen Sveriges Klassiska
Fritidsbåtar årets största kappseglingsevent
i Sverige. Jubileumsregattan 2012. Under
17 tävlingsdagar från 20 juli till 5 augusti
samlas cirka 300 båtar från hela världen. På
programmet står Europamästerskap, Europacup, Internationella sm och två andra
större seglingstävlingar. Under Classic Boat
Meet 20–24 juli deltar bland annat veteranbåtar som deltog i os 1912. I sommar
kan man återigen stå längs klipporna vid
Strandvägen och följa segelbåtarna när de
tävlar mot varandra. Och se solen sakta
dala över horisonten och försvinna vid
skogsbrynet. ❧

foto: www.nynashamnsbildarkiv.se

Program Jubileumsregattan 2012:
20 jULi
20-24 jULi
20-22 jULi
21-22 jULi

Invigning
classic Boat Meet
Båtrace med klassiska båtar, bland annat från os 1912
Motorbåtsparad, veteranflyguppvisning och veteranbilar

SegLiNgar:
20-27 jULi
20-22 jULi
27-30 jULi
27-30 jULi
28-31 jULi
28-31 jULi
2-5 aUg

6 mr european championship 2012
neptunkryssare, nepparpokalen 2012
sk 30 european cup 2012
A22 skärgårdskryssarpokalen 2012
starbåt, Internationellt sM 2012
Finnjolle, Internationellt sM 2012
Drake, Internationellt sM 2012

23-27 jULi
27-28 jULi

olympic Days – Prova på idrotter och träffa olympier
100-årsfest med artistuppträdanden

Uppdaterad information finns på www.jubileumsregattan.se
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Välkommen till : S
V
Sjöbloms ÖjaBod
KONFERENSER
MIDDAGAR
BRÖLLOP
FESTER
BED & BREAKFAST
LUNCHER OCH
LUNCHKORGAR

Musik eller TV i båten? Vi har helhetslösningar
inom ljud & bild.
Hemmabio, HiFi, Multiroom,
avbetalningar & leasing mm

Centralgatan 7 B, Nynäshamn
08-520 213 47 • www.soundandliving.se

Info och bokning: Tel 08-520 341 11, 070-531 90 80
Se även vår hemsida: http://www. landsort.nu

Nynäshamn »Badort i söder«

Nynäshamn är beläget längst söderut på Södertörn, 58 kilometer söder om Stockholm. Staden växte fram som uthamn till Stockholm,
på mark som tidigare tillhört Nynäs gods. Färjetrafiken till Visby är kanske det Nynäshamn är mest känt för, men det finns också färjor
till andra destinationer. Orten har gett namn åt oljebolaget Nynäs Petroleum som grundades här 1930 och som alltjämt finns kvar.
Visste du att Nynäshamn var ett litet fiskeläge fram till slutet av 1800-talet?

Drömplatsen
för sjöbusar &
landkrabbor!

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

Du hittar oss på kajkanten i Fiskehamnen i Nynäshamn

Fiskrökeri
med butik och liten
servering
Öppet året runt!

98x135 1205.indd 1

08-520 111 20 • info@skargardshotellet.com
www.skargardshotellet.com

2012-05-21 09.10

40 magasinskärgård sommar2012

SOMMARENS
STORA FOLKFEST

20 - 30 JULI

Under OS i Stockholm 1912 gick de olympiska
seglingarna av stapeln i Nynäshamn.
Till minne av detta arrangeras under sommaren
Jubileumsregattan 2012 med seglingstävlingar
i tidigare och nutida olympiska klasser samt
Classic Boat Meet med uppvisningar av klassiska
båtar, veteranflyg och veteranbilar. Evenemanget
kryddas med prova-på-idrotter under Olympic
Days, kulturaktiviteter och musikunderhållning.

SEGLINGSTÄVLINGAR
TOM 5 AUG

Varmt välkommen till Nynäshamn!

Evenemangsprogrammet hittar ni på:

www.jubileumsregattan.se
F✶S✶K F

Föreningen Sveriges Klassiska Fritidsbåtar
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Kliv in i
Haninges övärld!
Har du upptäckt att du kan vandra på
Gålö, Utö och Fjärdlång?
Upplev vandringen på våra öar.
haninge.se/turism

Från

800:800:Med
Lastbilskran
Från

(Ex. moms)

/Säck

(Ex. moms)

/Säck

Med Lastbilskran
Från

1600:1600:Med
Helikopter
Från

(Ex. moms)

/Säck

(Ex. moms)

/Säck

Med Helikopter

Ring & Beställ din leverans 070-689 21 42
Ring & Beställ din leverans 070-689 21 42

BÅSAB.SE
BÅSAB
.SE
ARLANDAHELICOPTER.SE
ARLANDAHELICOPTER
.SE

GRGR
UUSS
SASA
NDND
JOJOR
RDD

Foto: Jörgen Wiklund & Co/bildarkivet.se

Leverans a
Leverans avv storsäck
säck
titlill estrotro
mtt
l er tom

Senaste nytt & Notiser
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Fyrar i akvarell

rolf Allan håkansson
har på eget bevåg
gett ut boken full av
m
r
o
d
i
S
hans akvareller på
r
önska n
fyrar från alla världens
i
a
m
ra
hörn. en så vacker bok
att man knappt vågar
bläddra i den av rädsla att
flotta ner sidorna. Varannan högersida vill
man rama in. Den ena fyren efter den andra
överträffar varandra i färger, former och exotiska miljöer.
Fyrar i akvarell
Fyrar är författaren och
Rolf Allan Håkanson
konstnärens favoritmotiv.
Det märks. I grunden har
han en arkitektutbildning
från chalmers tekniska
högskola. Med meriter som
scenograf och grafisk formgivare åt Galenskaparna
och After shave, belönad
med en Guldmasken och
mannen bakom designen
ukebox på liseberg.
till åkattraktionen jukebox
en spännande man som ritat få hus
trots arkitektutbildningen och nominering
till sAr Västs arkitekturpris. Det blev
sneda fyrar istället. och det skulle aldrig
en noggrann arkitekt gå med på. Men den
konstnärliga friheten säger att fyren lutar.
Vilket känns logiskt då det är väldigt blåsigt och utsatt där den står.
till bilderna finns personliga texter med
minnen från platsen. Det kan vara allt
mellan himmel och jord eftersom det är
så vitt skilda platser och över en lång tid
som målningarna skapats. som den arkitekt han är i botten finns också prydliga
kartor med kallhamrad fakta om fyrplatsen. en väl genomarbetad bok som vem
som helst skulle bli överlycklig att få som
present. Bilderna i sig räcker för att bli
glad. texterna blir en extra bonus. / je

möten med fyrar i all världens hörn

Nordens största pir i Nynäshamn
I Fiskehamnen i Nynäshamn byggs en stor 400 meter lång och 5 meter bred pir.
På land vid pirens förlängning blir det en sittvänlig brygga, sk havstrappa som blir
drygt 300 meter lång. Piren kommer att fungera som vågbrytare och promenadstråk
med bänkar, räcken, flaggstänger och lampor. Satsningen innebär också att det inför
os-Jubileumsregattan i sommar blir 600 sittplatser vända mot havet.

foto: carl fredrik gnosspelius

Snabba roddbåtar i Gräddö
ett nytt roddföretag har etablerat
sig i Gräddö mitt i roslagen. Gräddö
sail & row hyr ut och säljer segeloch roddbåtar från sin egen brygga.
Moderna äventyrs- och motionsroddbåtar som explorer 4,6 och Vagabond
4,7. För havssegling finns en 37 fots
hanse-båt och j17 för enklare kustturer. Man hyr även ut en bastuflotte
för sex personer och kör sjötaxi.

Skärgårdskonst i Trosa
På Ateljé lilla Paradiset i trosa ställer titti nyblom
Gnosspelius ut med utställningen »Vågspel« i sommar. Vackra gamla skepp och båtar är några av hennes
favoritmotiv. tavlorna är målade med akvarell, olja och
pastell. Ateljén är inrymd i en gammal skärgårdslada
som är varsamt renoverad. här säljs också hantverk
och konstföremål med marina motiv.

text & akvareLLer: rolf Allan håkansson
SiDaNtaL: 57 cirkapriS: 295 kr + porto
iSBN: 978–91–86687–06–9
BeStäLL hOS: www.rolfallan.se eller
foto: roine karlsson

www.breakwater.se

CITTRAVERKSTADEN
Det är vi som gör det enkelt!

Rallarvägen 9, Åkersberga, 08-540 686 50 • Braxenvägen 2, Norrtälje, 0176-189 50
www.cittraverkstaden.se
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Fakta Badortsdagar
I år inviger landshövding Peter Egardt badortsdagarna och överlämnar en check å Lions Clubs vägnar till
»Läkare utan gränser«. Nettot från Lions evenemang Öregrunds Måndag. För deltagare i badortsdoppet finns
baddräkter att låna på turistbyrån. Vinnaren får ett vandringspris – en träskulptur donerad av konstnär Roland
Kallström. Alla i Hatt- och Dräktparaden får ett diplom målat av samme konstnär. I år underhåller Gösta och Lena
Linderholm i Societetshuset. På Stora scenen roar Lars-Inge i »Frack och slokhatt« samt Mattias Jansson som
bjuder på musikalisk show. Småländska paviljongsorkestern underhåller och även Brukssextetten och Anderson
& Block. Badortsdagarna avlsutas sedvanligt med friluftsgudstjänst i Hembygdsgården på söndagen klockan 11.

Badorten lever 		
upp igen

Under badortsdagarna
förvandlas Öregrund till
sin forna glans och storhetstid.
Med ett myller av badgäster med hattar, parasoller och randiga
badkläder. Precis som på »den vackra tiden«.
text: josefin ekberg foto: roine karlsson

»

öregrUND var eN gÅNg i tiden
känt som en av ostkustens mest
populära bad- och kurort. Med
varmbadhus, kallbadhus, societetshus, badhuspark och äkta frisk havsluft. Välbärgade
storstadsbor kom hit för att vila, kureras
och roa sig. De togs emot med öppna
armar. Ville man spela tennis kunde man
få en hel gata att spela på. Även dåvarande
kung Oscar II hittade hit sommaren 1892.
En stor händelse som gjorde stadsborna
stolta för lång tid. Hans inskription finns
kvar i berget där badhuset låg.
Än idag vaknar den slumrande idyllen
till liv om somrarna. En helg i mitten av
augusti slår nostalgi från »La Belle Epoque«
till med kraft. Då förvandlas Öregrund till
forna tiders badortsliv. Med ett hav av människor i parasoll, spetsar, volanger, käppar,
vita handskar, korsetter och fantastiska
hattar. Veteranbilar står på rad och stärker
ytterligare känslan av en resa tillbaka i
tiden. Från Volvo Amazon till den betydligt

äldre Morris Minor årsmodell 1931. I hamnen seglas och ros det med allmogebåtar.
Med dem blir det båtparad, skötbåtstävling
och tipsrodd. Man kan även passa på att
åka tändkulebåt med sitt klassiska »dunk,
dunk«-ljud. Det låter som om båten är
levande med sina regelbundna »hjärtslag«.
Doppet
Badortdagarna arrangeras av Lions Club
och bjuder på ett späckat program för hela
familjen från fredag till söndag. Det mesta
sker under lördagen. Det kan vara svårt att
hinna med allt. Småttingarna har mycket att
välja på. Bygga styltor, måla tavlor, klä ut sig
till clown, tävla i lådbilsrally och barnshow
med gycklare. Alla barn får åka riktig veteranbrandbil. En dröm för många. Större
barn (läs: vuxna) kan bli gröna av avund.
Den äldre generationen har minst lika
mycket roligt att ägna sig åt. Man handlar
lotter, gör loppisfynd och skvallrar med
bekanta. Många väljer att gå på historisk

badortsvandring genom staden. Runtom
bjuds på levande musik. Totte Wallin uppträder på stora scenen. Småländska paviljongsorkestern spelar både här och där. Vi
slår oss ner på Epokgårdens innergård och
lyssnar på pampiga blåsinstrument. Vilket
känns helt rätt. I alla fall denna helg.
En populär tilldragelse är »badortsdoppet«. Hugade drar på sig en sedesam baddräkt eller mamelucker och värmer upp
tillsammans med Friskis och Svettis. Sedan
springer man från klipporna rätt ut i det
kalla havet. Plask och tjo-skrik dränks av
jubel och applåder. Underhållande för både
betraktare och deltagare. Kommunalrådet
Jacob Spangenberg som nyss höll ett högtidligt invigningstal deltar i egen hög person.
Iförd tidsenlig randig baddräkt som sig bör.
Hattparad
Den centrala Rådhusgatan kantas av stånd
med allehanda roligt att handla. Allt man
kan tänkas vilja ha och inte. Både nyttigt,

»Vi slår oss ner på Epokgårdens innergård och lyssnar på
pampiga blåsinstrument. Vilket känns helt rätt.«
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»Sist men inte minst – finns här Öregrunds
beryktade solnedgång. Det enda bebodda stället
längs ostkusten där solen går ner i havet.«
onyttigt, nödvändigt och onödigt. Naturgodis, hälsobröd, keramik, smycken, vävda
dukar, träskor, fågelholkar, tennisstrumpor,
godisremmar, plånböcker, muggar med
tryck som »morsan du är bäst« och kanske
något antikt från 1800-talet till och med. I
ett stånd står en knalle och säljer mängder
med tesorter för glatta livet.
– Teförsäljningen går bra för att vara på
sommaren, tycker hon.
Vart man än vänder och vrider på
huvudet finns något roligt att se. Clowner på styltor, någon som cyklar på en
stor velociped, hästskjuts och en forntida
konstapel som patrullerar. I ett gatuhörn
står positivhalaren Jan-Evert Olbrink och
spelar på sitt antika positivspel. Utan apa
dock. En hattparad drar genom staden.
Alla är välkomna att gå med. Folk bär hattar i de mest fantasifulla kreationer. Den
ena värre än den andra. Varför slutade vi
bära hatt, undrar man då. Det är ju så kul
med tjusiga huvudbonader. Som ser ut som

fågelbon, fjäderdräkter, blommande korgar
eller uppochnedvända pottor.
Eva Adås från Dalarna deltar i paraden
med sina tre döttrar och deras kusin. Flickorna liknar Madicken med sina förkläden,
halmhattar och flätor. Yngst är lilla Clara
Adås 1,5 år. Söt som en bakelse.
– Vi har som tradition att åka på det här
varje sommar. Det här är nionde året i rad,
säger Eva.
Senare ska familjen svida om till nya
hattar. Då blir det kräftskiva.
– Vi ska vila lite först, berättar Eva.
Magisk solnedgång
Hela staden välkomnar besökare denna helg
innan den så kallade »rullgardinen« dras
ner. Alla dörrar tycks stå på vid gavel. I Rådhussalen är det konstutställning. Kyrkan
visar upp sina textilier. Vävstugan har öppet
hus. Hembygdsgården och dess museum
serverar kaffe. Strandhotellet erbjuder
massage, fotbad och ansiktsbehandlingar. I

Fakta Badortsdagarna:
startade första gången sommaren 1998 av kontoret för kultur och turism i Östhammars kommun.
Det växte snabbt till ett stort evenemang och huvudansvaret togs 2006 över av lions club och
kommittén för nytta & nöje. Den arbetar ideellt för skänka hjälp där hjälp behövs. Årets badortsdagar sker helgen 10–12 augusti.
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Societetshuset har pro kafferep och underhåller Öregrunds spelgäng. Biblioteket visar
filmer med föredrag om badortsepoken.
I hamnen träffar vi på Janne Axén och
hans pudel Doddo.
– Kom och ät tårta med oss ombord på
skutan Wetsera. Vi firar att hon fyller 120
år, hälsar han.
Vi tackar för inbjudan och tittar förbi
senare. Även utan badortdagar är den lilla
staden i norra Roslagen något att njuta
av. Lika idyllisk som alltid. Den kommer
säkert att vara lika charmig om hundra år.
Med snickarglädje och lummiga trädgårdar.
Faluröda sjöbodar med krogar och hantverk. Båtar längs bryggorna. Romantiska
caféer, hotell, pensionat och vandrarhem.
Vi ser platser och hus som varit med i filminspelningar som Lars Molins »Badjävlar«.
Sist men inte minst – finns här Öregrunds beryktade solnedgång. Det enda
bebodda stället längs ostkusten där solen
går ner i havet. En bra avslutning på en
underbar helg tycker vi. Inte ensamma om
det. Utspridda på klipporna sitter ung som
gammal, nykär eller inte och tittar på solen
som sakta sjunker ner och lämnar en rödorange himmel efter sig. Lika magiskt nu
som på »den vackra tiden«. ❧

Senaste nytt & Notiser

Senaste nytt & Notiser

foto: ålands sjöfartsmuseum

foto: ålands
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En skön stund kring

Öregrund
Ålands stolthet i ny kostym
En av Ålands främsta sevärdheter, Ålands sjöfartsmuseum, har
öppnats igen efter en om- och tillbyggnad som tagit över två år.
Numera är museet dubbelt så stort som tidigare. I den nya delen
på 16 000 kvadrat, som delvis byggts under jord, har nya områden
som maskinsjöfart och sjösäkerhet fått plats. Museets förnäma
samling från segelfartygsepoken finns givetvis kvar. Museet ligger
ovanför museifartyget Pommern i västra hamnen i Mariehamn.
Det är öppet alla dagar. / helena forsgård

foto: josefin ekberg

Fiskkrog i sjöbod
lotta Borg segerros som drivit singö
choklad i Grisslehamn satsar nu på
ett matställe med fisk på menyn, l8
i hamnen och café Brygghuset. hon
har fått fullständiga rättigheter och
kommer att servera fiskrätter med
närproducerat. Bland annat lax, torsk
och strömming. torsdagar smäller hon
upp ett tält kallat »lottakåren« och
serverar ärtsoppa med punch. sedan
i våras har det varit smygöppet under
helger. Den stora invigningen sker
lördagen den 16 juni när evenemanget
Postrodden går av stapeln.

Johanssons Gårdshotell
hotell & konferens i unik gårdsmiljö
centralt i Östhammar
070-361 88 17
www.johanssonsgardshotell.se

Epokgården
Vandrarhem
Lägenhetshotell
–
året runt
Konferens - Öppet
Vandrarhem
telsängarna
0173-302 00
med de sköna
www.epokgarden.se
0173-302
00
www.epokgarden.se

Upplev Roslagens natur på ett närmare sätt
nu kan man göra rundturer i roslagen på trevliga cykelvägar och vandringsleder med många historiska sevärdheter. Företaget Bike & hike, som främjar
utvecklingen av cykel och vandringsturism i roslagen, erbjuder skräddarsydda turpaket för den optimala upplevelsen. Man kan välja mellan en eller
flera dagars turpaket med övernattning på gästvänliga boenden, exempelvis
en rundtur upp till sköna hamnstaden Grisslehamn. / Victor jansson

0173-302 20
070-316 59 99
www.uddensbb.se

Förmedlar boende
070-280 54 42
www.bokajak.se

Örskärs Fyr
Vandrarhem & Servering
H otell Rosenberg Roslagen
foto: roine karlsson
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*** En oas i Roslagen ***

”Som hemma fast borta”
0173-170 00
www.rosenbergroslagen.se
www.rosenbergroslagen.se

Epokgården -ok

Skärgårdens nordligaste utpost
0173-340 21 (vandrarhem)
0173-46380 070-791 29 75 (passbåt)
www.orskarsfyr.se

mlingsannons för Östhammar/Öregrund · Samlingsannons för Östhammar/Öregrund · Samlingsannons för Östham

forsmarks café
(i regi av forsmarks wärdshus)

Öppet dagligen 18 juni-12 augusti.
Vardagar 11-17. Helger 11-16
Midsommarafton och midsommardagen stängt..
Goda smörgåsar, lättare rätter, cheesecake,
pajer, kulglass och fantastiska cupcakes.
Försäljning av presentartiklar
Välkommen.
Tel 0173-501 09

Välkommen till Öregrund i sommar!
Öregrundsmåndag –
Badortsdagar –
underhållning med allsång 10–12/8 Öregrundsfest med
och gästartister!
anor från sekelskiftet!
Fyra måndagskvällar –
Invigningstal av landshövding
Peter Egardt.Veteranbåtsvisning,
9/7, 16/7, 23/7 & 30/7
Ewert Ljusberg, Östen
hatt & dräktparad, underhållning
med resten, CajsaStina
på scenen med artister.
Åkerström & Svenne
Gösta & Lena Linderholm
Hedlunds trio.
är värdpar vid vinprovningen.
En oförglömlig helg i Öregrund!
Fyra minnesvärda kvällar!
Besök oss och ni får garanterat en upplevelse!
öregrund.nu • lionsoregrund.wordpress.com

Östhammar/Öregrund »En lugn stund … «
Öregrund är en tätort (stad) i Roslagen, som är en del av Östhammars kommun och Uppsala län. Orten hade 1555 invånare i slutet av
år 2010, och är därmed en av Sveriges minsta före detta städer. Staden grundades 1491 efter uppmaning av fyra borgare i närbelägna
Östhammars stad. Östhammar omnämns i handlingar första gången 1368, då kung Albrekt av Mecklenburg utfärdade privilegier för
staden. Men redan dessförinnan var Östhammar en besökt handelsplats.

Välkommen till Forsmark

- en upplevelse för hela familjen

Kostnadsfria
aktiviteter!

Forsmarks bruk ligger i norra roslagens skärgård

I detta vackra 1700-talsbruk ligger Wärdshuset
med stor uteservering mot Bruksdammen.
Öppet dagligen juni-augusti.
Stängt midsommarafton och midsommardagen.
Abonnerat 16 juni och 18 augusti.
Lunch, middag, fest,
bröllop och högtidsmiddagar.
Tel 0173-501 00

www.forsmarkswardshus.se

•
•
•
•
•
•

Bruksvandring och herrgårdsvisning
Guidade bussturer
Experimentverkstad
Elbilar för barn
Café och värdshus
Hantverksbutik ... och mycket mer!

18 juni – 12 augusti, öppet dagligen.
Vardagar 10:45–17:00.
Helger 11:00–16:00.

För mer information:
Telefon 0173-500 15
www.vattenfall.se/forsmark
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Lyssna på Skärgårdsradion
var du än är (utan brus och
knaster). Perfekt mottagning
över hela världen!

* Fungerar för iPhone (App Store) och Nokia (Ovi Store).

BLI FÅNGAD AV SIARÖFORTET

siaröfortets kanoner pekar mot Furusundsleden där Finlandsfärjorna idag sveper förbi. Här skulle ryssen komma befarade man efter 1:a

världskriget, och byggde ett fort som skulle bringa fiendeflottan till undergång. Flera hundra man förlades i anläggningen som döljer sig i berget.
Nu har stora delar av fortet återställts till sitt ursprungliga skick och öppnats för allmänheten. Siaröfortet är idag ett museum med guidade
rundturer som visar hur Stockholm skulle försvaras.
På Kyrkogårdsön som fortet ligger på finns avskiljda badklippor och små stränder att bada ifrån. I det gamla renoverade logementet från 20-talet
har Blidösundsbolaget ett eget vandrarhem med två- och fyrbäddsrum och sommarrestaurang. Bekväm båtförbindelse varje dag från Strömkajen i
Stockholm och Östanå färjeläge norr om Åkersberga.

3 FORT PÅ 4 DAGAR

Båtluffa från Stockholms City till randen av Ålands hav. Bo på charmiga Bed &
Breakfast i militärhistorisk miljö och upplev tre historiska fort – Vaxholms Kastell,
Siaröfortet och Arholma Nord. Alla från var sin epok av kustförsvarets spännande historia.
I upplevelsepaketet ingår alla båtresor, visning av museerna och övernattning med frukost i dubbel- eller
enkelrum. Paketet bokas enkelt på hemsidan där all information finns.

www.blidosundsbolaget.se

•

Tel 08-24 30 90

Välkommen till Blidöbygden
Kom och besök
Kulans bod & galleri
på Bromskärsvägen
Blidö
Tel 070 517 12 53
www.kulan.org

Yxlan

GRUS – SAND – JORD
CONTAINER – MASKINTRANSPORTER

076-8 161 77 • niclas@ngbygg.se

ÅKE
ÅKE

070-562
33 88 Jidde,
070-224
80 03 80
Fredrik
TEL. 070-562
33 88,
070-224
03
BROMSKÄRSVÄGEN PL 2041, BLIDÖ

ELINSTALLATIONER
ELINSTALLATIONER
VILLAINSTALLATIONER
VILLAINSTALLATIONER
ELINSTALLATIONER
LARMLagerviks Båtvarv Blidö
VILLAINSTALLATIONER
LARM
Telefon: 0176-820 04
LARM

ROXELL
ÅKE
ELINSTALLATIONER
ROXELL
ÅKE
ROXELL
ELINSTALLATIONER
VILLAINSTALLATIONER
ENTREPRENAD ÅKE
I SKÄRGÅRDEN
ROXELLVILLAINSTALLATIONERLARM
0176-823 90 & 070-216 30 98www.lagerviks.se info@lagerviks.se
ROXELL
0708 - 455
863

0176-823 90 & 070-216 30 98
LARM
0176-823
90 & 070-216 30 98
0176-823 90 & 070-216Bromskärsvägen
30 98
1926, 760 17 BLIDÖ
0176-823 90 & 070-216
30
98
Bromskärsvägen
1926,
17 BLIDÖ
Bromskärsvägen 1926,
760 17 BLIDÖ
Bromskärsvägen
1926,
760760
17 BLIDÖ

Bromskärsvägen
1926, 760 17 BLIDÖAB
Anders Entreprenad
Maskinservice

H A S S E S
SKÄRGÅRDSTJÄNST

Totte Grönwall Snickeri

Blidö 0709-20 30 89 andersent@telia.com

0709 408 238

S J Ö F R A K T & B Å T TA X I
070 -537 90 19
WWW.SKARGARDSTJANST.EU

Furusunds Handelsträdgård
Vi öppnar för säsongen 1 april.
Trädgården 0176-803 90

Schakt & Markarbeten
Kontakt Lars-Göran Norstedt
073-036 35 96
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Boka konferens eller fest
i underbar skärgårdsmiljö intill vattnet,
eller njut av god mat och dryck
i vår trevliga restaurang.

0176-825 99

Våra evenemang hittar du på:

www.blidowardshus.se

Senaste nytt & Notiser

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

foto: roine karlsson
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Äventyrsgolf på Marholmen
Den 16 juni klockan 13 invigs en
ny äventyrsgolfbana vid kursgården
Marholmen i mellersta roslagen.
Den glade gladiatorn johan
oldenmark inviger med pompa och
ståt. Det blir roliga lekar för barn
och vuxna med allt från dragkamp
till starke man. Alla barn får varm
korv och dryck. Dagens tävlingar
avslutas med prisutdelning. De
20 första som spelar på vår äventyrsbana får en »goodiebag« med
spännande innehåll.

s

foto: johan o.

Utö värdshus tar över
gästhamnen

Nyrenoverad Helmi firar 10 år
I år är det tio år sedan föreningen Helmis Vänner sjösatte sandkilen Helmi. Hon byggdes
i slutet av 1800-talet på Svartlöga och har egentligen hunnit fylla hela 125 år. Men det var
för tio år sedan hon fick ett nytt liv. Den gamla skutan hittades och räddades från förfall
vid en kaj i Stockholm av då 16-åriga Anders Justrell 1986. Efter mycket arbete kunde hon
sjösättas igen år 2002. Hon är den sista seglande sandkilen och numera även k-märkt.
10-års jubileumet firas med många seglingar i sommar. Till Ängsö, Svartlögafjärden,
Lygna, Saltkråkan (Norröra), Rödlöga och nya öar som Söderöra, Fredlarna, Sundskär
och Ängskär. Mer information finns på www.helmi.se

Utö gästhamn, hamnboden, hamnmagasinet
och Utö camping drivs från och med i
sommar av Utö Värdshus. krögarna stefan
Guldstrand och Anders Malm köpte loss
verksamheten av Utömakarna AB i våras.

Båtturer
Ons: Fredlarna och Rödlöga
Tor: Kallskär och Rödlöga
Fre: Söderarm
Lör: Skarv
Per Eliasson sjötjänst
070-660 03 62
www.per-eliasson.se

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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Med cykel
över havet
Pedaltramp i lagom takt. Doft av nyslaget hö,
syrsors läten och lyckan av att hitta små smultron
i diket. Vi har cyklat mellan Ålands öar. Via broar,
bilfärja och cykelfärja. I solsken och regn.
text: josefin ekberg foto: roine karlsson

»
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»Här kan man hyra cyklar vart
man än vänder sig. Markerade
cykelleder visar vägen till
mindre trafikerade vägar. Vill
man längre ut i skärgården
finns till vissa öar en särskild
båt avsedd för cyklister«
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»

ÅLaND är ett riktigt cykelparadis.
Här kan man hyra cyklar vart
man än vänder sig. Markerade
cykelleder visar vägen till mindre trafikerade vägar. Vill man längre ut i skärgården
finns till vissa öar en särskild båt avsedd för
cyklister. Vår cykelrutt går från Mariehamn
till »Stormskärs Majas« ö – Simskäla och
tillbaka. Det blir cirka åtta mil på två dagar.
Lagom tycker vi. Slingan kommer att passera turistattraktionerna Kastelholms slott,
Ålands fotografiska museum och Bomarsunds fästningsruin.
Redan vid terminalen är det första vi ser
cykeluthyrningen Ro-No Rent. Det finns
även cykelkärror och sadelväskor att hyra.
Där ryms det nödvändigaste. Ombyte, regnkläder, lakan, necessär, dryck och mat. Till
och med tält om så önskas. I hyran ingår
lagningskit och cykelpump. Men råkar vi få
punktering är det bara att ringa så kommer
hjälp till undsättning. Åtminstone på fasta
Åland får vi veta.
Det är strålande sol och vi har inte
särdeles bråttom. I Sjökvarteret pågår den

hatar cyklister?« far en tanke genom huvuhär helgen Ålands Sjödagar. Det vimlar av
det om det annars så vänliga folket som
folk. Vi tittar på segelskutor, äter laxcrêpes
talar svenska med den gulligaste brytoch väntar på papegojor som ska snacka
ning i världen.
goja. Nyfikna på vad de ska säga till
Som av en lycklig händelse ligger
varandra går vi och letar då de inte
det en Thai-restaurang nästan halvdyker upp vid skylten »Papegojvägs – i byn Godby. Precis när man
träff«. På en uteservering finner vi
är börjar bli lite hungrig, nödig och
dvärgaran Aston, 31 år. Han kan
öm i skinkorna. I en kiosk bredvid
enligt husse säga »Hej då«. När
köper vi glass innan cykelturen fortsätvi går tillbaka mot våra cykter. Vi möter många andra cyklister och blir
lar och säger »Hej då« svarar
även omcyklade av de som cyklar snabbare.
han bara med tystnad. Så var
det med den gojträffen. Och
Åland De har nog inte lika mycket packning
som vi. Eller fler växlar. Något annat kan
vi som hade hoppats på ett
det väl inte bero på.
»Goddag, goddag« och »Håll
Tack vare tydliga cykelskyltar hittar vi
näbben« eller liknande.
rätt i varje korsning. Vi passerar Kastelholms
slott, ett bageri med nybakat svartbröd och
Camping med fralla
blir guidade av en skånsk clown som visar sin
Gröna skyltar med tandemcykel
samling med över 3 000 fotoprylar. Vid Bompå visar vägen ut ur staden mot landsbygarsunds ruiner går en bro till ön Prästö. Där
den. Längs lugna slingriga och nästan bilfria
ligger ett litet museum, inte större än en frigvägar. När de inte är det önskar man att så
gebod i en gammal lotsstuga. Det är öppet.
vore. Vissa bilister saktar inte ner utan tycks
Och bemannat – kors i taket. Vi cyklar vidare
till och med öka farten och svischar förbi
på väg till Sandösunds camping på Vårdö
skrämmande nära. »Ålänningarna kanske

»I Sjökvarteret pågår den här helgen Ålands Sjödagar. Det
vimlar av folk. Vi tittar på segelskutor, äter laxcrêpes … «
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Med cykel över

h av e t

»Gröna skyltar med tandemcykel på visar vägen ut ur staden
mot landsbygden. Längs lugna slingriga och nästan bilfria
vägar. När de inte är det önskar man att så vore.«
där vi har bokat en stuga. Incheckningen är
senast klockan 21 så vi hoppar över middag
för att hinna. Med en halvtimme tillgodo är
vi framme. Restaurangen är dessvärre stängd.
En fralla får vi köpa. Vi delar rättvist på den.
Som tur är har vi snacks, frukt och champagne från tax-freen med oss. När vi dukar
upp vår »picknick« på verandan dyker raggaren Josip »Joppe« Vokovic från Märsta upp.
Han är här för att slappa och fiska. På sex
timmar har han fått upp 25 abborrar. Efter en
stund gör även hans kvinna Lillianne »Lill«
Carlsson oss sällskap. Lika trevlig hon. Vi
berättar att vi gör ett cykelreportage och att
det finns risk att de fastnar på bild.
– Blir vi kändisar nu? undrar Josip och ler.
Morgonen efter vaknar vi av ett strilande ihållande regn. Omöjligt att skydda
sig mot. Fukten kryper in överallt. På med
regnponcho och trampa vidare. Gärna lite
fortare än igår. Vi ska till Simskäla – ön där
romanfiguren Stormskärs-Maja växte upp.
På en lång pir ute till havs med vinden piskande från ost tar vägen slut. Färjan befinner sig på andra sidan. Det finns lyckligtvis

en knapp att trycka på och då kommer den
direkt. Medan vi väntar njuter vi av den
häftiga utsikten och vågorna som slår.
Tyska turister
Vi går ombord på vägfärjan med våra cyklar som enda passagerare och åker över till
Simskäla. En bedårande ö trots regnet. Här
bodde Ålands mest kända författare Anni
Blomqvist. Hennes hem är idag ett museum
som visas efter bokning. I detta blöta väder
stannar vi inte till någonstans. Klockan elva
går cykelfärjan från Västra Simskäla tillbaka
till fasta Åland. Enligt tidtabellen.
Båten tar enbart cyklister och fotgängare. Cyklarna lyfts ombord till fördäck. Vi får
tack och lov slå oss ner under tak i hytten
tillsammans med skepparen. Resan tar en
halvtimme och vi får vila benen en stund.
Bredvid oss sitter de tyska unga systrarna
Frenzi och Luca Ritter från Altenhagen II
nära Hannover. De har cyklat och åkt
färja till Helsingfors, tagit tåget till Åbo
och cyklar nu över Ålands skärgård mot
Sverige. Sedan ska de vidare till Jönköping
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och slutligen Norge. Flickorna ser ut att
stortrivas – trots vädret.
Cykelturen fortsätter genom små byar
med gulliga trähus. Vi beundrar snickarglädjen och cyklar på lite fortare. Mot
Mariehamn och ombyte till torra kläder.
Inför cykelturen gladde vi oss åt att Åland
är ett platt land utan jobbiga uppförsbackar.
Må så vara att backarna inte är särskilt
branta men de är långa och dryga. Efter en
uppförsbacke brukar det dock slutta nerför.
Belöningen efter mödan. Oj så skönt det är
att rulla fort fram utan att trampa. Länge
och jättelångt.
Snart börjar man längta efter den där
Thai-restaurangen som ligger längs vägen.
Trött och genomsur kommer de förbjudna
tankarna på varför man inte tog bilen istället. Samtidigt blir det en påminnelse om hur
sällan vi känner vädrets omväxlande natur
inpå kroppen. Något att sakna när livet blir
alltför bekvämt. Inomhus under tak med
braskamin, tv och mjuk fåtölj. Till slut
kommer behovet av en cykeltur i det fria.
Även om det regnar och rumpan skaver. ❧
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Moderna Strandvillor
Strandbyn
i Eckerö
på är
Åland
erbjuder
ettavbekymmersfritt
fastStrandbyn
i Eckerö,
Åland,
ett koncept
skapat
en familj som själv
botteller
över tio år
utomlands
med begränsadeför
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bådehavet
vistas och
om sitt semesterfritidsboendealternativ
dig somatt
älskar
ochsköta
skärgården.
boende.
erbjuder
ett bekymmersfritt
ägande
med möjlighet
till återuthyrning
Möjligt Strandby
även som
investeringsobjekt
med
garanterad
avkastning.
av huset när man själv inte är på plats. Läs mer på strandby.ax
För mera information besök www.strandby.ax

Eget hus | Adress: Käringsundsvägen 194, 22270 Eckerö | Rumsyta: 101,0–105 m2 | Antal rum: Private:
Vån 1: vr/kök och storstuga + 1 sr + bdr + d + wc + 2 x terrass + uteförråd + tekn. utr. Vån 2: 2 r + bdr |
Business: Vån 1: vr + k + 1 r + bdr + d + wc + 2 x terras + uteförråd + tekn. utr., Vån 2: 3 sr + 2 x bdr |
Färdiga: Ber. 05/2012 | Försäljningspris 198 750 €, skuldfritt pris från 397 500 € | Föhandsmarknadsföring
Försäljning: Hubertus von Frenckell
+358 50 2795, hvf@ati.ax

Strandby villor bildar ett aktiebolag som har hyrt tomten av Ålands Turisminvest Ab med ett långtidshyreskontrakt
på 99 år. Detta möjliggör att villorna kan köpas och ägas även av personer som inte är bosatta på Åland.

»Att det fortfarande sjungs
till midsommarsnapsen är
ett som är säkert. Men hur
är det till sillen och nubben
som serveras på krogarna?«
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SOS – nu är
det sommar!

Hjälp! SOS! Save our souls –
ett uttryck för nödläge, eller hur? Liksom
SOS, som i smör, ost, sill! Det kan också tolkas som snaps, ost och sill eller kanske sill, ost
och sup, eller smör, ost och sockerdricka eller något annat liknande om man så vill …
Man tolkar helt enkelt efter tillgång och behov! Men likväl signalerar SOS ett nödläge!

»

text: misse ljungström foto: roine karlsson

kunna
ha betydelsen Sill Och Strömming och förtjänar en helt egen
artikel. Ingen fisk har haft så stor betydelse
för Sveriges befolkning som just sill och
strömming. Vi börjar med sillen, som är
den fisk som under minst ett årtusende
haft allra störst betydelse för kustbefolkningen framför allt i Bohuslän.
De åren när sillen gick till följde
perioder av välstånd. Folket hade
arbeten och kunde äta sig mätta.
Sillen, som fick sitt namn,
Clupuea harengus, på latin av Carl
von Linné 1758 är en populär livskraftig fisk, som byter namn till
strömming, Clupea harengus
mambras, vid en linje dragen
mellan Kalmar och den polska kusten. Den tänkta linjen drogs genom
ett kungligt påbud från Gustav Vasa
på 1500-talet. Det finns också en
liten biologisk skillnad mellan sill
och strömming även om de från
början är samma fisk. Den skillnaden menar biologerna, beror på
att den lägre salthalten i Östersjön utsätter
strömmingen för större stress. Det har
bland annat gjort den mindre än sillen.
Man får tänka på att Östersjön är ett ungt
hav, så fisken har bara haft några få tusen
SOS SkULLe egeNtLigeN

år på sig att anpassa sig, vilket är ett mycket
kort perspektiv i evolutionen. Som tacksam
konsument är man dock bara lycklig över
att det finns en skillnad mellan sill och
strömming. För vi älskar dem båda! Och
strömmingen har under mycket lång
tid räknats som svensk nationalrätt!
Runt kusterna åts strömmingen
först och främst färsk, men ju längre
in landet den fraktades, desto mer
krävdes sinnrika konserveringsmetoder för att få den att hålla lite
längre. Böckling, saltströmming,
surströmming och ansjovisinläggning är några vedertagna sätt.
Svensk matkultur
Genom århundradena har det
gjorts ett otal recept på sill och
strömming och i de flesta familjer bjuds fortfarande traditionella
sill- och strömmingsinläggningar på
bufféborden vid de stora helgerna.
Den lilla fisken är även upphov
till »Det svenska smörgårdsbordet«, som alltid innehöll sill och
förekom redan på 1500-talet då det kallades
brännvinsbord. Då var det samhällets högre
stånd som inledde sina middagar med två,
tre snapsar, bröd, ost och sill. Detta serverades vid ett litet bord vid sidan av det

Brännvin – vad döljer du för mig? Den som är ung men vill behålla den härliga
traditionen att sjunga snapsvisor kan ge sig ut och köpa den nyutkomna snapsviseboken »Brännvin vad döljer du för mig?« som innehåller drygt 100 texter och kul rubriker till moderna låtar. här
finns roliga exempel som Drink Floyd, en text som sjungs till Money! Grogg stewart på melodin
Do ya think I'm sexy! håkan helanström till känn ingen sorg för mig Göteborg! och texterna har
ungefär samma kaliber som alla de snapsvisor vi numera är vana vid, eller vad sägs om john
Vodkalemon som till melodin Give Peace a chance har texten: »Fred i roskilde, skåne e bra, fred
i roskilde, en skåne vi ta«? Boken är skriven av en textförfattare bakom succéer som kvarteret
skatan och Parlamentet – Gussy löwenhielm – som också är musiker. skål och glad sommar!
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dukade middagsbordet och växte genom
åren till vårt världsberömda smörgåsbord.
Sillen och snapsen var väl spridda i alla
samhällsklasser och hör med eller utan
vidhängande smörgåsbord till vår genuint
svenska matkultur. Matjessill, gräddfil och
lök eller inlagd sill, stekt strömming och
böckling hör till favoriterna både hemma
och ute på krogarna. Mums …
S som i Sång
Ett av S:en i SOS borde också stå för
sång, för till snapsen hör även traditionen
att sjunga en snapsvisa. Dryckesvisor har
riktigt gamla anor och i europeiska akademikerkretsar och gillen sjöngs sånger
med massor av verser. I mer modern tid
finns åtskilliga betydligt kortare snapsvisor, många är travestier av populära gamla
sånger och slagdängor. De flesta människor
kan Helan går och variationer av texter till
melodierna Mors lilla Olle, Gubben Noak
och Kors på Idas grav. Att det fortfarande
sjungs till midsommarsnapsen är ett som är
säkert. Men hur är det till sillen och nubben
som serveras på krogarna? Sjungs det på
krogen fortfarande eller har det blivit något
pinsamt att sjunga dryckesvisor?
Sill och nubbe är något väldigt många
vuxna företrädesvis förknippar med sommar. Då står förstås SOS för sommar och
semester! Sommar, semester, sol, sill, strömming och snaps! Kanske vill man få lite SOS
på en av skärgårdskrogarna?
Vi har gjort några strandhugg och ställt
frågor till tio av krogarna utmed vår bit av
skärgården. Vilka är deras allra populäraste
sill- och strömmingskompositioner och hur
är det? Dricker gästerna nubbe och sjungs
det fortfarande snapsvisor? På nästa sida
har vi svaren från norr till söder.

sos

På Wikströms Fisk, Möja,
finns alltid en populär entrétallrik
på menyn. Den innehåller inlagd
sill, plus någon annan sillinläggning, inlagd stekt strömming samt
något mer, allt efter tillgång för
dagen. till denna dricker gästerna
oftast lokala porsbrännvinet Möja
taffel och en klassik svensk mellanöl eller en stark staropramen.
nubbevisor sjungs, men bara om
det är större sällskap här, »roligast
är om det är två gäng, för de drar
ofta med varandra i sjungandet«.

Svartsö Krog har ingen sill på

»

menyn i år, utom vid midsommar.
stekt, inlagd strömming placerad på knäcke står som rätt på
lunchmenyn. Gäster som vill ha öl
och snaps, väljer ofta nils oscar
God lager och så en linjeaqvavit
därtill. snapsvisor förekommer
ofta och gärna när det är större
sällskap här.

Strömming, sill och nubbe
– från norr till söder
På Fejans Krog finns sill i
någon form med som förrätt och
ofta även som varmrätt. strömming erbjuds efter tillgång och
gästerna dricker gärna Fejans egen
ramslökssnaps, som är kryddad
med ramslök från ön. snapsvisor
sjungs främst vid julborden, då
det ofta är större sällskap.

Lidö Värdshus har inlagd
sill eller en traditionell matjesill
med kokt ägg, gräddfil, gräslök
och färsk potatis samt en lika
traditionell stekt strömming med
skirat smör och färsk potatis på
menyn. till detta dricker gästerna
vanlig svensk ljus öl och tar sig

Sandhamns Värdshus rik-

en oP, Aalborg eller herrgårdsbrännvin. om det sjungs nubbevisor görs det ganska diskret,
nästan som i smyg.
silltallrik serveras mest under
midsommaren på Finnhamn
Café & Krog, men på menyn
finns den populära stekta
»Mannerströmmingen«, efter
veterankocken leif Mannertröms
recept. till detta dricker gästerna
allra helst landsorts lager från
nynäshamns Ångbryggeri och tar
en liten Möja taffel eller någon
av krogens femtontal andra
snapsar. snapsvisor sjungs gärna
om det är litet större sällskap.

tiga dragplåster är fiskgryta och
värdshusbiff, men här finns alltid
inlagd strömming som förrätt på
menyn och lunchmenyn erbjuder
stekt strömming med potatismos.
snapsdrickandet på krogen har
minskat men ofta tar man en
traditionell Gammal norrlands och
en Pripps fatöl. Visst sjungs det
en del nubbevisor, men det är
mest vid julborden.

Grinda Wärdshus har sill och
strömming på menyn året runt.
sommarmenyn erbjuder fyra fem
klassiska sillar som förrätt men
ingen strömming som varmrätt.
Däremot serveras »Ingeborgs
strömming« på sjökrogen
Framfickan vid gästhamnen. ett

nu är det sommar

gammalt recept där strömmingen
friteras. Värdshuset kryddar sitt
eget pepparrotsbrännvin, men
klassiska skåne och oP är också
populära. De populäraste ölen
kommer från Wisby bryggeri. Mest
snapsvisor förekommer till jul,
men även den omtyckta midsommarmenyn, där sill och strömming
är förrätt, lockar till en och annan
sång.

Utö Värdshus har alltid »Fyra

sillar och en strömming« på förrättsmenyn. sillinläggningarna
varierar efter lust och inspiration.
till den här tallriken rekommenderas förstås en fläder-och
citruskryddad Utö snaps och
spendrups old Gold. om det
sjungs snapsvisor beror på
sällskap och tillfälle, men visst
sjungs det ibland!

Fina Fisken i Trosa har sin
klassiska senapsmarinerade, stekta strömming med potatispurè,
brynt smör och rårörda lingon på
menyn året runt. sill förekommer
med intervaller. Gästerna dricker
gärna Brooklyn lager och någon
av klassikerna bland akvaviten,
men till julborden är de hemkryddade aqvaviterna favoriter och
då förekommer också någon
snapsvisa.
Restaurang Läget i
Oxelösund har ingen sill på

menyn, men stekt strömming
med potatismos och rårörda
lingon finns både till lunch och
middag. till detta dricks ofta vitt
vin, spendrups mellanöl eller en
Mariestad. Inga snapsvisor sjungs
här för det är mycket få som
dricker snaps.

ugn skapar en härlig atmosfär. Bastutunnan och badbaljan
nskaper som vi gärna vill visa. Välkommen till vår butik
ment.

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.

Samlingsannons för Österåker · Samlingsannons för Österåker · Samlingsannons för Österåker · Samlingsannons för
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Vi säljer unikt designade
kaminer för slott och koja!

!

Vi har energikassetter för alla
öppna spisar
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eurofire

.com

www.
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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

Österåker »Roslagens pärla«

Österåkers kommun är en kommun i Stockholms län. Centralort är Åkersberga. Kommunen ligger i södra Roslagen i Uppland.
Österåkers kommun är i hög grad präglad av närheten till havet i öster och innefattar flera stora öar i den norra delen av Stockholms
skärgård, bland annat Ljusterö, Siarö, Vättersö, Husarö, Ingmarsö och Särsö.
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»Första stoppet blir
vid Kulturhuset
i Ytterjärna. Här
finns café med
ekologiskt och
biodynamiskt samt
konstutställningar
och hantverk.«

Fakta
en broschyr om Utflyktsvägen med karta visar vägen
och ger tips på smultronställen och utflyktsmål. som
vart man kan äta, bo, handla, fika, gå på museum,
utställningar, fiska, paddla, upptäcka naturen med
mera. Det finns en hemsida www.utflyktsvagen.se och
en bokningsbar portal på www.gronakusten.se

Smultronställen
längs vägen

Att resa kan gå fort eller långsamt.
Färden blir en upplevelse i sig på
slingriga omvägar. Via »Utflyktsvägen« passerar man Sörmlands gröna kustlandskap. Med
många fina ställen att stanna till på. text: josefin ekberg foto: roine karlsson

»

vi är pÅ väg SöDerUt och har
ledsnat på tråkiga e4:an när vi
upptäcker skyltar som pekar mot
»Utflyktsvägen«.
– Varför ha så bråttom? Det är ju semester, resonerar vi och väljer att åka på upptäcktsfärd.
Vägen ringlar sig förbi grönskande
hagar, skog och stränder. Man förstår varför
det kallas »Gröna Kusten«. Första stoppet
blir vid Kulturhuset i Ytterjärna. Här finns
café med ekologiskt och biodynamiskt samt
konstutställningar och hantverk. Vi köper
varsin Järnaglass med Earl Grey-smak. Just
nu pågår utställningen »See! Colour!« – ett
internationellt event på tema färg. Nästa
anhalt blir hos De Vilda. En liten butik

med närproducerat ekologiskt kött från
vilda djur. Delikatesser som vildsvin, älg,
hjort, rådjur, hare och and. Vi väljer rökt
hjortkött. Bara att skära upp och servera
med en sallad till. Enkelt och gott.
Färden fortsätter. Vi passerar avfarten
till Skansholmen och sedan Tullgarns slott.
Där har vi redan varit – så vi kör vidare. Och
hamnar i Trosa. En av landets vackraste städer med Trosaån, punchverandor och båtliv.
Som hämtat ur en film från förra sekelskiftet.
Här vill man strosa runt hela dagen. Vi nyper
oss i skinnet och fortsätter vår resa.
Såg en sarv
Nästa gång stannar vi till vid Nynäs slott.
Det ligger i Sörmlands största naturreser-
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vat. 3 266 hektar. I en ladugård pågår utställningen »Älskas … Ätas« om våra husdjur
som vi både älskar och äter upp. Just nu
känns det bra att vi köpte vilt tidigare. En
liten grusväg leder ner mot vandrarhemmet
Bränneriet vid Rundbosjön. På en brygga
står Niwa, Fredrik och Gustaf Lodhammar
från Södertälje och fiskar med spö. De brukar få abborre, gädda och vitfisk.
– Där Gustaf. En sarv, ropar pappa Fredrik till sin son.
Han känner igen de röda fenorna.
Familjen berättar att de ofta åker hit för
att meta. I den här sjön finns gott om fisk.
Nästa anhalt blir Stendörrens naturreservat. Platsen där det lättast går att nå
Sörmlands skärgård utan tillgång till båt.

»Vägen ringlar sig förbi
grönskande hagar, skog
och stränder. Man
förstår varför det kallas
›Gröna Kusten‹.«
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Med vandringsleder och hängbroar ut till
öarna. Det finns gott om parkeringar. När
man kommer till en vägbom tvingas man gå
sista biten. Men det gör inget. Längs vägen
finns en frågesport att roa sig med.
Vi kommer fram till det gamla fiskarstället Aspnäset. Platsen andas skärgård med
klippor, båtar och sjöbodar. Vilket inbjuder
till romantik tycks det som när vi får syn på
ett tätt omslingrat par på bryggan. I Naturum bjuds på gratis kaffe och utställningar
om djur och natur. Utanför dörren ligger en
sten. Är det därför det heter »Stendörren«?
På stenen står med handmålade bokstäver
»Vänd på mig«. När man vänder den syns
texten »Tack, det var skönt«.
Loppisfynd
Det är svårt att slita sig men vi har mer att
upptäcka. Vi kommer så småningom till
hamnen i Nyköping. Den kantas av båtar,
krogar, hantverk, loppis och folkliv. I en buss
på kajen säljs hemlagad glass. Vi går bort
mot ån vid medeltida borgen Nyköpingshus.
Utmed promenadstigen pågår en fotoutställning med gamla svartvita bilder på tygdukar.
Spännande att se hur folk hade det förr. Det
är lummigt och svalt i skuggorna längs ån.
Här och var finns parkbänkar att slå sig ner
på. När vi sett nog låter vi Utflyktsvägen föra
oss till nästa stad – Oxelösund. Här finns
sevärdheter som Femörefortet, Skärgårdsmuseet i Gamla Oxelösund och äventyrspalatset Boda Borg. Vi fortsätter vidare.
Snart blir vägen allt krokigare. Lite här
och var korsar vi Sörmlandsleden. Med
vilken man kan uppleva Sörmland på ett
ännu långsammare sätt. Den vill vi vandra
någon gång. Bakom nästa krön får vi syn på
en loppis. En riktigt stor en. Full med glada
människor och mycket prylar. Billigt är det
också. Ett vinställ för 50-lappen och färska
tomater åker vi därifrån med.
Kurvorna leder oss slutligen till Nävekvarn. En blå skylt vid infarten varnar »Far
sakta genom Nävekvarn här är så vackert«.
Automatiskt sänker man den redan låga
farten. I första (och enda?) korsningen tar
vi vänster för att besöka Café Gula Kvarn.
Ett före detta sädesmagasin och kvarn med
hantverk, konstutställningar, loppis och
servering. Därefter följer vi vägen ner mot
vattnet och finner en gästhamn med krog,
båtbutik, hantverk och camping.
Ett bra ställe att övernatta på. Vårt tält
reser vi på stranden nära havet. Innan vi går

»Det är svårt att slita sig men vi har
mer att upptäcka. Vi kommer så
småningom till hamnen i Nyköping.
Den kantas av båtar, krogar, hantverk, loppis och folkliv.«
och knoppar besöker vi det lokala mathaket.
Här kan man få pizza. Och folköl. Nästan som
hemma. Vi slår oss ner på uteserveringen.
Där gör det inget om man spiller lite. Under
bordet lunkar en »tam« igelkott i hopp om att
hitta smulor. Krögaren kommer fram och pratar lite. Vårt första besök och han behandlar
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oss redan som stamgäster. Vad trevligt.
Morgonen därpå fortsätter vår färd.
I Säterdalen tar vi en genväg med vägfärjan
över Bråviken. Där lämnar vi Utflyktsvägen.
Resten av resan föredrar vi småvägarna
framför den snabba europavägen. På vår
färd söderut. ❧

öfolk Anna Kälvebrand vände motgång
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till framgång och hittade sitt kall i livet när
hon snubblade över ostens fascinerande
molekyler. När den gamla svetsverkstaden på
Rindö uppenbarade sig var det kärlek vid
första ögonkastet. Då visste hon att det
var där hon skulle starta ett eget mejeri.
Med huvudet före kastade hon sig in
i ystningens komplicerade hantverk och
har inte ångrat sig en sekund sedan dess.

öfol
lk •
k
•
fo

text: gunnika isaksson-lutteman
foto: tomas almbo & camilla olsson

Ostmakerskan på Rindö
har valt att
kalla sitt lilla mejeri för Ostmakeriet, och om det då gör henne till
en ostmakerska får väl vara osagt.
Själv kallar hon sig mejerska. En
vilja att arbeta med händerna och
strävan efter att utvecklas, bidrog
till att hon kunde återhämta sig
från den plötsliga chocken av att
bli av med jobbet som butikschef
för en klädkedja i Stockholm då
hon inte passade in i ledet längre.
Det var inte jag ändå. Jag
trodde att det var kläder jag
skulle hålla på med resten av mitt
liv, men så var det inte, det var
bara en avkrok, konstaterar Anna
och rättar till en yvig hårslinga i
pannan.
En vän, som också driver
småskaligt mathantverk, nämnde
ost i förbifarten och med Annas
bakgrund inom floristyrket och
tidigare erfarenheter från restaurangbranschen var steget faktiskt
inte så långt. Från att ha varit
tämligen ointresserad av ost väcktes nyfikenheten när hon började
läsa på om ostens framställningsprocess, kemin kring hantverket
och dess historia. I ostens värld

aNNa käLveBraND

hittade hon det kreativa arbete
hon sökte efter. Färg, form, smak,
känsel och doft, allt fanns där.
Maken fick följa med på helgturné runt Dalarna för att ta reda
på hur andra små gårdsmejerier
utövade sitt hantverk. Och efter
att bara ha spenderat några minuter på en kurs i ystning så visste
Anna att det var detta hon ville
pyssla med.
– Jag fick en aha-upplevelse
och jag kan förstå hur det känns
att bli frälst nu, skrattar Anna
och det är omöjligt att inte lockas
med i hennes härligt hesa skratt.

Det är mÅNga
faktOrer som

spelar
in på hur osten
smakar. små detaljer
som hur ostmassan
skärs, hårdhänt eller
med försiktighet.

Fingertoppskänsla
Att tillverka ost är en process
som i princip varit densamma i
tusentals år och som till en början
kom till för att kunna konservera
mjölken från gårdens kor. Varje
tisdag hämtar Anna 500 liter mjölk
från de glada kossorna på Öster
Grytinge Gård i hjärtat av Roslagen. För att mjölken ska mogna
tillsätter Anna mjölksyrebakterier
och väntar på att den ska syras
innan hon blandar i löpe för att
få mjölken att stelna. När mjöl-
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ken har samma konsistens som
en chokladpudding skärs den i
bitar. Marshmallowstora bitar blir
mjuka ostar som Camembert och
bitar små som riskorn blir hårda
ostar som till exempel Parmesan.
Ostmassan rörs varsamt om för
att få vasslet att avges från bitarna
och sedan är det dags att forma
och pressa osten, då kan även
kryddor tillsättas.
– Det gäller att ha fingertoppskänsla för att veta när
ostkornen är som jag vill ha
dem, säger Anna och kliar sig i
huvudet.
Även lagringsprocessen är en
vetenskap i sig då ostarna måste
pysslas om i princip varje dag.
Lagringen sker idag i Ostmakeriets kylrum, men drömmen är
att få lagra ostarna i ett fuktigt
bergrum som har övergetts av
Kustartilleriet som förr huserade på ön. Ostarna lagras olika
länge beroende på vad de är för
ost som Anna vill skapa. Älvsala
Vit får gotta till sig under två
månader medan Rindö Ädel kan
få stanna i kylrummet upp till
ett halvår. Skärgårdens ost med

Öppet i sommar
torsdag–söndag 11–17.
läs mer på
www.ostmakeriet.se

smak av fänkål, enbär och brännässla lagras i fyra månader.
Egentligen är det inte svårt att
göra ost, men det är svårt att göra
en bra ost och att göra den som
man vill att den ska bli, avslöjar
Anna.
Det är många faktorer som
spelar in på hur osten smakar.
Små detaljer som hur ostmassan
skärs, hårdhänt eller med försiktighet till exempel. Temperaturer
i de olika stegen och hanteringen
av osten när vasslen ska avskiljas
är också viktigt. Mjölkens kvalité
har stor inverkan på slutresultatet. På sommaren när kossorna
får gå ute kan det hända spännande saker med mjölken som
gör ystningen till ett kreativt
hantverk.
Hemtrevligt
Mejeriets östra del har inretts till
mysigt café med sammetsröda
soffor och välvda fönster som
blickar ut mot Solöfjärden. På en
välmående serveringsdisk trängs
ostarna med söta marmelader
och hembakta kex. Mamma Gunvor hjälper ofta till och har även

bakat de mesta som serveras. När
solen skiner flockas fikasugna
besökare på altanen för att provsmaka ostkaka eller ostpaj. Anna
välkomnar alla lika hjärtligt och
hennes glada sätt skapar en trivsam stämning. Det är omöjligt
att inte dras med i hennes entusiasm när hon berättar hur fantastiskt vackert det är när blåmöglet
blommar upp och hur vitmöglet
växer fram som len sammet.
Till sommaren utökas sortimentet med yoghurt och lagom
till höstmörkret sänker sig arrangeras ostprovarkvällar i stearinljusens fladdrande sken. Kanske att
hon tänker ha kurs i ystningens
ädla konst också. Anna bubblar av
idéer men hade aldrig egentligen
drömt om att bli mejerska. Av en
slump fann hon osten och vet nu
att det är hennes kall.
– När jag öppnade dörrarna
på invigningsdagen i påskas så
kände jag att jag hittat mig själv
igen, säger hon och fyrar av ett
äkta leende.
Anna Kälvebrand har hittat
hem. Hem till Ostmakeriet på
Rindö. ❧

varje tiSDag hämtar
Anna 500 liter mjölk
från de glada kossorna
på Öster Grytinge Gård
i hjärtat av roslagen.

»Jag fick en ahaupplevelse och
jag kan förstå
hur det känns att
bli frälst nu.«
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mlingsannons för Trosa · Samlingsannons för Trosa · Samlingsannons för Trosa · Samlingsannons för Trosa · Samlin

Bunkra böcker i Trosa!

Där bryggan börjar finns Trosa antikvariat –
öppet alla dagar i sommar!

gärna någon blomstergirlang i
hörnen eller nåt sånt.

Trosa antikvariat

välkommen att titta in
i hörnan där det blommar

Blomsterhörnan
0156-124 74

Öppet 7 dagar
i veckan

»Visste du att … området kring Trosa är rikt på fornlämningar
i form av runstenar. Berömd är också en guldskatt som grävdes
upp ur jorden vid Tuna by i Västerljungs socken år 1774.«

70 magasinskärgård sommar2012

ngsannons för Trosa · Samlingsannons för Trosa · Samlingsannons för Trosa · Samlingsannons för Trosa · Samlingsan
Byt ruffen mot ett Trädhus
för en natt!

.

Vandrarhem vid Trosavikens mynning
www.studiolagno.se
0156-224 70

Trosa »Världens ände«

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

Välkommen till Trosa
den genuina skärgårdsstaden

Efter en dag
på sjön eller i bilen?

www.trosa.com | turism@trosa.com | 0156-522 22

Tag en paus i charmiga Trosa
Spa med härliga behandlingar och 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.
Prisvärt erbjudande för logi, mat och spa,
Sommarpaketet!

www.trosatrafikskola.se

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

71 magasinskärgård vår2012

Start i Norrtälje.

Femtio snabba år
med Roslagsloppet
I år firar ett av sommarens mest publikdragande arrangemang i skärgården –
Roslagsloppet, 50 år. Magasin Skärgård har med hjälp av Rolf Eriksson från
ÖRK sammanställt tillbakablickar. text o. foto: roine karlsson fakta: rolf eriksson

»

Det heLa BörjaDe hösten 1961
med att Curt Carlsson och Gunnar Karlsson från Öregrunds
Racerklubb satt och grubblade på hur
man skulle lösa klubbens problem. Rundbanetävlingarna i
Öregrund hade lagts ned och
man var tvungen att hitta på
någonting nytt. »Ska vi starta en
distanstävling för lite större båtar
i stället?« undrade Curt och Gunnar var med på idén. Att målet
skulle ligga i Öregrund var självklart men
inte varifrån starten skulle gå. Valet föll till

slut på Saltsjöbaden och har sedan växlat
genom åren.
Några regler för distanstävlingar fanns
inte på den här tiden då man bara hade
ägnat sig åt rundbanetävlingar
tidigare. Lösningen hittade
man i Italien där man tävlade
med snabba turistbåtar. Tillstånd fixades. I Väddö kanal
fick de tävlande bara hålla sig
till knappa 4 knop.
Så midsommardagen 1962
gav sig 21 startande kraftvidunder iväg i skapligt väder mot Öregrund. Längs vägen skulle
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de navigera rätt till ett par kontroller i Stockholms norra skärgård. Säten och vindrutor
lossnade. I övrigt inträffade inga allvarligare
olyckor. Man saknade hjälm på den här tiden
och hade bara en vanlig flytväst på sig. Alla
båtar utom en som hade fått styrfel, kom i
mål. Bo Lindström med navigatören Ingemar
Sjögren vann med sin amerikanska katamaran
som hade dubbla Mercury-motorer där bak.
Snitthastigheten låg på 32.3 knop.
Kändisar
Snabbast genom åren har Anders Borgqvist/
Joakim Österström varit med 82.1 knop i en

jussi.

Bosse Lindström 1962.

mikael persbrandt.

kändisklassen.

Bosse lindström.

»Några regler för distanstävlingar fanns inte på den här
tiden då man bara hade ägnat sig åt rundbanetävlingar
tidigare. Lösningen hittade man i Italien där man tävlade
med snabba turistbåtar. Tillstånd fixades.«
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sune och Bengan.

Norrtälje 1983.

»Jubileumet firas ordentligt den första helgen i augusti.
I Öregrund blir det festivaltält, musik, marknad, tivoli,
multisporttävling och uppvisning av veteranbåtar.«
Phantom/Chevrolet ifjol. Men Hans Strandman och Mikael Frodé får nog ändå framstå
som loppets två giganter. Strandman har
startat i 45 lopp och passerat målgången
40 gånger men är nog stoltast över sina två
totalsegrar. 1975 och 1976.
Frodé är värst med sina nio totalsegrar.
Han har fullföljt 19 tävlingar. Bästa kvinna
genom åren är Annika Wrenkler med fem
klassegrar, en totalseger och 17 fullföljda
lopp. 1986 kördes det första kändisloppet
som har blivit lite av en publikfavorit. Det
brukar bli hårda fajter mellan kändisarna
som tävlar i likadana båtar. Där toppar
bröderna Robert och Mark Aschberg som
tagit sig i mål 14 gånger. I skrivande stund
är det klart att Johan Rheborg känd från tv-

programmet Solsidan, för övrigt inspelat i
Saltsjöbaden där loppet en gång startade,
byter ut sin segway mot båt för att delta i
kändisklassen 2012. Även Rickard Olsson
programledare i tv har anmält sig.
Kunglig glans
Totalt har cirka 2 900 ekipage fullföljt loppet genom åren. En ruggig olycka inträffade
dock 1984 då Peter Jobs skadades allvarligt
efter att i full fart kört in i en svallvåg efter
ett fartyg. Båten blev till smulor. Roligare
var det 1988 med kung Carl xvi Gustaf på
startlinjen i en stor offshorebåt. Vilken
kunglighet får vi se på startlinjen i år när
loppet firar femtio år?
Jubileumet firas ordentligt den första
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helgen i augusti. I Öregrund blir det festivaltält, musik, marknad, tivoli, multisporttävling och uppvisning av veteranbåtar. På
fredagen visas alla muskelpaket upp vid
Sjöhistoriska museet i Stockholm. Lördagen
den 4 augusti smäller det. Med första start
klockan 10 på Strömmen i huvudstaden.
I Norrtälje startar klassiska båtar i loppet Classic Offshore. Roslagsloppets första
totalsegrare Bo Lindström deltar inte i
veteranloppet men visar upp vinnarbåten
från 1962 vid mål.
Banan brukar kantas av tusentals åskådare i fritidsbåtar och på stränderna som
vill följa loppet norrut. På klipporna i
Öregrund väntar publiken spänt på att få
hylla segrarna. ❧

Senaste nytt & Notiser

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

foto: claes askensjö
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Unik gallring på Gräddö-Asken
Claes Askensjö på ön Gräddö-Asken i Norrtäljeviken saknade sin barndoms betade
natur på 40-talet. Han gjorde slag i saken, kontaktade Skogsstyrelsen och fick ett rådgivningskvitto på att återställa ädellövskog på drygt två hektar. Holmen Skog och Edsbro
Skogsvård fällde granarna och skeppare Ove Jansson från Tjockö skeppade iland virket.
Virkesmängden överträffade alla förväntningar. Det blev 550 kubikmeter. Det är första
gången ett arbete med denna inrikting utförs i nutid i Roslagens skärgård. Då gallringen skedde enligt Skogsstyrelsens anvisningar beviljades även eu-bidrag. Öborna på
Gräddö-Asken kan nu glädjas åt ädellövskog med blomster på backen. Claes blev nöjd
med resultatet och planerar att låta får beta på östra delen av ön.
Med stridsbåt till skärgården
nu kan man boka en riktig stridsbåt 90 och
åka till öar som söderarm, Arholma, lidö
och siaröfortet där militären har haft bunkrar och kanoner. På Arholma och siaröfortet
finns dessutom militära museum att bese.
Båten tar grupper på 8–12 passagerare.
Den gör maxfart 43 knop och har tidigare
använts av försvarets amfibiebataljon.
roslagslänna Allservice ligger bakom satsningen och erbjuder paketresor tillsammans
med krogar och vandrarhem på öarna samt
i norrtälje. Mer info på www.båttaxi.nu

Boka gästhamn över VHF
Från och med i sommar kommer alla
Promarinas gästhamnar att ha VhF-stationer.
Det innebär att alla båtägare utrustade med
VhF kan boka båtplats direkt hos Arkösund,
Furusund, Mariefred, norrköping, norrtälje,
oxelösund, rindö, sandhamn, strängnäs,
Uddevalla, Västervik, Wallhamn samt sopot i
Polen. systemet fungerar oberoende av mobiltäckning. Vilket kan vara ett problem långt ute
till havs. tidigare har det bara varit möjligt att
boka via telefon eller e-post.

konstnären och författaren Bo tilliander
har kommit ut med
sin fjärde bok. Dalarö –
minnen från skärgården.
en bok om hans barndom i
40-talets Dalarö och på öarna runtomkring.
han berättar ur sina minnen så tydligt att
man som läsare förflyttas till en snart bortglömd epok som om den vore levande igen.
en del episoder känns så främmande idag
trots att knappt en mansålder förflutit.
till
ill exempel fick inte
alla köpa pilsner
klass II. På lanthandeln satt anslag med
namn och adress
på de som inte fick
handla öl. De ansågs
dricka för mycket.
Men skam den som
ger sig. De alkoholtörstiga fann sätt
att kringgå reglerna.
Man hoppade helt
enkelt på ångbåten
och hinkade så
mycket bärs det gick på tio minuter innan
nästa brygga. Det kallades att »slussa«.
Det och många andra minnen från Dalarö
med omnejd berättas det om. Varvat med
författarens färgglada och naivistiska konst
samt svartvita fotografier från tiden. en lättläst bok som förflyttar läsaren tillbaka till
en svunnen tid man både kan fasa för och
tråna efter. Med bilder man kan betrakta
länge, länge. trots åren som gått är mycket
sig likt i Dalarö. Utåt sett. De flesta husen
står kvar. Många av profilerna från förr kanske är borta men de får nytt liv tack vare
tillianders bok. jag kan varmt rekommendera den – mycket prisvärd dessutom. / je

text & mÅLNiNgar: Bo tilliander
BiLDer & kartOr: Dalarö hembygdsförenings
arkiv förLag: Balkong förlag
aNtaL SiDOr: 128 cirkapriS: 130 kr
iSBN: 978–91–85581–63–4

Vi har material för trädgård & strand
Återförsäljare

Generatorer Startmotorer
Båt/Bilelektriska

ELHÅ Bil & Båtel

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

Natursten • Jord Hasselforsjord
Grus • Krossprodukter
Containers • Transporter

s i storsäck!
Även leveran

Rodenåkarna
0176-767 50. www.rodenakarna.se
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s/s Blidösunds musikturer i skärgården

Magasin skärgårds fotograf roine karlsson har
en fotoutställning med
bilder i sitt fårhus på lidö
i sommar. Dörren är öppen
varje dag från och med
juni. Det är bara att kika in
när som helst. Vernissage
blir det helgen 2–3 juni då
konstrundan går av stapeln.

Calle hade alltid trampat gasen i botten. Han hade varit chef för miljardbyggen
i Berlin innan han fyllt 30 och sedan dess bara arbetat mer och mer. Men på en
klippa i Normandie förändrades allt. Livet hade väl mer att ge än bara jobb?
Hans bäste vän Janne var tvungen att sälja sitt hus, sin bil och allt annat han
ägde för att flytta ombord på segelbåten som några år senare skulle ta dem jorden
runt. Enda problemet var att ingen av dem någonsin hade seglat.
Segla med Albatross är en fängslande berättelse om hur två män bestämmer sig
för att göra verklighet av sin gemensamma dröm. En historia om uppoffringar
och vänskap. Det är en skildring av en värld full av goda människor – men
också med inslag av fullkomliga galningar. Albatross ankrar vid öar där tiden
stått still i hundra år och lägger till vid små hamnar där barnen aldrig sett en vit
man förut. Aldrig utan att varje plats lämnar ett speciellt avtryck efter sig.
Boken handlar om sökandet efter harmoni, men den är samtidigt ett gastkramande äventyr där vädergudarna är nära att slå livet i spillror. Det bestående
budskapet är ändå att alla kan förverkliga sina drömmar och att vem som helst
kan segla jorden runt, om bara viljan finns där. Segla med
ISBN 978-9163392375
Albatross är en levande historielektion och en hel flora av
personligheter. Och en ledstjärna för den som vågar ta steget
9 789163 392375
från kajen och kasta sig ut på de stora haven.
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Segla med
albatroSS

Omslag Storm.indd 1

2011-08-04 16.33

text: Andreas käll
iLLUStratiONer: rodolfo navarro
SiDaNtaL: 461 priS: 300 kr
iSBN: 978-91-633-9237-5
WeBShOp: www.seglamedalbatross.com

»Visste du att … kung Oscar II lämnat sin inskription
på klipporna både i Öregrund och Nynäshamn?«

forsgrenstimmerhus.se

kJÄll, anderSSon, larSSon

Lidöbilder
från alla årstider

Segla med albatroSS

I sommar bjuder ångfartyget s/s Blidösund på flera nya musikturer till och från skärgården. Inte bara från Slottsbron i Stockholm. Lördagen 2 juni går hon från Eckerö och
Färingsö med Mr Soul & His Marschmallows. Lördag 9 juni spelar jazzbandet Mississippi Seven på turen som avgår från Lidingö. Lördag den 30 juni underhåller Swingsters
på en tur från Ljusterö och Björnhuvud. Lördag 14 juli, 11 & 18 augusti lämnar hon kajen
i Norrtälje med Clas Yngström & Big Tex Three, Cover Crew Band och Six Pack Holiday.
Och lördagen 28 juli angör hon bryggorna Gräddö, Tyvö och Tjockö med Jazz Doctors
ombord. Mycket att se fram emot med andra ord.

jag hade förmånen
att vara på båtmässan med min dotter
i Magasin skärgårds
monter. Andreas käll kom
förbi och pratade om »segla
med Albatross«.
– Du måste läsa den. Den är jättekul.
jag har bara 300 ex kvar, sa han.
jag köpte ett exemplar. Det var en god
investering. jag har både fnittrat och
skrattat så tårarna runnit. Den handlar
om vännerna janne larsson och carl-erik
»calle« Anderssons resa jorden runt. calle
skrev skeppsdagböckerna som är grunden
till denna reseskildring från 15 juni klockan 15 år 2002 till 15
andreaS kJÄll
juni klockan 15 år 2005.
janne och calle blev
sjösjuka. De hade aldrig
seglat med de skulle
bli helsingborgs första
världsomseglare.
De började studera
navigation, VhF, satellitkommunikation, maskin-teknik med mera. ja,
a, allt
med Carl-erik anderSSon oCh Janne larSSon
som kunde vara viktigt
på vida havet eller
mellan öar och grund. Drygt tre år innan
avfärden hittade de sin jordenruntseglare –
en hallberg rassey 42:a. en rejäl båt som
calle och janne gjorde sitt livs resa med.
resten får ni själva läsa om. / ola ekberg

faluhus.se

Samlingsannons för Vaxholm · Samlingsannons för Vaxholm · Samlingsannons för Vaxholm · Välkommen
Samlingsannons för–Va
Hamngatan 22 Vaxholm

Tack för att du handlar på hemmaplan

HÄR KAN DU HITTA
BARNKLÄDER, LEKSAKER,
INREDNING OCH ANNAT
SMÅTT OCH GOTT

Hamngatan 22, Vaxholm
Öppet ALLA dagar
www.littleme.se

sköna, ljuva, tuff
tåliga kläder för
barn i åldern
nyfödd till 10 år
Vårn
yhet
från er

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

Vaxholm »Öarnas huvudstad«

Vaxholm har
sedangärna
tidigt den
1500-tal
många sätt
utvecklats till en centralort för den mellersta delen av Stockholms skärgård, inte
Besök
nyapå
hemsidan
www.littleme.se
minst genom den intensiva trafiken med så kallade »Vaxholmsbåtar« som inleddes runt sekelskiftet 1900, på samma sätt som Dalarö
blev en centralort vid kusten för Stockholms södra skärgård. Vaxholm fick fast förbindelse med fastlandet först 1926 via Pålsundsbron över södra Vaxholmsfjärden.
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Vi finns i Norrhamnen i Vaxholms äldre
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finns
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bebyggelse.
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www.facebook.com/vaxholmshembygdslugn,
båtar och havsluft. Vi finns
www.facebook.com/vaxholmshembygdsi gardscafe
Norrhamnen i Vaxholms äldre
gardscafe

bebyggelse.

Trädgårdsgatan 19 • 08-541 319 80
www.facebook.com/vaxholmshembygdsgardscafe

MAISON SCOTCH
SCOTCH & SODA
FILIPPA K.
SUPERDRY
CREAM
KOOLA ANNA
SOAKED IN LUXURY
SECOND FEMALE
MELMELLI
SAINT TROPEZ
SVEA
MBYM
CALVIN KLEIN
FRONT ROW LIVING
VINTAGE BY FÉ
HULTQUIST
JAPA MALA
DECADENT
LOVE & TOAST
LA MAISON AFRIQUE
NIC&MEL
VÅGA
ELISABETH ANDRÉN
SYSTER P
R´BELLE
WHEAT
SHRUNK
TOM´S SHOES
HUNTER
PRIME BOOTS
HAVAIANAS
KLINTA
NOW ALSO HOTEL VEGA
A BED & (NO) BREAKFAST
www.vegavaxholm.com

& BED & BREAKFAST
Rådhusgat an 18 Vaxholm 070 594 60 99

Vega

CLOTHES FOR HER, HIM &

KIDS

address HAMNGATAN 28, VAXHOLM phone +46 8-541 304 00
open MONDAY-FRIDAY 10-18, SATURDAY 10-16, SUNDAY 11-16
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Lust att skapa
i lada

På en lantlig gård i Roslagen
släpps kursdeltagare ut på grönbete för att skapa konst av lust och glädje. Ur själens djup.
En outsinlig källa. Välkommen till Skaparladan.
text: josefin ekberg foto: roine karlsson

Lust att skapa i

»

i byn Södersvik
utanför Norrtälje har Jonna och
Peppe Jakobsson byggt en stor
lada. Skapad för människor som vill skapa.
I den moderna byggnaden med högt i tak,
i dubbel bemärkelse, får kursdeltagare leka
fritt med färger och former. Prova sig fram
till sitt eget unika uttryck. Med lust och
glädje som ledstjärnor. Samt kunskaper om
konstläran Vedic Arts 17 principer.
Vi är ett gäng på elva personer som ska
gå på målarkurs denna helg. Dagen börjar
med »morgonstund« strax före klockan 10.
Vi väljer varsin Baden-solstol med färgglad
filt att sitta bekvämt i. Jonna börjar efter
introduktion med lite meditation.
– Alla kan skapa, säger hon.
Vi blundar och drar med en krita det
så kallade »linjen«. Den första principen.
Jonna gör en liknelse med telefonklotter
något de flesta kan känna igen sig i.
– Ni ska bara släppa taget. Lyssna inåt på
era egna impulser, förklarar hon.
En kringelkrokig krumelur bildas ur det
undermedvetna medan vi låter handen göra
vad den vill med kritan. En resa i vårt inre.
När vi öppnar ögonen och ser på »linjen«
pÅ kNöSgÅrDeN

utfört med häftiga rörelser eller svagt och
försiktigt ritat ser vi olika former och figurer.
Man kan skönja en elefant, en fjäril, ett åskväder eller bara en känsla. Vrider man på
pappret syns något nytt.
Jonna poängterar att vi ska släppa
alla prestationskrav. Här handlar det
om motsatsen. Inget är rätt eller
fel. Allt är tillåtet. Vi ska skapa i
egen takt och efter eget behov.
Känna total frihet. Och lyssna
på oss själva. Vad vi känner
för. Tänk vad lyxigt. Att bara
gå efter vad som känns bra.
Något många inte unnat sig
sedan barnsben.

för. När den vänstra tar över och kan den
säga »det borde vara mer grönt« för att gräset
har den färgen i verkligheten men den
högra hjärnhalvan tycker något annat.
»Mera gult« eller varför inte »lila«.
Allt är okej i den skapande konstens
värld. Här finns inga måsten, pekpinnar och »så ska det vara«.
– När det känns »finemang«
södersvik
då använder vi lika mycket höger
som vänster hjärnhalva. Då blir
det balans, förklarar Jonna.
Peppe dyker upp och gör oss
sällskap en kort stund.
– Vi blir bättre på att lösa problem om
vi använder båda hjärnhalvorna, fyller han i.
Vi behöver inte vara rädda för att måla
för mycket och ångra oss. Det går alldeles
utmärkt att måla över och börja om. Eller
som man brukar säga »kill your darlings«.
Den berömda tavlan Mona Lisa består av
hela 30 lager färg. Jonna uppmuntrar till att
prova allt hejvilt.
– Vad händer om jag gör tvärtom? Det
värsta som kan hända här är att jag får färg
på fingrarna, menar hon.
Efter genomgången släpps vi på grönnorrtälje

stockholM

Höger hjärnhalva
I skapandeprocessen tränar vi
upp vår högra hjärnhalva. Till vardags använder vi oftast vänster. Den logiskt
och praktiskt tänkande delen.
– Vi har tränat upp vänster så mycket att
vi blivit halta. Vi går i cirklar och utnyttjar
inte hela vår potential, förklarar Jonna.
Med höger övar vi upp den känslomässiga
sidan och lyssnar till vad vi vill och känner
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»När vi känner för det får vi gå ut och klappa fåren, sitta
och njuta av solens strålar eller något annat vi får lust till.
Vi får komma hit och måla när som helst under den här
helgen. Hela natten om vi vill. Utanför ladan betar 18 får
av lantrasen Roslagsfår. En möjlig källa till inspiration.«
bete. Ivrigt går vi lös på penslarna och alla
läckra akrylfärger. Bakom varsitt staffli har
vi vår privata sfär som alla i gruppen förväntas respektera. Vi får bara kliva in och
tjuvkika på varandras målningar om vi blir
inbjudna. Ingen får kommentera den andres
verk eller störa i den kreativa processen.
Den enda strikta regeln mitt i allt det fria.
När vi känner för det får vi gå ut och klappa
fåren, sitta och njuta av solens strålar eller
något annat vi får lust till. Vi får komma
hit och måla när som helst under den här
helgen. Hela natten om vi vill.
Utanför ladan betar 18 får av lantrasen
Roslagsfår. En möjlig källa till inspiration.
På gården bor även två hästar, en hund,

fyra katter och två vandrande pinnar(!).
Framförallt finns det gott om natur med
kust och skärgård inpå knuten.
Stort eller litet
Vi lär oss fler Vedic Art principer. Några
kan man ha nytta av även i andra sammanhang. Som heminredning. Arkitektur. Eller
mode och kläder. Den sjunde handlar om
»format«. Vill vi måla på stor eller liten duk.
– Ett stort format ger mycket frihet. Det
kan också kännas ödsligt och skrämmande,
säger Jonna.
På min lagom stora duk växer en massa
färggranna såpbubblor fram. Runda till formen i olika storlekar och skiftande färger.
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Försöker få till blänket i bubblorna. En omöjlig uppgift tycks det. Som tur är måste inte
konst vara fotografiskt likt verkligheten. Vi
har ju nyss fått lära oss frihetens möjligheter.
Provar alla färger för att se vad som händer. Vill hitta de som passar bra ihop. Och
undvika en brun sörja. Vilken tur att det går
att måla över det man inte gillar. Upptäcker
att gult, vitt, orange och några stänk rött
blir fint. Med snurrande penseldrag som
en van Gogh, målandes bubblor i min egen
bubbla, känns det som om tid och rum inte
längre existerar. Att man kan hålla på och
måla i evighet. Utan att bli varken hungrig,
trött eller kissnödig. De enda känslorna just
nu är glädje och lust. ❧

onst

Bröllop & Fest
RÅDMANSÖ BYGDEGÅRD
Gräddö • 0176 - 4 0 6 0 9
www.radmanso-bygdegard.se

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

0176-403 15
www.kajak-uteliv.com

UN
ÖT
FR

A TAXI & B U SS
A

-

0176 - 470 54 • 070- 734 79 68

B

Målarkurser
6-8, 9-11, 22-28 juli
& 29 juli-4 augusti

0176-404 99
www.lidövärdshus.se

Släpp ut din hjärna på grönbete!
www.skaparladan.se

KAFÉ med BED & BREAKFAST

ENSKÄRS
SJÖTRANSPORT
070-692 83 83
www.enskarssjotransport.se

KAFÉ

KVARN
UDDEN

Glass
Kaffebröd
Smörgåsar
Smårätter
Öl/Vin

Välkomna!

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

ROINES FOTO GRÄDDÖ
Vi hjälper dig med det du
inte hinner med. Städa, skotta snö,
putsa fönster, klippa gräs m m.
Tel: 070–425 25 26, 0176–160 27

Reportage, kurser, reklam,
miljö, brudpar

telefon 0176 – 440 50
jussi@kapellskaret.se
www.kapellskaret.se

070-314 49 43 roines.foto@gmail.com

0739-526 189
www.parlmakeriet.se

Välkommen till Rådmansö

öster om Norrtälje, väster om Åland, mitt i Roslagen
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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sjörapporten Östergarnsholm, syd 2
meter i sekunden, tät
dimma … Varje kväll, tio
minuter i tio är det dags.
sjörapporten i radio. kväll
efter kväll sitter tusentals och
lyssnar och hör de mytomspunna namnen
på väderstationerna. Väderöarna, Utklippan
och Bjuröklubb, följt av vindstyrka och riktning. Det är lätt att låta fantasin skena och
försöka skapa en bild av
hur det ser ut på dessa
platser. hur är det att
vara på söderarm
öderarm när det
blåser syd-västlig kuling?
Anders nylund, meteorolog från bland annat
V4, har tillsammans med
tV4,
kollegan och fotografen
lars-Göran nilsson skrivit
sjörapporten, om väder,
fyrar och skeppsbrott
längs våra kuster.
efter en inledande
historielektion i väderrapportering, meteorlogisk grundkunskap samt en historisk
genomgång av fyrväsendet i sverige, startar
resan runt den svenska kusten. Först ut
är nordkoster, en de västligaste öarna i
sverige. resan avslutas sedan på storön,
längst norrut i Bottenviken. Presentationen
av varje väderstation följer samma upplägg.
Det är en gedigen och fullmatad bok med
läsning för hela sommaren. Antingen läser
man den från pärm till pärm, eller så väljer
man ett avsnitt i taget och fördjupar sig i
en plats åt gången. Gör det mer spännande
genom att läsa om den plats där du befinner dig för stunden. läs om landsort när
du seglar förbi, eller om skeppsbrott utanför
svenska högarna samtidigt som du sitter
nedanför heidenstamsfyren och ser solen gå
ner över fastlandet. / jessica Alm
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Fiske för handikappade
Nu erbjuder företaget Catch & Relax i Vaxholm fisketurer även för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov. Med båten Fred 25 från Hanterbara båtar blir det
möjligt att ta emot rullstolsburna och personer med nedsatt rörelseförmåga. Satsningen
är ett led i det projekt som Öppen Skärgård driver där man utbildar entreprenörer i frågan för att göra skärgården mer tillgänglig. För alla.
OS-stjärnor
kappseglar på
Riddarfjärden
Veckan den 2-8 juni blir
det kappseglingar för
sex metersbåtar framför
stockholms stadshus.
regattorna är en del
av os-jubileumet Arena
stockholm 2012. sexor var
en olympisk klass redan
1912. Utöver många os-medaljörer deltar seglarproffs
som Pelle Pettersson och Paul cayard i tävlingarna på
riddarfjärden. nationaldagen firas med distanskappsegling
för klassiska segelbåtar och sexor. jubileumsseglingarna
fortsätter den 20 juli-5 augusti i nynäshamn.

Badfigurerna är ca 24 cm höga
och kostar 279 kr/st.
säljs hos linneladan, Penningby.
www.linneladan.se

foto: sveriges centralförening för idrottens främjandes arkiv

»Visste du att … Trosa kommun rankas
tvåa nationellt i gott företagsklimat?«
Från skiss till färdigt hus
Bygger efter dina önskemål

Nybyggnation, Tillbyggnader, Grunder
Badrumsrenovering, Takarbeten, Kök
Markarbeten och Brygganläggningar
Tel: 0176-106 80

Sjörapporten

www.ba-solutions.se
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text: l-G nilsson, Anders
förLag: norstedts förlag,
iSBN: 97891–1–303428–7
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Smarta och trendiga
flytunderkläder

s

foto: roine karlsson

ett unikt allroundplagg har tagits fram
av företaget thermotic. Float Underwear
kan användas både som flytunderkläder
och som varma thermounderkläder.
Plaggen är smidiga, prasselfria, har låg
vikt och mycket goda andningsegenskaper. Man kan välja mellan tröja, väst
och byxa och det finns storlekar till
hela familjen. / Victor jansson

Natur i fyra väderstreck
natur i fyra väderstreck

Magasin skärgårds medarbetare och konstnär lars
holm boende på BjörköArholma ställer den 7 juli–
5 augusti ut med hundratals konstverk på sin
utställning »natur i fyra
väderstreck«. hos Galleri
Lars Holm
näset på Åkerö i mellersta
roslagen. På vernissagen
blir det även bokrelease för hans nya bok med
samma namn som utställningen. Den innehåller
verk från hela hans karriär. Motiven hämtar han
oftast från skärgårdens natur. lars holm har även
skrivit texten till boken. www.larsholm.se

Båtturer i Sörmlands skärgårdar
Varje torsdag till söndag under 28 juni – 19 augusti blir det två turer om dagen i Trosa
skärgård med Trosa rederis båt m/s Storsand. Varje söndagkväll 1 juli till 12 augusti
går hon enkel resa till Nyköping. Retur med buss förbokas. Andra turer i sommar är
»After Sea i Trosa« varje torsdagkväll 17 maj – 16 augusti – en skärgårdstur till Kråmö
inklusive räksmörgås. Och vildsvinskvällar till Tullgarns slott med båtresa tur och
retur från Trosa gästhamn 6 juli till 17 augusti.

Vi på XL-BYGG
Spillersboda erbjuder:
• Dagliga utkörningar i Norrtälje
området med egna kranbilar
• Gratis lånesläp
• Certifierade träexperter
• Upp till 90 dagars kredittid
• Stort sortiment på
paneler och lister
• Allt tryckimpregnerat
virke är NTR märkt
• Kvalitetsprodukter från
kända levererantörer
• 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
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Tel: 070-460 16 49
Mail: plastgubbe@gmail.com
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kom och besök
kulans bod & galleri på
Bromskärsvägen, Blidö.
tel 070–517 12 53
www.kulan.org

När Ärtans byxor
brann upp
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Magasin Skärgård har äran att publicera
en tavla av Erik »Kulan« Wennberg i varje
nummer. Han delar frikostigt med sig av historierna bakom motiven. Den här är från
Rödlöga och handlar om när Ärtans byxor eldades upp.

ta
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pÅ BiLDeN Ser vi hur Kulans pappa Sven
någon gång på 60-talet håller i en räfsa vid
brasan där byxorna brinner och går upp i
rök. »Varför eldas byxorna upp?« kanske ni
undrar. Jo, Ärtan (Kulan minns inte hans
riktiga namn) har råkat hälla taktjära på
dem. Då blev det enklare att elda upp dem
än att försöka tvätta dem rena.
I båten som är på väg ut för att hämta
folk ser vi Hjalmar Engström. Tullaren som
enligt ryktena i hemlighet smugglade sprit
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om nätterna. Han var skicklig på att hitta
mellan grynnorna utan att stöta på grund.
När andra följde efter i hans kölvatten
lyckades de alltid gå på någon förrädisk
sten. Till stort förtret. Mannen som står och
hugger ved är gamle David Söderman, den
legendariske handlaren Göstas pappa. Här
är han omkring 80 år gammal.
– Han högg ved ända tills han stupade,
berättar Kulan.
/ josefin ekberg
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En bonde
får inte vara
nervöst lagd
Camilla Strandman och Albert Mattsson arrenderar
gården Östanvik på Nämdö. Paret driver ekologiskt
jordbruk och i gårdsbutiken finns det bland annat
kött, ägg och grönsaker från den egna gården.
text o. foto: niklas hedlund

»

pLötSLigt rULLar dimman in.
Den sköna försommarvärmen blir
till kall, rå kyla och det känns nästan som höst, trots att det är i början av juni.
Det här är ett vanligt väderomslag den här
tiden på året. När det är kallt i vattnet och
varmt i luften bildas ofta dimma. På hösten
kommer i stället dimman när det är varmt
i vattnet, men kallt i luften, säger Camilla
Strandman, som tillsammans med maken
Albert Mattsson driver Östanviks gård på
Nämdö i Stockholms södra skärgård.
Hon står på knä och rensar raderna med
knipplök fria från ogräs samtidigt som hon
fyller på med gödsel från de egna hönsen.
Hönsskit har samma näringsämnen
som konstgödsel, men är billigare och
definitivt mer miljövänligt.
Arbetet i grönsakslandet är tidskrävande och slitsamt, men det måste göras om
det ska bli några knipplökar till grannar på
ön, turister och andra som besöker Nämdö.
Paret Camilla och Albert odlar bland annat
potatis, morötter, sallad, bönor, broccoli,
tomater, gurka, vitkål och lök. En del går
till egen konsumtion, men det mesta säljs
i den egna gårdsbutiken, där det även går
att köpa nöt- och lammkött från gården.
Camilla och Albert arrenderar Östanvik
sedan 1982.
Vi hade båda gått lantbrukskola och var

utbildade lantmästare. Efter att ha flyttat
land och rike runt under några år såg
vi i början av 1980-talet en annons i
tidningen. Den förre arrendatorn på
Östanvik tänkte flytta och det fanns
möjlighet att ta över. Trots att vi
inte hade någon erfarenhet av att
bo på en ö gjorde annonsen oss
så intresserade att vi sökte.
Perfekt läge
Hon menar att gårdens geografiska läge är perfekt för ett
småskaligt jordbruk med ekologisk drift. Stockholms skärgård
lockar turister året om, även om
de flesta ger sig ut till övärlden
under sommarmånaderna.
Ett jordbruk av den här typen måste
ligga där det finns turister. Men det gick
inte helt smärtfritt till en början. Förre
arrendatorn hade bråttom att lämna över
gården till Camilla och Albert.
Han stod med dynggrepen i handen när
vi kom, och så stack han. Vi fick inspektera ägor, maskiner och byggnader på egen
hand. Maskinerna gick sönder titt som tätt,
men med en bra svets och inställningen att
allt går att lära sig så går det. En bonde på
en ö måste kunna allt.
Det är speciellt att bo på en ö, enligt
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Camilla. Det gäller att planera – och att
ha vädrets makter på sin sida.
– Det finns hur stora färjor som
helst som kan frakta hit traktorer
och byggmaterial och annat, men
det får inte bli storm. Då riskerar
transporten att bli inställd, och
det kan innebära stora problem
för oss om till exempel ett djur
nämdö
ska till slakt.

norrtälje

stockholM

Långt till veterinären
Det är också långt till veterinär, vilket
innebär att det ibland är mest ekonomiskt
att nödslakta ett får som blivit sjukt eller
en ko som har fått problem vid en kalvning.
Men det är inte bara djuren som riskerar
att bli sjuka. För några år sedan drabbades
Camilla av njursten.
Det var dimma, så först efter cirka fyra
timmars väntan kom räddningskryssaren.
Det var bara att gå och ha ont och vänta
på båten. Och visst tänkte vi lite på hur det
skulle gå de båda gångerna jag var gravid.
Men allting löser sig. Det är farligt att leva,
och den som har lantbruk till yrke får inte
vara nervöst lagd.
Albert har dessutom en viss sjukvårdsutbildning och på gården finns en välutrustad sjukvårdsväska.
Camilla för sin del har gått en guideut-

En

bonde

får inte vara nervöst lagd.

»Gårdens geografiska läge är perfekt för ett småskaligt jordbruk med ekologisk drift. Stockholms
skärgård lockar turister året om, även om de flesta
ger sig ut till övärlden under sommarmånaderna.«

En

bildning så att hon kan visa upp Nämdö för
turister och besökare.
Dessutom tar gården emot skolklasser. Ett år var 1 000 skolbarn på besök på
gården, och Camilla har hållit en fortbildningsdag i ekologiskt jordbruk för lärare.
Albert arbetar 40 procent åt Skärgårdsstiftelsen, och sköter dessutom snöröjningen
och hjälper till med transporter med traktorn
eftersom det inte finns några bilar på ön.
Vi gör allt som vi kan tjäna pengar på,
skrattar Camilla. Så måste man resonera
som bonde i skärgården.
Men huvudnäringen är försäljningen
av kött, ägg och grönsaker. Kunderna är
skärgårdsbefolkningen, både bofasta och
sommargäster.
– Vi säljer till en lokal krog och några
butiker i närområdet. Dessutom har vi
sedan tio år tillbaka en gårdsbutik där vi
framför allt säljer produkter från Östanvik.
Vi slaktar på lokala slakterier och tar sedan
tillbaka allt kött. Vi har flera frysboxar och
ett kylrum på gården. Nötköttet säljer vi
under hösten till 15–20 familjer som har

köttet för egen konsumtion.
På sommaren hjälper två, tre anställda
till i butiken. Camilla och Albert måste
sköta odlingarna och djuren, och hinner
inte med allt arbete själva. Trots den extra
hjälpen blir det mycket arbete under sommarhalvåret.
I vanliga fall har vi tolv timmars arbetsdag, men från midsommar till mitten av
augusti blir det 16 timmars jobb. Men så är
det för alla bönder.
Det blir alltså inte mycket tid över till
fritid, och några resor är det inte tal om
för Camillas och Alberts del. 1995 gjorde
familjen dock ett undantag.
Då reste vi tillsammans med våra två
pojkar till Skottland – för att titta på kor.
Det var en resa som vi väldigt gärna ville
göra, bland annat för att våra två pojkar
skulle få flyga flygplan. De hade de inte gjort
tidigare nämligen.
Medan Camilla fortsätter arbetet i lökodlingen går Albert till ladugården för att
plocka ägg. På sommaren finns det omkring
180 frigående hönor på Östanvik. Äggen

bonde

får inte vara nervöst lagd.

säljs i butiken och till de som bor i närområdet.
I dag får hönorna gå inne. Räven har varit
här och smugit nyligen och skrämt upp dem,
säger Albert medan han plockar ägg.
Får han en möjlighet så skjuter han de
rävar som försöker att ge sig på hönorna.
Duvhöken är en annan fara för pickande
hönor. Annars är fästingar som sprider sjukdomar det värsta problemet för djuren på ön.
Andra djur som ställer till det för en
bonde på Nämdö är öns dovhjortar.
Paret Strandman/Mattsson har nyligen
byggt ett stort modernt växthus där de
odlar grönsaker. Nästa projekt är att bygga
om ladugården till ett lösdriftsstall. Vad
som ska ske längre fram i framtiden är
osäkert.
När Albert och jag inte orkar längre så
blir vi tvungna att flytta från Östanvik. Vi
har sagt att vi ska bli pensionärsjordbrukare
på någon liten i gård i exempelvis Småland – på ett ställe som ligger nära någon
snäll bonde och en busshållplats, skrattar
Camilla. ❧

»I dag får hönorna gå inne. Räven har varit här och smugit nyligen och skrämt upp dem, säger Albert medan han plockar ägg.«
90 magasinskärgård sommar2012
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Järnboden firar 30 år
järnboden i harg i norra roslagen firar 30 år
som konsthall & galleri med utställningen »Ars
longa, vita brevis«. temat är eviga värden och vad vi lämnar efter oss – på
ont och gott. Vi får se blomsterkonstnären Gunnar kajs verk, eva kullgrens
skulptur och måleri, Gunnar stenings
fotografier och lars larssons konstsmide. några 30-åriga konstnärer visar
sina perspektiv på livet med konstglas,
textildesign, mattor, måleri och film. Dr
synthetic, alias Bill-ove jonsson gör en
apoteksturné med sin rosa husvagn
och kommer till järnboden. han ger
behandlingar mot bristsjukdomar och
skriver remisser till hälsofrämjande
konstupplevelser. Det blir även workshops och
konserter vissa datum i sommar.

s

Gammalt varv till salu

Kajakturer med vildmarkslyx
Kajak & upplevelseföretaget Stockholm Adventures har för andra året i rad utsetts till
en av Sveriges bästa upplevelser på Trip Global Award. Ett paketarrangemang som kan
nämnas är Vildmarkslyx på Möja, helgturer med kajakpaddling i Möja skärgård och
övernattning på Möja värdshus.

Det anrika varvet karlsro båtvarv i nysättrarosättra mitt i roslagen vid Vätösundet är till
salu. På fastigheten finns en huvudbyggnad
och två varvsbyggnader. Vid stranden tre bryggor. tomten som ligger fint vid havet är på
35080 kvadratmeter. Utgångspriset är satt till
4,5 miljoner kronor.

Marknadens säkraste förbränningstoalett

Så rent. Så enkelt.
Med Cinderella förbränningstoalett slipper du all latrinhantering. Kvar blir bara lite
aska. Enklare kan det inte bli!

√ MILJÖVÄNLIG
√ TAR LITEN PLATS
√ LUKTFRI
√ LÄTT ATT INSTALLERA
√ BARNSÄKER

08 - 615 25 25 | www.fritidstoa.se

Auktoriserade återförsäljare över hela landet
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Stig
tillbaka
i tiden

Gålö i Haninges skärgård har fått en
3,8 kilometer lång fornstig. Vi var med
på invigningen och provgick stigen
med guidning. Man har hittat fynd
i markerna från stenåldern.
text: josefin ekberg foto: roine karlsson

Fakta
Fornstigen invigdes i juli 2011. Idéen fick arkeologerna roger Wikell
och Matthias Petersson för några år sedan då det gjordes utgrävningar i området. De hittade flera fynd från stenåldern. stigen är ett
samarbete mellan länsstyrelsen, skärgårdsstiftelsen, Gålöstiftelsen
och Gålö Gärsar. I mars 2012 hade redan cirka 1 000 personer vandrat
längs stigen. Gålö Gärsar Museum har öppet sommartid på söndagar
mellan klockan 12 och 16. I krokarna ligger det nyöppnade ekuddens
vandrarhem samt Gålö camping med stor sandstrand vid havet.

»

vi SamLaS på hembygdsföreningen Gålö Gärsars Museum på
Morarnas gård. Ett typiskt skärgårdshemman från 1860-talet. I gårdens
lada kan man fika, göra loppisfynd, köpa
säckar med kol som föreningen gjort med
egna milor och besöka museumet. Dagen
till ära bjuds på hemlagad förtäring och
dryck. Efter mingel, mat och tal promenerar
vi bort till fornstigens startplats.
Under högtidliga former avtäcks stigens
informationstavlor av Skärgårdsstiftelsens
vd Lena Nyberg och Gustav Andersson, miljöoch skärgårdslandstingsråd. På startplatsen
står samtliga sex skyltar som även finns
uppsatta längs stigen. Med orden »Stenålderns säljägare var först och de följdes
av vikingar, skärkarlar, husvagnscampare
och Prins Carls Uppfostringsinrättning …«
inleds den första skylten. Vi följer vår ciceron
Roger Wikell. Dagen till ära klädd i historiska
kläder. Orange markeringar visar vägen.
Ett varningens finger dock. Stigen är inget
för »halta och lytta« eller barnvagnar. Man
kan luras att tro att den är lättpromenerad då

man ser första sträckan som är välpreparerad
och fin. Men ack nej, bekväma skor med bra
sulor är att föredra. Stigen går både upp
och ned i kuperad terräng. Med varierat
underlag. Mossa, stubbar, stenar och
klippor. Kasberget ligger högt upp
med sina 63 meter över havet och
andäktig vy.
Fornfynd bakom idén
Roger är till vardags arkeolog
Gålö
och en ev hjärnorna till idéen
med fornstigen. Han berättar
med smittande entusiasm om
fornfynd. Flisor av kvarts, sälbitar och skärvor av krukor.
Bevis på att här bodde man
redan på stenåldern. Hisnande
långt tillbaka i tiden. På skyltarna
vi traskar förbi kan vi läsa mer om bygden.
Landhöjningen har gjort att marken är
80-90 meter högre än för 10 000 år sedan.
Det mesta av det vi ser låg från begynnelsen
under havsytan. Sakta har små kobbar rest
sig ur vattnet och växt till allt större öar

stockholM

och blivit till fastland. Man kan ana spår
i naturen där havet flödat som längst och
förstå vart människor bosatt sig tidigast. På vår rundvandring möts vi
av en man som bjuder på frukt och
mineralvatten i skogen. En uppskattad överraskning denna varma
sommardag. Det hör nog inte till
vanligheterna att det dyker upp
någon med en korg förfriskningar när man som mest önskar
det. För säkerhets skull är det nog
bäst att ta med sig egen picknick
när man går fornstigen.
Vi kan i alla fall varmt rekommendera
den. En lagom lång utflykt för hela familjen,
ung som gammal som klarar att gå med
egna ben. Passar även fyrfota vänner. Bara
att vistas i natur och röra på sig är en lisa
för kropp och själ. Här får man samtidigt
motionera sin hjärna med lite historisk kunskap på köpet. Passa gärna på en söndag då
man kan avsluta eller börja med ett besök på
Gålö Gärsars museum och dess loppmarknad. Kanske köpa en säck kol också. ❧

»Man kan ana spår i naturen där havet flödat som längst
och förstå vart människor bosatt sig tidigast.«
94 magasinskärgård sommar2012
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»Stigen går både upp och ned i kuperad terräng.
Med varierat underlag. Mossa, stubbar, stenar
och klippor. Kasberget ligger högt upp med
sina 63 meter över havet och andäktig vy.«

foto: roine karlsson

Damerna först
i Sjöklars båt

»

fick vi följa båtkonstruktören Peter Nikula på
Alukin när han byggde en aluminiumbåt (Alukin c750). Den döptes till
Praktica av beställaren Sjöklar Kustakademin. Några bilder på båten i sjön hanns
aldrig med, då en båtmässa för objektet och
manusstopp för tidningen kom emellan.
Mässan gick bra och resulterade i flera nya
beställningar för Peter och hans varv.
Sjöklars vd Karl Nordström är mycket
nöjd med båten.
i förra NUmret

– Den är oöm och går bra i vattnet, har
en rejäl hytt, med mycket rutor. Hytten ger
gott om utrymme för passagerarna som passar bra under utbildning, tycker han.
Vi ville se Praktica i sitt rätta element då
vi följt båten från de första plåtbitarna. Så en
dag i början av maj. Det blåser kallt och vi
åker till Saltsjöbaden där Sjöklar har ett av
sina kontor. Sjöklar har ett stort kursutbud
som sträcker sig från nybörjare till rena
yrkesutbildningar. Det blir »damerna först«
att testa Alukinbåtens sjöegenskaper. Några

tjejer utan förkunskaper ska får lära sig att
hantera båten. Det är Stephanie Bobeck
som köpt en ö utanför Dalarö och har tre
båtar. Hon har precis lärt sig vad en knop
är. Och Hannah Pettersson från Gröndahl
som nyligen köpt en plastsnipa. Ingen av
tjejerna är särskilt sjövan. Kursledare är
Eric Nordberg. Han går grundligt igenom
termer som används till sjöss och berättar
var fören och aktern är samt vad som kallas
styrbord och babord.
– Det är väl i aktern man kastar i ankaret, säger Stephanie och sätter nivån på
förkunskaperna.
Kvinnorna får sedan öva på att lägga
till med båten vid bryggan och köra mot
en boj. Vilket inte var så enkelt i den byiga
vinden. En utmaning för nybörjarna. Allt
slutar väl och Praktica ligger redo för nya
praktiska övningar. / roine karlsson

»Den är oöm och går bra i vattnet, har en rejäl hytt, med mycket
rutor. Hytten ger gott om utrymme för passagerarna …«
96 magasinskärgård sommar2012
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Välkommen till
Sveriges största
flytande båtmässa!
Gustavsbergs Hamn
31 augusti - 2 september
Öppet 10-18 alla dagar
Gratis entré och fri parkering
260 nya båtar
65 tillbehörsföretag
Se utställare och läs mer på
www.alltpasjon.nu

Falsterbo
fåglarnas fyr
Falsterbo räknas som Nordens äldsta fyrplats med anor från
1220-talet. Fyren har numer spelat ut sin roll för sjöfarten. Idag
lockas turister, fågelskådare och golfspelare till platsen.
över faLSterBO passerar flest flyttfåglar i
landet. Omkring 500 miljoner fåglar flyger
över södra Skåne och Falsterbolandet varje
höst. Särskilt känt är sträcket av rovfåglar.
Vilket har en stark lockelse på fågelskådare.
Intill fyren ligger en fågelstation.
Här samlas också golfspelare som attraheras av den natursköna platsen med sanddyner och närhet till havet. Varningsskyltar
för flygande golfbollar finns uppsatta lite
överallt. Man får hoppas att även fåglarna
duckar när någon ropar »Fore«.
Även turisterna hittar hit. Så klart. Man
njuter av vyerna och beundrar den gamla
byggnadsminnesmärkta fyren. Byggd av
sten, 25 meter hög och uppförd 1793–1795
efter ritningar av kung Gustav III:s hovarkitekt Olof Tempelman. Välbevarad för

sin ålder. Dock har en minnesplatta med
inskriptionen »Den finner vägen och undviker faran som ledes av ljuset« blivit övermålad. Vackra ord om ett fyrtorns livsviktiga
funktion i forna tider.
Numera sköter Vellinge kommun driften då Sjöfartsverket gjorde sig av med
fyren när den inte behövdes för sjöfarten
längre. Den starka fyrlampan släcktes för att
återtändas med en »turistlampa« på 40 w
och blott 10 procents ljusstyrka jämfört
med tidigare. Forna fyrvaktarbostaden har
inretts av Falsterbo museum med inredning
som från mitten av 1800-talet.
Här bedrivs också sedan mitten av
1800-talet väderobservationer. En av
SMHI:s få kvarvarande väderstationer i
landet. / josefin ekberg
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Mycket konst på Ljusterö
konstmuseum Östra salt på ljusterö torg
i Österåker bjuder på många utställningar
i sommar. 1 juni–1 juli blir det Anders Zorn
och carl larsson. 1 juli–1 augusti toulouselautrec. 1 augusti–15 september Axel
törneman och 15 september till 1 november
kan man bese »ljusterö i konsten genom
tiderna«. samtidigt visas
den permanenta utställningen »kvinnor i Avant
Gardets gränszoner«.
9 maj–midsommar
pågår en fotoutställning
om vårens intåg på
ljusterö. 11 juni–20 juni
är man välkommen att
duka vackraste midsommarbordet och vinna
en middag för två på thai-restaurangen
i linanäs. 25 juni–7 juli pågår en utställning
med textilt hantverk i lappteknik. 9 juli–21
juli visar Mats lindfors sina skärgårdsfotografier. Den 1 juli blir det antikrunda med
claes Moser och Peter Pluntky kända från
tV-programmet Antikrundan. Då kan man
passa på att värdera sina antikviteter.

s

foto: roine karlsson

Kammarmusik och jazz på Blidö Bio
Blidö Bio bjuder som vanligt på ett digert sommarprogram på den anrika biografen
vid Stämmarsund på Blidö. Den 11-15 juli blir det Kammarmusikfestival med operasångerskan Barbara Hendricks och vänner. Sedan jazzas det loss med Blidö Jazz Club
17–18 juli, 24–25 juli och 31 juli–1 augusti. Lördagen den 21 juli spelar Blidö Swing Band
gammal hederlig New Orleans Jazz.

»Visste du att … på Utö finns landets kanske äldsta järngruvor?«
Roslagen - 0176 - 26 91 00
Posthusgatan 12
roslagen@smh.se
www.svenskamaklarhuset.se

Med Ålands hav runt hörnet ligger detta fina område som
andas gammal historia. Här ligger det gamla båtvarvet
Karlsro med traditioner och en fastighet med unika
möjligheter. Huvudbyggnad samt 2 varvsbyggnader vid
Roslagen
- 0176 - 26 91 00
strandlinje där 3
bryggor finns.
Posthusgatan 12
Pris: 4 500 000 kr Yta: 68 + 6 kvm Tomt: 35 080 kvm
roslagen@smh.se
För informationwww.svenskamaklarhuset.se
ring: Paula Bornsäter

Roslagen - 0176 - 26 91 00
Posthusgatan 12

Tel: 070-460 16 49
Mail: plastgubbe@gmail.com

roslagen@smh.se
www.svenskamaklarhuset.se
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Guiden

w
skärgårdscupen spelas i år på tjockö och
arrangeras av enskäret. cupen går av stapeln
helgerna 21–22 och 28–29 juli för 36:året. en av
sommarens höjdpunkter i roslagens skärgård.

foto: roine karlsson

s

Din skärgårdsguide
Hjälper dig att hitta alla
krogar, vandrarhem,
spa, sjötaxi, svävare och sjöräddning. Och mycket mycket mer …
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Nytta o. nöje
Roliga dagar
Juni
1-3 jUNi sälsafari oxelösunds
skärgård
5 jUNi lundar o sångfåglar på
lidö, båt från refsnäs kl 15.30
8-10 jUNi sälsafari oxelösunds
skärgård
9 jUNi trosa Marknad trosa
9 jUNi jättelångt, löpartävling
Grisslehamn-norrtälje
9 jUNi segling med helmi till
söderöra, från Blidö
9-10 jUNi t/s constantia seglar
i oxelösunds skärgård, gamla
oxelösund
9-10 jUNi sandhamn open
regatta sandhamn
10 jUNi segling med briggen
tre kronor i haninge skärgård,
från Dalarö
13 jUNi Ångbåtens dag, Vaxholm
15-16 juni roslagen sea race
start lidingö målgång Furusund
15-17 juni sälsafari oxelösunds
skärgård
16 jUNi Invigning äventyrsgolf,
kursgården Marholmen, norrtälje
16 jUNi simpnäs off shore race,
simpnäs
16 jUNi Postrodden start eckerö
målgång Grisslehamn
16 jUNi Diggiloo, 10-årsjubileum,
trosa hamn
16 jUNi lygna skärgård med
helmi, från Blidö
18 jUNi saltkråkan segling med
helmi, från Blidö
24-30 juni Ålands orgelfestival
27-30 juni huldrans natt
skymningsspel Domarudden,
Åkersberga
28 jUNi taubefestival rådmansö
kyrka, norrtälje
28 jUNi-4 jULi ÅF offshore
race fd Gotland runt, start
stockholm
29 jUNi trosa stadslopp trosa

29-30 jUNi Ålands countryfestival
29-30 jUNi Gräsö runt Gräsö
29 jUNi- 1 jULi Geta Poesi

och Visa Åland
29 jUNi-1 jULi norrtälje jazzdagar
norrtälje
30 jUNi Gräsödagen Gräsö
30 jUNi swingsters på s/s
Blidösund, från ljusterö och
Björnhuvud
30 jUNi rådmansödagen 30 år,
Gräddö brygga
30 jUNi American car & Mc show
Åkersberga
30 jUNi-8 jULi Wiraspelen,
roslags kulla
30 jUNi-6 jULi Östhammars
Musikvecka
30 jUNi-6 jULi roslagens
golfvecka roslaget

Juli
heLa jULi herräng Dance camp
swingdansläger, herräng
4 jULi rår o rigg på Bark o Brigg,
Björkö-Arholma hembygdsgård,
Väddö
4 jULi Badortsliv o parkliv i
societetsparken, samling vid
s/s norrtelje, norrtälje
5 jULi syster sol på knapp
karlsson, Barnens ö-Väddö
5-7 jULi Grisslehamns gitarrfestival, Grisslehamn
6 jULi Grillafton med musikunderhållning, Björn & linda
rapp, Marholmen
6-8 jULi Gustav Vasa Dagarna
kastelholms slott, Åland
6-7 jULi Alandia jazzfestival
Mariehamn, Åland
7 jULi ljusterö Marknad linanäs
7 jULi Musik på varvet, opera
på ramsmora varv, ljusterö
7 jULi Föglödagen, Föglö, Åland
7 jULi simpnäsdagen simpnäs
7 jULi Möja Marknad
7 jULi Fredlarna med helmi,
från Blidö
7 jULi Musköloppet
8 jULi saltkråkan segling med
helmi, från Blidö

Öregrunds Måndag,
ewert ljusberg, vid fyrskeppet
i Öregrund
9 jULi Biokväll skärgårdsflirt,
Bogehuset, simpnäs
11 jULi Piglördag på Pärlan,
Per hilmersson Band, Bergs
brygga, Möja
11 jULi jazzmatazz, Dalarö kyrka
12 jULi Frida hyvänen på knapp
karlsson, Barnens ö-Väddö
13 jULi Grillafton med revy,
johannes Brost m fl, Marholmen
13-14 jULi trosaYran trosa
13-14 jULi Fransk ostmarknad
rödlöga
14 jULi clas Yngström på
s/s Blidösund, från norrtälje
14 jULi singö hantverksdag,
singö
14 jULi torö hembygdsdag,
nynäshamn
14 jULi Ingmarsödagen Ingmarsö
14 jULi American car show
norrtälje
14 jULi svartsö hembygdsdag
& svinrodden svartsö
15 jULi svartsöruset svartsö
15-22 jULi Ålands sjödagar,
sjökvarteret Mariehamn, Åland
15 jULi rådmansö hembygdsdag,
sladdstycket, kapellskär
16 jULi Öregrunds Måndag,
Östen med resten, vid fyrskeppet i Öregrund
17 jULi solnedgångssegling med
trubadur på helmi, från Blidö
18 jULi Beckbyxans Dag
sjöfartsmuseet, älmsta
18 jULi Piglördag på Pärlan,
Pocket Big Band, Möja
19 jULi soundtrack of our lives
på knapp karlsson, Barnens
ö-Väddö
20 jULi Grillafton med musikunderhållning, Michael nannini,
Marholmen
20 jULi lygna skärgård med
helmi, från Blidö
20 jULi rallyfesten och
krutankalaset, Östhammar
9 jULi

20 jULi-5 aUgUSti

jubileumsregattan, nynäshamn
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20-22 jULi

ljusterö

knallemarknad,

sommarnattens toner
fransk-svensk musikfestival
i roslagen
20-28 jULi rockoff Festival
Mariehamn, Åland
21 jULi Arholmadagen
21 jULi skärgårdsdagen
skärgårdsmuseet, stavsnäs
21 jULi Blidö Visfestival
Almviks brygga
21 jULi runmarödagen runmarö
22 jULi kanalkalaset lemland,
Åland
22 jULi rödlögasegling med
helmi, från Blidö
23 jULi Öregrunds Måndag,
cajsa-stina Åkerström vid
fyrskeppet i Öregrund
24 jULi svartlöga med helmi,
från Blidö
27 jULi Grillafton med musikunderhållning, Michael nannini,
Marholmen
27 jULi Amfibiemannen, multisporttävling lidö-Arholma
26-28 jULi Vikingamarknaden
saltvik, Åland
27-28 jULi högmarsöpokalen
högmarsö
27-28 jULi norrtälje Blues & rock
kärleksudden, norrtälje
27-29 jULi runmaröspelen,
runmarö
28 jULi jazz Doctors på
s/s Blidösund, från Gräddö,
tyvö, tjockö
28 jULi nämdödagen nämdö
28 jULi Blidö runt Blidö
28 jULi husarödagen husarö
29 jULi skärgårdsmarknad på
Brunns gård, Ingarö
30 jULi Öregrunds Måndag,
svenne hedlund vid fyrskeppet
i Öregrund
30 jULi-4 aUgUSti katrina
kammarmusik Åland
31 jULi solnedgångssegling
med trubadur på helmi,
från Blidö
31 jULi sundskär segling med
helmi, från Blidö
20-22 jULi

Augusti
Piglördag på Pärlan,
Fröken lundstedt Band, Bergs
brygga, Möja
1-4 aUgUSti Båtveckan &
roslagsloppet 50 år Öregrund
2-5 aUgUSti runmaröspelen,
runmarö
3 aUgUSti solnedgångssegling
med trubadur på helmi, från
Blidö
3-4 aUgUSti kräft-dags på
Pärlan, Per hilmersson, Bergs
brygga, Möja
4 aUgUSti lygna skärgård
med helmi, från Blidö
5 aUgUSti Barkbåtsregatta med
barkbåtsrace, Marholmens
kursgård
6 aUgUSti saltkråkan segling
med helmi, från Blidö
11 aUgUSti kräft &
skaldjursfrossa och snapsvisetävling, Marholmens kursgård
11 aUgUSti cover crew Band på
s/s Blidösund, från norrtälje
11 aUgUSti rödlögasegling med
helmi, från Blidö
10-12 aUgUSti Badortsdagarna
Öregrund
10 aUgUSti Waterstock Dalarö
10-11 aUgUSti ljusterö
operafestival ljusterö
17 aUgUSti säl- o havsörnssafari
med helmi, Blidö
18 aUgUSti Allmogebåtsdag,
stämmarsund, Blidö
18 aUgUSti six Pack holiday på
s/s Blidösund, från norrtälje
hamn
18 aUgUSti skärgårdsmarknad
m strömmingsrodd Vaxholm
19 aUgUSti Internationella
Fyrdagen
22 aUgUSti t/s constantia kvällssegling i oxelösunds skärgård,
Gamla oxelösund
24-25 aUgUSti käringsund
triathlon, eckerö, Åland
25 aUgUSti eftersvall på Pärlan,
årlig bartömning, Bergs brygga,
Möja
25 aUgUSti lygna skärgård med
helmi, från Blidö
25 aUgUSti skärgårdsmarknad
nynäshamn
26 aUgUSti Forneldarnas natt,
sladdstyckets strand, kapellskär
26 aUgUSti skärgårdsdag
nynäshamn
26 aUgUSti skörde- och
hantverksmarknad trosa
26 aUgUSti kanalens Dag
Åkersberga
31 aUgUSti-2 SeptemBer Allt
på sjön flytande båtmässa
Gustavsberg, Värmdö
3 SeptemBer Ö till Ö multisporttävling sandhamn-Utö
20-21 OktOBer eld över hav och
land eldfest i skärgården

Lyckhem SkärgÅrDSpeNSiONat,
Björkö , 0176-940 27,

www.lyckhem.nu

1 aUgUSti

peNSiONat graNparkeN, NOrrtäLje,

0176-103 34
www.pensionatgranparken.se

»Lite gott
att äta och
någonstans
att bo.«
Krogar

reStaUraNg LOtSviLLaN
& paD thai, SimpNäS (sommartid)

0176-525 12, 070-175 91 88
www.sirpercyscatering.se
S/S NOrrteLje, NOrrtäLje

0176-191 40,
www.ssnorrtelje.se
ÅteLLet i NOrrtäLje

www.sundsvedenturist.se

café SjöStUgaN, LiLLSveD, värmDö

08-571 419 90
www.fagelbrohus.se
griNDa WärDShUS, griNDa

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

08-520 341 11, www.landsort.nu
08-551 550 66
wwwskansholmen.com
SmÅDaLarö gÅrD, DaLarö

08-571 419 19
www.smadalarogard.se
trOSa StaDShOteLL & Spa

08-504 203 00
www.utovardshus.se

fejaNS krOg, fejaN

0176-430 42, www.fejan.se

reStaUraNg OxDjUpet, värmDö

073-968 49 29
www.oxdjupet.com

hOteLL havSBaDeN, griSSLehamN

reStaUraNg pONt,
hägerNäS StraND,

0175-309 30
www.hotellhavsbaden.se

08-756 32 20
www.restaurangpont.se

högmarSö krOg, högmarSö

reStaUraNt j, Nacka StraND

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

08-601 30 25
www.restaurantj.com

kapeLLSkäret, rÅDmaNSö

SaNDhamNS värDShUS,

0176-440 50
www.kapellskaret.se

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

kNappkarLSSON kafé & krOg,
BarNeNS ö (sommartid)

SegLarhOteLLet i SaNDhamN

L8 i hamNeN, griSSLehamN

0156-175 50

NOrra StavSUDDa haNDeL,

08-718 00 21
www.nyckelviken.com
pärLaN pÅ möja, 08-571 641 85
www.parlanpamoja.se

0176-101 29, www.kontrast.cc

pUNchkäLLareN, trOSa

0156-170 70
www.trosastadshotell.se

NyckeLvikeNS herrgÅrD, Nacka

kONtraSt reStaUraNg, NOrrtäLje

08-520 604 00
www.nynashavsbad.se

hamNkrOgeN/kLart Skepp,
StOckSUND, 08-85 35 00,

0175-312 55, www.bergby.com

0176-933 83
www.knappkarlsson.se

NyNäS havSBaD, NyNäShamN

SkaNShOLmeNS SjökrOg, mörkö

fÅgeLBrOhUS, värmDö

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

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

08-500 454 10
www.ludvigsberg.se

SjöBLOmS öjaBOD, LaNDSOrt

BergBy gÅrD kUrS & kONfereNS,
häverö

griSSLehamN gÅrD, griSSLehamN

08-501 542 65
www.kymendo.se

08-542 464 04,
www.finnhamn.se

www.stocksundsgruppen.se

0176-825 99
www.blidowardshus.se

krOgeN pÅ OrNö, OrNö

fiNNhamNS café & krOg

Norra skärgården

BLiDö WärDShUS, BLiDö

0156-525 00, www.bomans.se
BÅtShaket, ÅLö, 08-501 574 63
www.batshaket.se (sommartid)

LUDvigSBergS herrgÅrD, mUSkö

070-310 72 70
www.cafesjostugan.se

SUNDSveDeN tUriStaNLäggNiNg,
SUNDSveDeN , 0173-702 42

BOmaNS hOteLL & reStaUraNt

Bageriet Bar & reStaUraNg,
StavSNäS , 08-571 504 60

fOrSmarkS WärDShUS,
fOrSmark 0173-501 00

0709-718 513
www.strandnaraoregrund.se

0156-127 49,
www.antonskrog.se

kymeNDö Service, DaLarö

08-571 458 54
www.bullandokrog.se

StraNDNära, öregrUND

aNtONS krOg, fD mamSeLL trOSa

Mellersta skärgården

Öregrund/Östhammar

www.strandhotellet.nu

Södra skärgården

08-501 560 00,
www.ornokrog.se

BULLaNDö krOg, värmDö

StraNDhOteLLet SegLarBareN,
öregrUND , 0173-316 00

08-571 641 70
www.wikstromsfisk.se

0176-70 04 50, www.atellet.se

www.stavsnashembageri.se

www.forsmarkswardshus.se

WikStrömS fiSk, möja

08-574 504 00
www.sandhamn.com
SjöBODeN harö, harö

08-571 571 91
www.harolivs.se
SkärgÅrDSkrOgeN SjöBODeN,
DjUrö, 08-571 490 00

070-273 20 42
www.l8ihamnen.se

www.djuronaset.com

LaNger’S hOteLL, häveröDaL

vaxhOLmS kaSteLL, vaxhOLm

0175-224 25
www.langerhotell.se

08-541 333 61,
www.kastellet.com

LiDö värDShUS, LiDö

vita griNDarNa, DjUrö

0176-404 99
www.lidövärdshus.se

08-571 678 98
www.vitagrindarna.se
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Utö värDShUS, Utö

Åland
BrUDhäLL hOteLL & reStaUraNt,
kökar , +358 (0)18 559 55

www.brudhall.com
käriNgSUND reSOrt &
cONfereNce, eckerö,

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

Café
Öregrund/Östhammar
aNkargÅrDeN, öregrUND

0173-305 12 (sommartid)
www.ankargarden.se
fOrSmarkS café, fOrSmark

0173-501 09
gräSö kONStkafé, gräSö

0173-343 66,
070-523 59 14
www.konstkafe.com
hOteLL fLOraS träDgÅrD,
öregrUND,

0173-316 60
www.hotellflora.se
järNBODeN i harg, hargShamN

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

kLOckargÅrDeN, öregrUND

0705-55 65 85
www.klockargardenoregrund.se
StraNDNära, öregrUND

0709-718 513
www.strandnaraoregrund.se
SUNDBODeN, öregrUND

0173-133 64, 0709-46 84 18
www.sundboden.se
öregrUNDS hemBageri & café,
öregrUND, 0173-300 31

Norra skärgården
BLiDö WärDShUS, BLiDö

0176-825 99
www.blidowardshus.se
fUrUSUND mariNa

0768-03 09 71,
www.promarina.se
griSSLehamN gÅrD, griSSLehamN

Södra skärgården

Lyckhem SkärgÅrDSpeNSiONat,
Björkö

häSSeLmara gÅrD, OrNö

0176-940 27, www.lyckhem.nu

08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com
kafé raDiOkakaN, NyNäShamN

08-520 132 00
www.kaferadiokakan.se
kymeNDö Service, DaLarö

08-501 542 65
www.kymendo.se
OrNö BÅtvarv, OrNö

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se

070-273 20 42
www.l8ihamnen.se
LiDö värDShUS, LiDö

0176-404 99 (sommartid)
www.lidövärdshus.se
matiLDaS träDgÅrD, BergShamra

0176-26 27 20
www.matildastradgard.se
NOrrtäLje mariNa

0768-03 09 71
www.promarina.se
pythagOraS iNDUStrimUSeUm,
NOrrtäLje , 0176-100 50

www.pythagorasmuseum.se
SimpNäS hamNcafé, Björkö

070-974 91 92, www.cafeet.se
växpLatS NyByN, fiNSta

0175-606 44
www.vaxplatsnybyn.com

Mellersta skärgården
Bageriet Bar & reStaUraNg,
StavSNäS, 08-571 504 60

www.stavsnashembageri.se
café SjöStUgaN, LiLLSveD,
värmDö, 070-310 72 70

www.cafesjostugan.se
DOmarUDDeNS friLUftSgÅrD,
ÅkerSBerga , 08-540 208 25

www.domarudden.se
griNDa WärDShUS, griNDa

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
SjöBODeN harö, harö

08-571 571 91
www.harolivs.se
vaxhOLmS hemBygDSgÅrDS café,
vaxhOLm , 08-541 319 80

www.facebook.com/vaxholmshembygdsgardscafe
vita griNDarNa, DjUrö

08-571 678 98
www.vitagrindarna.se

peNSiONat graNparkeN, NOrrtäLje,

0176-103 34
www.pensionatgranparken.se
SveN freDrikSSON BeD &
BreakfaSt, NOrrtäLje

viLL DU OckSÅ SyNaS här?

För 500 kronor ex moms är
platsen din. I ett helt år.

070-209 42 43
www.svenfredriksson.com

Åland

Wik BeD & BreakfaSt, NOrrtäLje

BrUDhäLL hOteLL & reStaUraNt,
kökar , +358 (0)18 559 55
park aLaNDia hOteL, mariehamN

trOSa gäSthamN

0176-70 04 50, www.atellet.se

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

Mellersta skärgården

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

ULfSBy gÅrD, jOmaLa

L8 i hamNeN, griSSLehamN

0156-170 70
www.trosastadshotell.se

www.brudhall.com

kafé kvarNUDDeN, gräDDö

0176-933 83
www.knappkarlsson.se

trOSa StaDShOteLL & Spa

ÅteLLet i NOrrtäLje

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

Åland

kNappkarLSSON kafé & krOg,
BarNeNS ö (sommartid)

25
www.matspersgarden.com

08-571 419 19
www.smadalarogard.se

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

SjöBLOmS Service, LaNDSOrt

0175-302 52, 070-755 73 51
www.grisslehamngard.se
0176-400 50 (sommartid)
www.kvarnudden.nu

matS perSgÅrDeN B&B,
griSSLehamN , 0175-302

SmÅDaLarö gÅrD, DaLarö

artrOOm B&B, vaxhOLm

070-594 60 99
www.visitroslagen.se

peNSiONat SOLhem, mariehamN

+358 18 163 22
www.visitaland.com/solhem

+358 18 310 40, www.ulfsby.ax

BOgeSUNDSgÅrDeN, vaxhOLm

Hotell/pensionat/B&B

DjUröNäSet, DjUrö,

08-571 490 00
www.djuronaset.com

Öregrund/Östhammar

Öregrund/Östhammar

fÅgeLBrOhUS, värmDö

epOkgÅrDeN, öregrUND

08-571 419 19
www.fagelbrohus.se

0173-302 00,
www.epokgarden.se

aNkargÅrDeN, öregrUND

0173-305 12
www.ankargarden.se
hOteLL fLOraS träDgÅrD,
öregrUND 0173-316 60,

www.hotellflora.se
hOteLL rOSeNBerg, SNeSSLiNge

0173-170 00
www.rosenbergroslagen.se
kLOckargÅrDeN, öregrUND

0705-55 65 85
www.klockargardenoregrund.se
LaNger’S hOteLL, häveröDaL

0175-224 25
www.langerhotell.se
StraNDhOteLLet, öregrUND

0173-316 00
www.strandhotellet.nu

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

Vandrarhem

griNDa WärDShUS, griNDa

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

Norra skärgården

hOteLL BLÅ BLOm, gUStavSBerg

arhOLma NOrD – archipeLagO
LODge, arhOLma ,

08-574 112 60, www.blablom.se
iNgmarSö NOrrgÅrD, iNgmarSö

0733-57 26 74, 0708-77 03 34
www.ingmarsonorrgard.se
LjUNgBergSgÅrDeN, tyNNiNgö

08-541 390 93
www.ljungbergsgarden.se

0176-560 40
www.arholmanord.se
BLiDö WärDShUS, BLiDö

0176-825 99
www.blidowardshus.se
fejaNS krOg, fejaN

möja gäSthem, möja

0176-430 41, www.fejan.se

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

Stf fritiDSByN kapeLLSkäret,
rÅDmaNSö

SegLarhOteLLet i SaNDhamN

0176-441 69, 070-880 08 38

08-574 504 00
www.sandhamn.com

Stf LiDö värDShUS, LiDö

SUNDSveDeN tUriStaNLäggNiNg,
SUNDSveDeN , 0173-702 42

vaxhOLmS B&B, vaxhOLm

0176-404 99,
www.lidövärdshus.se

0703-725 333
www.vaxholmsbedandbreakfast.se

Stf Lyckhem
SkärgÅrDSpeNSiONat, Björkö

UDDeNS B & B, öregrUND

viLLa paraDiS B&B, vaxhOLm

www.sundsvedenturist.se
0173-302 20, 070-316 59 99
www.uddensbb.se

Norra skärgården

0768-67 67 20
www.villaparadis.se
väSBy gÅrD & kONfereNS,
LjUSterö , 08-542 410 65

0176-940 27,
www.lyckhem.nu
Stf vaNDrarhemmet hviLaN,
NOrrtäLje, 070-792 81 82,

www.bopahvilan.se

www.vasbygard.com

Mellersta skärgården

BergBy gÅrD kUrS & kONfereNS,
häverö , 0175-312 55

Södra skärgården

griSSLehamN gÅrD, griSSLehamN

BOmaNS hOteLL & reStaUraNt

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

0156-525 00,, www.bomans.se

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

LUDvigSBergS herrgÅrD, mUSkö

gäLLNö vaNDrarhem, gäLLNö

08-500 454 10
www.ludvigsberg.se

08-571 66 117
www.gallno.se

NyNäS havSBaD, NyNäShamN

möja gäSthem, möja

08-520 604 00
www.nynashavsbad.se

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

SjöBLOmS öjaBOD, LaNDSOrt
SkärgÅrDShOteLLet, NyNäShamN

Stf BOgeSUNDS
SLOttS vaNDrar hem & kONfereNS,
vaxhOLm

08-520 111 20
www.skargardshotellet.com

08-541 750 60, www.
bogesundsslottsvandrarhem.se

www.bergby.com

hOteLL havSBaDeN, griSSLehamN

0175-309 30
www.hotellhavsbaden.se
kafé kvarNUDDeN, gräDDö

0176-400 50,
070-677 52 72
www.kvarnudden.nu
LiDö värDShUS, LiDö

0176-404 99,
www.lidövärdshus.se

08-520 341 11, www.landsort.nu
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BOgeSUNDSgÅrDeN, vaxhOLm

Stf fiNNhamNS vaNDrarhem

rävSteN StUgBy & fritiDSOmrÅDe,
gräSö , 0173-360 18

OrNö BÅtvarv, OrNö

www.ravsten.se

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se

Stf griNDa vaNDrarhem, griNDa

SUNNaNö campiNg, öregrUND

SkaNShOLmeNS SjökrOg, mörkö

LjUNgBergSgÅrDeN, tyNNiNgö

08-542 494 91
www.svenskaturistforeningen.se

0173-300 64
www.sunnanocamping.com

08-551 550 66
www.skansholmen.com

08-541 390 93
www.ljungbergsgarden.se
möja gäSthem, 0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

08-542 462 12
www.finnhamn.se

Stf SiaröfOrtet, LjUSterö

08-24 30 90
www.svenskaturistforeningen.se

SjöBLOmS Service, LaNDSOrt

iDöBOrg kONfereNS & retreat,
iDöBOrg, 08-571 590 66

www.idoborg.se

Norra skärgården

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

BLiDö tUriStByrÅ, BLiDö

trOSa havSBaD & campiNg

08-618 00 80, www.out.se

Södra skärgården

0176-825 30
www.blidoturistbyra.se

SaiLiNg eveNtS, värmDö

ekUDDeNS vaNDrarhem, gÅLö

griSSLehamNS mariNa & campiNg

0707-60 92 90
www.ekuddensvandrarhem.se

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

0156-124 94
www.trosahavsbad.se
Utö värDShUS, 08-504 203 00
www.utovardshus.se

Åland

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

käriNgSUND reSOrt & cONfe reNce,
eckerö, +358 (0)18 380 00

SegLarhOteLLet i SaNDhamN

grUNDetS vaNDrarhem,
rögrUND, 08-571 561 10,

www.grundet.se

LaNDSOrtS vaNDrarhem,
LaNDSOrt , 08-520 341 05,

www.landsort.com

NickStaBaDetS campiNg &
vaNDrarhem, NyNäShamN

08-520 127 80
www.nickstabadet.se
Stf StUDiO LagNö, LagNövikeN

0156-224 70,
www.studiolagno.se
SjöBLOmS öjaBOD, LaNDSOrt

LiDö värDShUS, LiDö

0176-404 99,
www.lidövärdshus.se

OUt SegLiNgSeveNemaNg, riNDö

08-571 471 00
www.sailingevents.se
SaNDhamNSgUiDerNa,
SaNDhamN, gröNSkär

08-574 504 00
www.sandhamn.com

LjUSterö SkärgÅrDSceNter,
LjUSterö, 08-542 424 01

www.karingsund.ax

Lyckhem SkärgÅrDSpeNSiONat,
Björkö , 0176-940 27

Konferens

SaNDvikeN campiNg & havSBaD,
väDDö , 0176-503 15

Öregrund/Östhammar

08-541 333 61
www.kastellet.com

rävSteNS StUgBy & fritiDSOmrÅDe, gräSö

08-542 410 65,
www.vasbygard.se

www.ljusteroskargardscenter.se

SkÅvSjöhOLm, ÅkerSBerga

vaxhOLmS kaSteLL, vaxhOLm

www.lyckhemhb.se
www.sandvikencamping.se

08-520 341 11, www.landsort.nu

Stf fritiDSByN kapeLLSkäret,
rÅDmaNSö , 0176-441 69,

Rum

StifteLSeN BarNeNS Dag,
BarNeNS ö

Norra skärgården

08-508 439 00, www.stbd.se

fejaNS krOg, fejaN

070-880 08 38

08-540 267 00
www.skavsjoholm.se

väSBy gÅrD, LjUSterö

0173-360 18, www.ravsten.se

Södra skärgården
grUNDetS vaNDrarhem, rögrUND

0176-430 41, www.fejan.se

08-571 561 10,
www.grundet.se

Öregrund/Östhammar

Mellersta skärgården

hOteLL havSBaDeN, griSSLehamN

kymeNDö Service, DaLarö

BO & kajak, öregrUND

DOmarUDDeNS friLUftSgÅrD,
ÅkerSBerga , 08-540 208 25

0175-309 30
www.hotellhavsbaden.se

08-501 542 65
www.kymendo.se

070-280 54 42, www.bokajak.se

Norra skärgården

LaNger’S hOteLL, häveröDaL

LagNö StUDiO, trOSa

www.domarudden.se
fjärDeN, www.fjarden.se

0175-224 25
www.langerhotell.se

0156-224 70,
www.studiolagno.se

griNDa StUgBy, griNDa

LiDö värDShUS, LiDö

häveröDaLS gäSthem,
häveröDaL, 070-755 73 51
SjövikeN faStighet, rÅDmaNSö

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

0176-404 99, www.lidövärdshus.se

LaNDSOrtS vaNDrarhem,
LaNDSOrt, 08-520 341 05,

gäLLNö vaNDrarhem, gäLLNö

StifteLSeN BarNeNS Dag,
BarNeNS ö

SjöBLOmS öjaBOD. LaNDSOrt

0176-160 27, 070-425 25 26

08-571 66 117, www.gallno.se

08-508 439 00, www.stbd.se
SöDerarm – fyreN i ÅLaNDS hav

Mellersta skärgården

hUSaröBröDerNa öStermaN,
hUSarö

08-542 450 86, 0709-349 650
www.husaro.com

ÅteLLet i NOrrtäLje

iDöBOrg kONfereNS & retreat,
iDöBOrg, 08-571 590 66

www.landsort.com
08-520 341 11, 070-531 90 80
www.landsort.nu

0176-432 12, www.soderarm.com
0176-70 04 50, www.atellet.se

Åland

iDöBOrg kONfereNS & retreat,
iDöBOrg, 08-571 590 66

viLL DU OckSÅ SyNaS här?

StrömSka hUSet, möja

www.idoborg.se
möja gäSthem, möja

För 500 kronor ex moms är platsen din. I ett helt år.

www.brudhall.com

0709-34 96 56, 0709-86 12 51
www.strom.loka.moja.dinstudio.se

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

Södra skärgården

Stf fiNNhamN, fiNNhamN

Mellersta skärgården

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

BOgeSUNDSgÅrDeN, vaxhOLm

ULfSBy gÅrD, jOmaLa

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

+358 18 310 40, www.ulfsby.ax

www.idoborg.se

StrömSka hUSet, möja

0709-34 96 56, 0709-86 12 51
www.strom.loka.dinstudio.se

Stugor
Öregrund/Östhammar

08-542 462 12,
www.finnhamn.se
viLLa paraDiS B&B, vaxhOLm

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

BOgeSUNDS SLOttSvaNDrarhem
& kONfereNS, vaxhOLm

08-541 750 60, www.bogesundsslottsvandrarhem.se

vita griNDarNa, DjUrö

08-571 678 98
www.vitagrindarna.se

DjUröNäSet, DjUrö

WaxhOLm StraND & campiNg

08-571 490 00
www.djuronaset.com

08-541 300 20
www.waxholmstrand.com

DOmarUDDeNS friLUftSgÅrD,
ÅkerSBerga, 08-540 208 25

käriNgSUND reSOrt &
cONfereNce, eckerö,

Bröllop
Öregrund/Östhammar
fOrSmarkS WärDShUS,
fOrSmark, 0173-501 00

www.forsmarkswardshus.com

www.domarudden.se

BO & kajak, öregrUND

070-280 54 42
www.bokajak.se

Södra skärgården

griNDa WärDShUS, griNDa

LicO gUiDeService, öregrUND

NickStaBaDetS campiNg,
NyNäShamN, 08-520 127

hOteLL BLÅ BLOm, gUStavSBerg

018-10 15 05
www.licoguideservice.se

BrUDhäLL hOteLL & reStaUraNt,
kökar , +358 (0)18 559 55

www.nickstabadet.se

80

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
08-574 112 60, www.blablom.se
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Norra skärgården
BröLLOp pÅ SöDerarm

0176-432 12
www.soderarm.com

Mellersta skärgård

Mellersta skärgården

DjUröNäSet, DjUrö

fjärDeN,

08-571 490 00
www.djuronaset.com

Södra skärgården
trOSa havSBaD & campiNg

Sjötaxi/båtturer

0156-124 94,
www.trosahavsbad.se

Norra skärgården
aLLt i SjötjäNSt, SöDeröra

0176-850 15, 070-625 44 01
www.alltisjotjanst.se
eNSkärS SjötraNSpOrt,
rÅDmaNSö, 070-692 83

83
www.enskarssjotransport.se
gräDDö Sjötaxi miNi, gräDDö

076-793 76 17
www.graddosailandrow.se
gräSkö arkipeLagService,
gräSkö, 070-845 58 63
haSSeS SkärgÅrDStjäNSt, yxLaN

»En tur ut på
böljan blå«
Trosa/Sörmland
073-655 18 21
www.trosarederi.se
trOSa reDeri,

070-537 90 19,
www.taxibat.nu

Hela skärgården

krOkhOLmeNS Sjötrafik,
arhOLma, 0707-43 43 59
LicO gUiDeService, öregrUND

BLiDöSUNDSBOLaget

018-10 15 05
www.licoguideservice.se

Strömma tUriSm Och Sjöfart aB

per eLiaSSON SjötjäNSt,
rOSLageN, 070-660 03 62
www.per-eliasson.se rOSLageNS
Sjötrafik, SöDeröra

WaxhOLmSBOLaget

08-34 30 90
www.blidosundsbolaget.se
08-12 00 40 00, www.stromma.se
08-679 58 30 (turupplysning)
www.waxholmsbolaget.se

Åland

StriDSBÅt 90, NOrrtäLje

BrUDhäLL hOteLL, kökar

072-208 08 96, www.båttaxi.nu
SvartLöga taxi

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

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

rOSLageNS Sjötrafik, StavSNäS

BLiDö fiSke & SkärgÅrDSgUiDe,

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

SaNDhamNS reDeri, SaNDhamN

rävSteN StUgBy & fritiDSOmrÅDe,
gräSö

SOLBerga gÅrD, rUNmarö

0173-360 18, www.ravsten.se

08-571 520 61
www.solbergagard.nu

SaNDhamNSgUiDerNa, SaNDhamN,
gröNSkär

08-571 501 00, www.battaxi.se

08-640 80 40, 070-347 43 09
www.sandhamnsguiderna.se
trOSa havSBaD & campiNg

Södra skärgården

0176-403 15
www.kajak-uteliv.com

BLiDö fiSke & SkärgÅrDSgUiDe,

LiDö värDShUS, LiDö,

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

0156-124 94,
www.trosahavsbad.se

Mellersta skärgården

StifteLSeN BarNeNS Dag,
BarNeNS ö

griNDa gäSthamN, griNDa

08-508 439 00, www.stbd.se
StriDSBÅt 90, NOrrtäLje

072-208 08 96, www.båttaxi.nu

Båtuthyrning

070-572 19 17, www.skargard.eu
Utö reDeri aB

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

www.idoborg.se

eveNtSegLiNg.Se, LiDiNgö

08-542 463 63, 0735-52 35 08
www.ingmarsokajak.se

gaStrOraLLy SWeDeN,
StOckhOLm, 070-761 99

NOrra StavSUDDa haNDeL

00

NyBrOvikeN Sjötaxi, SOLNa

08 655 00 85
www.nybrovikensjotaxi.com
OUt SegLiNgSeveNemaNg, riNDö

08-640 80 40
www.sandhamnsguiderna.com
SaiLiNg eveNtS, värmDö

08-571 650 78
www.stavsudda-handel.se
SOLBerga gÅrD, rUNmarö

08-571 520 61
www.solbergagard.nu
vita griNDarNa, DjUrö

08-571 678 98
www.vitagrindarna.se

Södra skärgården
trOSa havSBaD & campiNg

0156-124 94,
www.trosahavsbad.se

Kajakturer

08-571 471 00
www.sailingevents.se

Mellersta skrg

SeaSafari riB charter & eveNt,
vaxhOLm

iNgmarSö kajakUthyrNiNg,
iNgmarSö , 08-542 463 63,

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

0735-52 35 08
www.ingmarsokajak.se
StOckhOLm aDveNtUreS

Lägerverksamhet

08-642 24 91
www.stockholmadventures.se

möja gäSthem, möja

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

Norra skärgården

StifteLSeN BarNeNS Dag,
BarNeNS ö

gräDDö SaiL & rOW, gräDDö

väSSaröLägret, öSthammar

076-793 76 17
www.graddosailandrow.se

iDöBOrg kONfereNS & retreat,
iDöBOrg, 08-571 590 66
iNgmarSö kajakUthyrNiNg,
iNgmarSö

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

SyNapSeN, NyNäShamN

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

Mellersta skärgården

kymeNDö Service, DaLarö

08-501 542 65
www.kymendo.se

0176-404 99,
www.lidövärdshus.se

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

SaNDhamNSgUiDerNa,
SaNDhamN/gröNSkär ,

018-10 15 05
www.licoguideservice.se

StavSNäS BÅttaxi, StavSNäS

kajak & UteLiv, rÅDmaNSö

070-280 54 42, www.bokajak.se

0176-934 10, 0706-61 39 92
www.backabåtcharter.se

08-618 00 80, www.out.se

08-640 80 40, 070-347 43 09
www.sandhamnsguiderna.se
070-591 04 66, 08-571 530 36

Backa BÅtcharter, väDDö

08-571 590 66, www.idoborg.se
0176-934 10, 0706-61 39 92
www.backabåtcharter.se

SaNDhamNSgUiDerNa,
SaNDhamN, gröNSkär

BO & kajak, öregrUND

iDöBOrg kONfereNS & retreat,
iDöBOrg

08-655 00 85
www.nybrovikensjotaxi.com
070-691 38 58
www.roslagenssjotrafik.se

Norra skärgården

www.stocksundsgruppen.se

Backa BÅtcharter, väDDö

076-793 76 17
www.graddosailandrow.se

Norra skärgården

hamNkrOgeN/kLart Skepp,
StOckSUND, 08-85 35 00,

Mellersta skärgården
NyBrOvikeN Sjötaxi, SOLNa

Charter/event

www.gastrorally.se

Fiske

gräDDö SaiL & rOW, gräDDö

Kajak/kanot

08-55 11 65 50
www.eventsegling.se

070-691 38 58
www.roslagenssjotrafik.se

Roddbåtar

www.fjarden.se

SaNDhamNSgUiDerNa

Spa

08-508 439 00, www.stbd.se
08-652 05 10 (endast grupper)
www.vassaro.nu
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BLiDö WärDShUS, BLiDö

0176-825 99
www.blidowardshus.se

DjUröNäSet, DjUrö

08-571 490 00
www.djuronaset.com
hOteLL havSBaDeN, griSSLehamN

0175-309 30
www.hotellhavsbaden.se
NyNäS havSBaD, NyNäShamN

08-520 604 00
www.nynashavsbad.se
rÅNäS SLOtt, rÅNäS

0175-747 00, www.ranasslott.se

Södra skärgården
DaLarö BaNgOLf, DaLarö

0708-19 35 00
www.dalarobangolf.se

Åland
BrUDhäLL hOteLL & reStaUraNt,
kökar , +358 (0)18 559 55

www.brudhall.com

trOSa StaDShOteLL & Spa

0156-170 70
www.trosastadshotell.se

Cykel

Livsmedel

Hantverk/Inredning

Öregrund/Östhammar

Öregrund/Östhammar

StraNDNära, öregrUND

eDBLaD & cO, öregrUND

0709-718 513
www.strandnaraoregrund.se

järNBODeN i harg, hargShamN

Norra skärgården

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

arhOLma haNDeL

kLOckargÅrDeN, öregrUND

0176-560 12, www.arholma.nu
BLiDö WärDShUS, BLiDö

Badtunna/Bastu

Norra skärgården
fOrSmarkS WärDShUS, fOrSmark

DjUröNäSet, DjUrö

08-571 490 00
www.djuronaset.com
rävSteN StUgBy &
fritiDSOmrÅDe, gräSö

0173-360 18, www.ravsten.se
SjöBLOmS Service, LaNDSOrt

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

+358 18 310 40, www.ulfsby.ax

Boule

0173-501 00
www.forsmarkswardshus.se
vaNDrarhemmet hviLaN,
NOrrtäLje, 070-792 81 82

www.bopahvilan.se

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
OrNö BÅtvarv,

SjöBLOmS Service, LaNDSOrt

SUNDBODeN, öregrUND

ica BarOmeterN, Björkö

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

0176-930 04
www.ica.se/barometern

Norra skärgården

ica gräDDö SkärgÅrDShaNDeL,
rÅDmaNSö , 0176-400 12
ica väDDö kaSSeN, äLmSta

eDBLaD & cO, NOrrtäLje

0175-77 21 28
www.edbladco.com

röDLögaBODeN, röDLöga

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

eDBLaD & cO, griSSLehamN

Mellersta skärgården

L8 i hamNeN, griSSLehamN

griNDa LaNthaNDeL. griNDa

0156-124 94,
www.trosahavsbad.se

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

0176-26 60 37,
www.linneladan.se

www.brudhall.com

08-542 460 20
ingmarso.livs@telia.com
NOrra StavSUDDa haNDeL,
N StavSUDDa , 08-571 650

www.stavsudda-handel.se

Gårdsbutik
BONDeNS matBOD, SiggeSta gÅrD,
värmDö, 08-570 245 30

www.bondensmatbod.se

vita griNDarNa, DjUrö

häSSeLmara gÅrD, OrNö

08-571 678 98
www.vitagrindarna.se

08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com
SOLBerga gÅrD, rUNmarö

08-571 520 61
www.solbergard.nu

matiLDaS träDgÅrD, BergShamra
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BLiDö WärDShUS, BLiDö

0176-825 99
www.blidowardshus.se

0176-501 03
www.vaddogardsmejeri.se

0176-403 92

Mellersta skärgården

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

StriDSBy gÅrD, väDDö

Mellersta skärgården

Yoga

0176-911 11, www.stridsbygard.se

iDöBOrg kONfereNS & retreat,
iDöBOrg, 08-571 590 66

www.idoborg.se

BLaND kOBBar Och Skär,
vaxhOLm, 08-541 314 00

Södra skärgården

eDBLaD & cO, gamLa StaN

SjöBLOmS Service, LaNDSOrt

LäNSmaNSgÅrDeN, ÅkerSBerga

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

SOLBerga gÅrD, rUNmarö

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

Åland

Bageri
Bageriet Bar & reStaUraNg,
StavSNäS ,

vita griNDarNa, DjUrö

08-571 678 98
www.vitagrindarna.se

08-542 473 25
www.svartsolanthandel.se

+358 18 310 40
www.ulfsby.ax

griSSLehamNS mariNa & campiNg

maUDS hemSLöjD, räfSNäS

08-571 571 91
www.harolivs.se

ULfSBy gÅrD, jOmaLa

Ridning

0176-26 27 20
www.matildastradgard.se

SjöBODeN harö LivS, harö

SöDertäLje gäSthamN,

väDDö gÅrDSmejeri, väDDö

070-273 20 42
www.l8ihamnen.se
LiNNeLaDaN, peNNiNgBy

iNgmarSö LivS, iNgmarSö

SvartSö LaNthaNDeL, SvartSö

Norra skärgården

kULaNS BOD & gaLLeri, BLiDö

trOSa havSBaD & campiNg

BrUDhäLL hOteLL & reStaUraNt,
kökar , +358 (0)18 559 55

Minigolf/golf

0175-77 21 27
www.edbladco.com
070-517 12 53, www.kulan.org

vita griNDarNa, DjUrö

08-571 490 00
www.djuronaset.com

0176-428 06

08-542 462 07

Åland

DjUröNäSet, DjUrö

BrevikSLOgeN, rÅDmaNSö

fiNNhamNS SOmmarBUtik

08-571 490 00
www.djuronaset.com

Volleyboll

0705-55 65 85
www.klockargardenoregrund.se

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

DjUröNäSet, DjUrö

08-571 678 98
www.vitagrindarna.se

0176-825 99
www.blidowardshus.se

0176-778 80

Södra Skärgården

0173-303 38
www.edbladco.com

08-571 504 60
www.stavsnashembageri.se
SkeBO Bageri & Skafferi,
SkeBOBrUk, 0175-401 18
öregrUNDS hemBageri & café

0173-300 31
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www.blandkobbaroskar.se
08-551 119 28, www.edblad.com
Öppet helger 12-16
08-571 520 61
www.solbergagard.nu

Södra skärgården
häSSeLmara gÅrD, OrNö

08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com
SjöprickeN keramikverkStaD,
LaNDSOrt

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

Åland
g & D SOLBacka SmyckeN,
eckerö, +358 18 380 21

www.aland.net/solbacka
SaLt, mariehamN

+358 18 215 05, www.salt.ax
ULfSBy gÅrD, jOmaLa

+358 18 310 40, www.ulfsby.ax

Loppis/antikt
häSSeLmara gÅrD, OrNö

08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com

Mellersta skärgården

femörefOrtet, OxeLöSUND

griNDa WärDShUS

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

iNgmarSö kajakUthyrNiNg,
iNgmarSö

Mellersta skärgården

08-542 463 63, 0735-52 35 08
www.ingmarsokajak.se

NOrra StavSUDDa haNDeL,
N StavSUDDa , 08-571 650

Åland
Galleri/Konst
Norra skärgården
järNBODeN i harg, hargShamN

0173-200 63, 070-290 99 35
www.distingo.se
kULaNS BOD & gaLLeri, BLiDö

070-517 12 53, www.kulan.org

gräDDö mariNa, gräDDö

Sörmland

Sjökvarteret, mariehamN

+358 (0)18 160 33
www.sjokvarteret.com
ÅLaNDS jakt & fiSkemUSeUm,
eckerö , +358 (0)40 588 67 16

www.visitaland.com/jaktfiskemuseum

Böcker

08-542 494 91, www.grinda.se

0176-409 00
www.graddomarina.se

WaxhOLmS hamN, vaxhOLm

www.stavsudda-handel.se

08-541 322 00
www.waxholmhamn.se

viLL DU OckSÅ SyNaS här?

Södra skärgården
NyNäShamNS gäSthamN

08-520 116 35
www.nynashamn.se/gasthamn
OrNö BÅtvarv, 08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
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Södra skärgården
SkaNShOLmeNS SjökrOg,
mörkö, 08-551 550 66

www.skansholmen.com

SjöBLOmS Service, LaNDSOrt

Mellersta skärgården
BLaND kOBBar Och Skär,
vaxhOLm, 08-541 314 00

www.blandkobbaroskar.se
gaLLeri aNN-LOUiSe BäckStröm,
kaLvaNDö gÅrD, värmDö

trOSa aNtikvariat, trOSa

0156-160 51
www.bokborsen.se/
trosaantikvariat

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

Marina/varv

SkaNShOLmeNS SjökrOg, mörkö

08-551 550 66
wwwskansholmen.com

Norra skärgården

SöDertäLje gäSthamN

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

BergShamra varv,
BergShamra, 0176-26

20 68
www.bergshamravarv.se

www.teamart.se
för vägbeskrivning

Byggnadsvård
iNgmarSö NOrrgÅrD, iNgmarSö

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

griSSLehamNS mariNa

Södra skärgården

0733-57 26 74, 0708-77 03 34
www.ingmarsonorrgard.se

Åland

gräDDö mariNa, rÅDmaNSö

Elexperimentverkstad

BrUDhäLL hOteLL & reStaUraNt,
kökar, +358 (0)18 559 55

LagervikS BÅtvarv, BLiDö

kONStpOOLeN, NyNäShamN

08-711 77 88
www.konstpoolen.se

trOSa gäSthamN

Konstkurser

www.brudhall.com

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

Museum
Norra skärgården
Batteri arhOLma, arhOLma

0176-560 40
www.batteriarholma.se
fOrSmarkS kraftverk

0173-500 15
www.vattenfall.se/forsmark

0173-500 15
www.vattenfall.se/forsmark

teNö varv, vaxhOLm

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

08-571 502 14
www.skargardsmuseet.org

08-544 415 00
www.farjerederiet.se

www.pythagorasmuseum.se

Gästhamn
Norra skärgården
BLiDö WärDShUS, BLiDö

fritiDSByN kapeLLSkäret,
rÅDmaNSö , 070-880 08 38
fUrUSUND mariNa

möja hemBygDSmUSeUm, möja

08-540 631 55
www.svinningemarina.se

pythagOraS iNDUStrimUSeUm,
NOrrtäLje , 0176-100 50

SjöfartSmUSeet, äLmSta

Mellersta skärgården

08-543 543 00, www.dyvik.se
SviNNiNge mariNa, ÅkerSerga

0176-825 99
www.blidowardshus.se

0176-502 59
www.sjofartsmuseet.se

0176-820 04, www.lagerviks.se

DyvikS mariNa, ÅkerSBerga

Barnens verkstad

pythagOraS iNDUStrimUSeUm,
NOrrtäLje, 0176-100 50

www.pythagorasmuseum.se

0176-409 00
www.graddomarina.se

Mellersta skärgården

fOrSmarkS kraftverk
SkaparLaDaN, rÅDmaNSö

0175-306 49
www.grisslehamnsmarina.se

0768-03 09 71
www.promarina.se

»Kasta loss
och segla till
nästa hamn«
Sjömack
Norra skärgården

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

arhOLma haNDeL, arhOLma

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

0768-03 09 71
www.promarina.se

OrNö BÅtvarv, OrNö

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se

Turistbyråer
0176-825 30
www.blidoturistbyra.se

BLiDö tUriStByrÅ,

griSSLehamNS mariNa & campiNg

LiDö värDShUS, LiDö

Södra skärgården

0176-560 12, www.arholma.nu
fUrUSUND mariNa

0768-03 09 71
www.promarina.se
griSSLehamNS mariNa & campiNg

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

08-501 508 00, www.dalaro.se
iNfOrmatiON öSterÅker

08-540 815 10, www.roslagen.se
mUSkö tUriStByrÅ,

08-500 454 10
www.ludvigsberg.se
möja tUriSm, 08-571 640 53
www.mojaturistinfo.se
NOrrtäLje tUriStByrÅ

0176-719 90, www.roslagen.se
NyköpiNgS tUriStByrÅ

0155-24 82 00
www.visitnykoping.se

NyNäShamNS tUriStByrÅ

08-520 737 00
www.visitnynashamn.se
OrNö tUriStByrÅ, 08-501 563 05
www.orno.se (sommartid)
OxeLöSUNDS tUriStByrÅ

0155-383 50
www.visitoxelosund.se
trOSa tUriSm

0156-522 22, www.trosa.com
Utö tUriStByrÅ, 08-501 574 10
www.utoturistbyra.se
vaxhOLmS tUriStByrÅ

08-541 314 80, www.roslagen.se
viSit värmDö

08-570 346 09, www.varmdo.se

Badrum/kakel
rOSLageNS kakeL, NySättra

0733-85 34 96

Barnkläder

Bränneri

Catering / Servering

NOrrteLje BreNNeri, LOhäraD

Sir percyS cateriNg, SimpNäS

Bastu/badtunnor

Lägg till Buss

Cyklar/cykelservice

BaStUSpeciaLiSteN

trOSaBUSSeN, ÅkerBergS trafik,
trOSa , 0156-340 00

cykeLService i NOrrtäLje

www.akerbergstrafik.se

0176-131 90
www.cykelservice.se

Bygg

Däck/verkstad

freDrik SjöBLOmS Bygg, fUrUSUND

vaxhOLmS Däck,

08-445 14 20
www.bastuspecialisten.se

0176-20 89 00
www.vaddobygden.se

Nj mark,

öregrUNDS tUriStByrÅ

Bilar

0173-178 50 www.roslagen.se

rOSLagLarm, 0176-177 55,
0175-703 66, 0173-600 50,
www.roslagslarm.se

08-541 302 11, www.littleme.se

Bergsprängning

öSthammarS tUriStByrÅ

08-500 404 00
www.sjomaskiner.com

0176-22 72 75
www.norrteljebrenneri.se

LittLe me, vaxhOLm

väDDöBygDeNS tUriStiNfOrmatiON,

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

SjömaSkiNer, katriNeBerg

070-602 32 42

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

högLUNDS BiL & mOtOr,
NOrrtäLje, 0176-174 30,

www.hoglundsbil.se

070-770 03 08
NicLaS gUStavSSON Bygg &
SNickeri, yxLaN

0768-81 61 77, www.ngbygg.se

Hela skärgården

Bio

viSit SkärgÅrDeN, 08-10 02 22
www.visitskargarden.se

NiLS SchöNBergS Bygg &
faStighetSService, BergShamra

BLiDö BiO, BLiDö

0176-26 05 21, 0709-260 521
www.schonbergsbygg.se

Åland
ÅLaNDS tUriStförBUND

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

0176-820 26, www.blidobio.se
StUDiO LagNö, 0156-224 70,
www.studiolagno.se

070-795 48 51

Blommor
BLOmSterhörNaN, trOSa

0156-124 74

Sjöpolisen
pOLiSeN , 114 14
SjöpOLiSeN i StOckhOLmS LäN

08-401 69 71
tipS tiLL SjöpOLiSeN

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

Sjöräddningen
(vid allvarlig olycka ring 112)
arköSUND, 0705-80 81 24
möja, 0705-80 81 22
räfSNäS, 0705-80 81 18
trOSa, 0705-80 81 23
vaxhOLm, 0705-80 82 01
öregrUND , 0705-80 81 17

BLOmSterLaNDet, NOrrtäLje

0176-28 53 40
www.blomsterlandet.se
eDS haNDeLSträDgÅrD,
öSthammar, 0173-108 99

www.edstradgard.se

häLLzON BÅtByggeri, väDDö

viLL DU OckSÅ SyNaS här?

0175-606 44
www.vaxplatsnybyn.com

Båtdynor/kapellmakeri

BrUNN ekOvärme,

kreapLaN arkitektkONtOr,
öSthammar , 0173-100 10

Ba SOLUtiONS, NOrrtäLje

www.markentreprenad.nu

0176-544 46, 070-460 16 49
För 500 kronor ex moms är platsen din. I ett helt år.

Bryggor

rOSLagSLäNNa aLLService aB,
NOrrtäLje, 070-252 82 72

08-542 461 36

växpLatS NyByN, fiNSta

Arkitekt

Avlopp

aLUkiN aLUmiNiUmBÅtar, NOrrtäLje

0176-26 27 20
www.matildastradgard.se

070-750 90 94

www.kreaplan.se

Båtar/båtbyggeri

matiLDaS träDgÅrD, BergShamra

08-540 625 00
www.bergavaxter.se

BrUNDiNS DyNOr & BÅtkapeLL,
ÅkerSBerga , 070-417 44 01

www.brundinskapell.se
kapeLLmakarNa, StOckhOLm

heSSeLiUS Bygg & eL, StOckhOLm

070-533 76 06
www.sjotransporter.com
mariNfLytBryggaN,
SpiLLerSBODa, 0176-22

16 35
www.marinflytbryggan.se

eLhÅ BiL & BÅteL, StOckhOLm

08-640 20 20, www.elha.se
erNSt DaNieLSSONS eL aB, BLiDö

070-853 55 88
www.ernstdanielssonsel.se
göraN WeSterBergS
eLektriSka aB, NOrrtäLje

heSSeLiUS Bygg & eL aB, SthLm

Åke rOxeLL eL, BLiDö

0176-823 90, 070-216 30 98

Fastigheter/hus
riNDö hamN, vaxhOLm

08-120 80 301
www.rindohamn.se
SveNSka hUSgrUppeN

0243-21 72 00
www.svenskahusgruppen.se

Fastighetsmäklare
DaLarö SkärgÅrDSförmeDLiNg

08-501 518 80
www.dalaroskargard.se
i Live SthLm, StOckhOLm

08-120 803 00
www.ilivesthlm.se
SveNSk faStighetSförmeDLiNg
NyNäShamN, 08-520 190 50

08-669 55 80
www.kapellmakarna.se

www.svenskfast.se

Båttillbehör

SveNSka mäkLarhUSet,
NOrrtäLje, 0176-26 91

BÅtmagNeteN, värmDö

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

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

070-533 76 06
www.sjotransporter.com

0176-803 90

ÅkerSBerga växtförSäLjNiNg

eLgUBBeN, DjUrhamN

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

erikSSONS Byggeri &
BÅtByggarSkOLa, iNgmarSö

www.nasuddenhandelstradgard.se

El/reparationer mm

0176-23 93 13,
070-33 44 646 (ove)

0176-22 44 40, www.alukin.se

NäSUDDeNS haNDeLSträDgÅrD,
DaLarö , 08-501 530 60

08-541 335 50
www.vaxholmsdack.se

tOtte gröNWaLL SNickeri,
fUrUSUND , 0709-40 82 38
öStaNÅ ByggNaDS, ÅkerSBerga

fUrUSUNDS haNDeLSträDgÅrD

Brunnsborrning
Övrigt

SäLLStröm fiNSNickeri & Bygg,
BergShamra, 0708-26 13 34
tOmaS ÅkerLUND Bygg, NOrrtäLje

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

08-571 685 70
www.batmagneten.se

00

www.smh.se

Festvåning

Bärgning

hamNkrOgeN/kLart Skepp,
StOckSUND,

aB BiLBärgarNa i rOSLageN/faLck
räDDNiNgSkÅr

rÅDmaNSö BygDegÅrD, gräDDö

0176-184 80, 020-38 38 38
www.roslagsassistans.se
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08-85 35 00,
www.stocksundsgruppen.se
0176-406 09
www.radmanso-bygdegard.se

Fisk/skaldjur/rökeri

Kamin/spis

Optiker

NyNäS rökeri, NyNäShamN

eLDaBUtikeN SöDerLiNDS
veDSpiSar, NOrrtäLje

trOSa Optik, trOSa

08-520 100 23
www.nynasrokeri.se

Färg
aNDerS mÅLeri, ÅkerSBerga

070-591 50 50
www.andersmaleri.com
fLügger färg, NOrrtäLje

0176-20 61 00,
www.flugger.com

Grus/jord
jiDStraNDS eNtrepreNaD aB,
BLiDö, 070-562 33 88
reDeri aB SkärgÅrDSgrUS,
gäLLNö, 08-570 331 95,

070-571 95 80
www.skargardsgrus.se

rODeNÅkarNa, NOrrtäLje

0176-767 50,
www.rodenakarna.se
rOSLagSLäNNa aLLService aB,
NOrrtäLje, 070-252 82 72

www.markentreprenad.nu

Gräv/Markarbeten
aNDerS eNtrepreNaD &
maSkiNService, BLiDö

070-920 30 89

0176-142 00
www.soderlindsvedspisar.se
SpiSDOktOrN, ÅkerSBerga

0156-405 44, www.dinsyn.se

Radiokanal

ÅkerSBerga veDSpiSar

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

08-540 205 45
www.akersbergavedspisar.se

Researrangör

08-540 203 95
www.spisdoktorn.se

www.fjarden.se

Kläder

fjärDeN,

vega vaxhOLm, vaxhOLm

Resebyrå

Strumpor/
underkläder
SOmmarBackeNS ULLBOD

0221-516 79,
www.ullboden.se

Såg/snickeri
BergShamra SÅg & SNickeri

0176-26 02 10
www.bergshamrasag.se
räfSNäS SÅg, 0176-402 65,
www.rafsnassag.se
xL Bygg SpiLLerSBODa

08-541 304 00
www.vegavaxholm.com

freyS reSeByrÅ, NOrrtäLje

kökSBODeN i SeBeNDe

0176-555 95
www.freysresebyra.se
viSit SkärgÅrDeN, 08-10 02 22
www.visitskargarden.se

0176-126 63,
www.koksboden.net

Resort

Kök/badrum

Kött

StraNDBy, käriNgSUND, ÅLaND

0176-20 55 50
www.spillersboda.xlbygg.se

Taxi/buss
frötUNa taxi & BUSS, gräDDö

0176-26 90 65
www.frotunataxiobuss.se

Toalett

DeviLDa, järNa

+358 502 795, +358 40 551 58 34
www.strandby.ax

fritiDStOa, 08-615 25 25,
www.fritidstoa.se

070-551 11 97,
www.devilda.se

Roddbåtar

Trädfällning

caNaDiaN cLaSSic BOatS,

iNgarö träDfäLLNiNg

Larm/tillsyn
ö-BevakNiNg, DjUrhamN

08-718 41 31, 070-712 59 34

070-516 86 20,
www.canadianclassicboats.se

08-571 444 60
www.ingarotradfallning.se

Silver/Smycken

Utbildningar, kurser

artrOOm, vaxhOLm

erikSSONS Byggeri &
BÅtByggarSkOLa, iNgmarSö

Guldsmed

Ljud/bild

gULDSmeDerNa, NOrrtäLje

SOUND & LiviNg, NyNäShamN

070-594 60 99, www.artroom.nu

070-540 91 99
www.soundandliving.se

pärLmakeriet, rÅDmaNSö

08-542 461 36

0739-526 189
www.parlmakeriet.se

evetNSegLiNg.Se, LiDiNgö

Sjökort/kompasser mm

mariNa LärOverket, StOckSUND

0176-156 56
www.guldsmederna.se
pOrathS gULD, NOrrtäLje

0176-101 63
www.guld.net

Helikopterturer
arLaNDa heLicOpter

08-593 602 08
www.arlandahelicopter.se

Hemsidor / Datorhjälp
ciaLiNe, rimBO

0709-14 07 81, www.cialine.se

Hushållsnära tjänster

Markiser/persienner
jaNSSONS markiSer, NOrrtäLje

0176-177 95
www.janssonsmarkiser.com
rimBO markiS & perSieNN

0175-700 47

Marinservice
ekBerg mariNService,
NOrrtäLje

072-236 0 236
www.ekbergmarinservice.se
WaxhOLmS mariN &
UtBOrDarService, vaxhOLm

0176-160 27, 070-425 25 26

08-541 312 00
www.utbordarservice.se

Hus/bygg

Minireningsverk

Ba SOLUtiONS, NOrrtäLje

miLjö & BiOtekNik,

SjövikeN faStighet, rÅDmaNSö

papperSStUgaN. äLmSta

08-608 21 60
www.miljöochbioteknik.se

reDmaNS Bygg, fUrUSUND

SkärgÅrDSkONSULteN, trOSa

Sjötransporter/
godstrafik

trOSa trafikSkOLa,

Ba SOLUtiONS aB, rOSLageN

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

0709-373 845

www.markentreprenad.nu

SjöeNtrepreNaDer
k LiNDBerg aB, iNgmarSö,

Verkstad

08-542 463 20
www.sjoentreprenaderklindberg.com

cittraverkStaDeN, ÅkerSBerga,
NOrrtäLje

vätö Byggare, vätö

aNDerS mÅLeri, ÅkerSBerga

08-570 331 95, 070-831 41 10

070-591 50 50
www.andersmaleri.com

Utö reDeri aB

SkärgÅrDStraNSpOrter, LÅDNa

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

ceWe vatteNtekNik

rOSLagSLäNNa aLLService,
NOrrtäLje. , 070-252 82 72

08-571 590 40, 070-750 90 90

08-540 647 92
www.ostanabygg.se

Vatten/VVS

070-533 76 06
www.sjotransporter.com

SkÅN Sjö frakt aB, NämDö

vikLUNDS mÅLeri, rÅDmaNSö

0156-195 15
www.trosatrafikskola.se

0736-14 45 70
www.cewevattenteknik.se

Måleri

öStaNÅ ByggNaDS, ÅkerSBerga

070-958 66 98
www.skargardskonsulten.se

heSSeLiUS Bygg & eL aB, SthLm

070-471 69 54
www.redmansbygg.se
0176-23 45 31, 070-339 02 09
www.vatobyggare.se

08-85 32 00
www.marinalaroverket.se

0176-523 69
www.pappersstugan.com

krOkhOLmeNS Sjötrafik, arhOLma,

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

08-551 165 50
www.eventsegling.se

08-679 58 30 (turupplysning)
08-571 546 10 (godsbokning)
08-501 570 25 (kontoret)
www.utorederi.se
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08-540 686 50, 0176-189 50
www.cittraverkstaden.se

Veterinär
kviSthamra veteriNärkLiNik,
NOrrtäLje , 0176-22 33 02
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Servicefolk »Vi hjälper dig med allt möjligt. Från tvätta
båten, bärga bilen till spränga berg och borra brunn.«
Byggvaror av rätta virket
Vi levererar till Er med bil eller
egen båt i mellanskärgården.

SÄLLSTRÖMS
FINSNICKERI & BYGG

0176-26 02 10 • www.bergshamrasag.se

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

Baldersgatan 25, Knutby Torg
tel 0176-206 100
Vardagar 7–18, Lördag 10–14
F3221SE
www.flugger.se

0708-26
0708
- 2613
133434

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

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

SVERIGES MODERNASTE SJÖMACK

BERGSPRÄNGNING
I ROSLAGEN
070–602 32 42

Träbåtar?

GÄLLER DET
DÅ GÄLLER DET OCKSÅ OSS!

Nyhet! Båttvätt!
Båtbyggarskola
Fullständig varvsrörelse

ERIKSSONS BÅTBYGGERI
& BÅTBYGGARSKOLA AB

Box15, 130 25 INGMARSÖ

08-542 461 36 batservice@swipnet.se

NYA 090327

Allt för båt i tyg och väv
Nytillverkning av sprayhood, segelkapell, kapell, sittbrunnstält, båtdynor.
Tvätt, impregnering, reparationer osv.
Egna bryggor för måttagning på
Dalarö och Hornstull.

Jan Pettersson
John Rosenthal
Maggie Öqvist

Elinstallation
Styr & regler • Datanät

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

H A S S E S
Bygger och reparerar allt i glasfiber

Bygger Tillverkare
och reparerar
allt i glasfiber
av Arrowbåtarna och Väddösnipan

S K Ä R G0176-22
Å R D 44
S 40
TJÄNST

Tillverkare av Arrowbåtarna och Väddösnipan

070-557 66 57
SJÖFRA
K T & B Å T TA X I
peter@alukin.se

Östernäs, Väddö –– Telefon 0176-544 46 –– Mobil 070-460 16 49 –– Mail plastgubbe@gmail.com

Östernäs, Väddö
Tel 0176-544 46 • 070-460 16 49
plastgubbe@gmail.com

070 -537 90 19
W W W . S K A R GAR DST J AN ST .EU

WWW.ALUKIN.SE
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Ingarö Trädfällning
ANDERS: 070-770 03 08

fromsbygg@etanet.se

Värmdö

Skärgårdstransporter AB
ANDERS: 070-770
Transporterar
allt från grus03
till08
hus.
Även
entreprenadmaskinsarbeten.
fromsbygg@etanet.se
08-570 331 95, 070-831 41 10

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

rvice
Cykerlrstäelje AB

Vi finns i hamnen bakom silos

i No

Såggatan 3, Norrtälje
Tel: 0176-131 90
www.cykelservice.se
-Småländsk cykelkultur-

cyklar • reparationer • reservdelar

Nytillverkning & reparation av dynor och kapell
Kapelltvätt • Båtmattor • Inredningar

070-417 44 01
www.brundinskapell.se

Servicefolk »Vi hjälper dig med allt möjligt. Från fälla träd,
byta däck till sjötransporter och ullstrumpor.«
Sommarbackens Ullbod
Strumpor
&
underkläder

M/F

Solskär

av mjukaste ull

LEVERERAR GRUS/BADSAND
UTLÄGGES

0221 - 516 79
www.ullboden.se

070-571 95 80
www.skargardsgrus.se

Radon

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

info@cewevattenteknik.se • www.cewevattenteknik.se

BYGGER, RENOVER AR OCH
UPPDATER AR DIN BÅT
ALEX@EKBERGMARINSERVICE.SE
TEL 072-236 0 236
WWW.EKBERGMARINSERVICE.SE

BEHÖRIG VÅTRUM

Mathias 0733 85 34 96
Kvisthamra Veterinär Klinik

i dricksvattnet?
CEWE Vattenteknik

Allt inom
kakel & klinker

Kunskap Trygghet Omtanke Tradition

Telefon 08-520 205 15

Centralgatan 8, 149 32 Nynäshamn
Öppet: mån-fre 9.30-18, lör 9-14.

Telefontid: 9–11
0176-22 33 02
Akut: 070-643 68 10
Bergsgatan 26 Norrtälje
www.kvisthamraveterinarklinik.se

Tvätta båtbotten
i Vaxholm!
GRUS – SAND – JORD
CONTAINER – MASKINTRANSPORTER
070-562
33 88 Jidde,
070-224
80 03 80
Fredrik
TEL. 070-562
33 88,
070-224
03
BROMSKÄRSVÄGEN PL 2041, BLIDÖ
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Mer miljövänligt, effektivare
och billigare än giftig färg!

Bokning: 070-779 99 99
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Alla bilar
med garanti

Servicefolk »Vi hjälper dig med allt möjligt. Från bygga
brygga, fixa avlopp till målning och ny bil.«
www.andersmaleri.com

ANDERS MÅLERI I ROSLAGEN

Alla bilar
med garanti

Alla bilar

med garanti
Björnövägen
15, Görla, Norr tälje

Björnövägen 15, Görla, Norr tälje

Görla, Norr tälje

Alla bilar 30 • www.hoglundsbil.se
TEL: 0176-174

Vi utför målning i hela Roslagen

med garanti

TEL: 0176-174 30 • www.hoglundsbil.se

Björnövägen 15, Görla, Norr tälje

- 591 50 50
TEL: 0176-174 Tel
30 070
• www.hoglundsbil.se

TEL: 0176-174 30 • www.hoglundsbil.se

Vi säljerLantlig
inredning
Vi säljer
KÖK, BADRUM, KAKEL, GARDEROBER
K, BADRUM,
KAKEL,
GARDEROBER
Vi snickra
snickrar, bygger och kaklar
Vi snickrar, bygger och kaklar
ÖPPET
ONS–FRE
11–17, LÖR–SÖN
ONSDAG
– SÖNDAG
11.00 – 17.11–15
00

Tel 0176-126 63 • koksboden@tele2.se
www. koksboden.net

vatobyggare.se

Certifierad
Kontrollansvarig
Kontrollansvarig

Ny-, om- och
www.schonbergsbygg.se
www.schonbergsbygg.se
Vätö Mark & Bygg AB
Vätö Byggare AB
0703 39 02 09
0705 08 89 61
Alla jonas@vatobyggare.se
typer av byggverksamhet
benny@vatobyggare.se

Dränering & avloppsanläggningar

ONSDAG – SÖNDAG 11.00 – 17. 00
DA MARKISER
el
0176-126 63 • koksboden@tele2.se
Rimbo maRkis
GN
www. koksboden.net &
ng som ska hålla

tt hantverk sedan
efter dina önskemål,
som passar just ditt

Totalentreprenad
Certifierad

Certifierad Kontrollansvarig

SYDDA MARKISER
ESIGN

stering som ska hålla
ar byggt markiser med
ch gott hantverk sedan
rsys efter dina önskemål,
rkis som passar just ditt
n! markiser med
ggt

Allt inom el, vvs, bygg,
Ny-, om-försäljning
och
marinteknik,
tillbyggnader
0708-11
12 03
Ny-, om- och
www.el-gubben.se
Totalentreprenad
tillbyggnader

tillbyggnader
Tel. 0176-26 05 21
Tel.Totalentreprenad
0176-26
0709-42
42 05
43 21
Certifierad
0709-42 42 43
Kontrollansvarig

BRYGGBEKYMMER?

www.schonbergsbygg.se
Vi utför
allt i bryggor och kajer
Pålning • Muddring • Bogsering
Tel.
0176-26 05 21
Sjötransporter

PeRsienn ab
0175–700 47

0709-42 42 43
Sjöentreprenader
AB

Stockholmsv. 19
Rimbo

Box 47 • 130 25 Ingmarsö
Tel: 08-542 463 20 • Mobil: 070-347 49 01
Mail: sjoentreprenader@ingmarso.com

M/S Containa:

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

Bobcatgrävare

SKÅN SJÖ FRAKT AB

Låt oss visa skärgården! Vi finns i den.

Reguljär direktbåt Sandhamn – Stavsnäs

Båttaxi ≥ 120 p
Skärgårdsturer
Åretrunt-charter
Mat & Dryck

R OSLAGENS S JÖTRAFIK AB

”Tärnan” & ”Gudungen” • 070-691 38 58

www.roslagenssjotrafik.se

SJÖHUS
Bryggor, kajer, båthus
Muddringsarbeten
Bogseringar, transporter

Tillsyn
Larmövervakning
Larmutryckning

Tel: 08-718 41 31 • 070-712 59 34

08-500 404 00 / 0705-27 87 87 (86)
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Akterspegeln Bildgåtan Akterspegeln Bildgåtan • Akterspegeln Bildgåtan • Akterspegeln Bildgåtan

w
1

»Hur en fågel låter eller ser
ut berättar oftast vilken art
det är. Men se upp! Bara för
att den har röda ben behöver
det inte vara en rödbena.«

s

2

3

4

5

6

7

Vad är det för vadare?

»

vaDarNa är eN artrik grUpp fÅgLar som är långbenta
och trivs nära vattnet. Till exempel vid havsstränder.
Som läsare av MagasinSkärgård räknar vi med att
också du vistas en hel del i strandkanten. Där finns chansen att
stöta ihop med en vadare. Här i Akterspegeln kan du nu testa dina
vadarekunskaper. Hur en fågel låter eller ser ut berättar oftast vilken
art det är. Men se upp! Bara för att den har röda ben behöver det
inte vara en rödbena.
E-posta rätt rad med ditt namn och adress till info@magasinskargard.se före den 1 september så kan du vinna praktisk en

nätkasse från Waterline Design eller en fästingskrämma
från Tic Mera. / Knep & Knåpare roine karlsson
Para ihop rätt namn med rätt siffra/bild.
a: roskarl B: strandskata c: tofsvipa D: rödbena
e: Drillsnäppa f: storspov g: strandpipare
(rätt svar kan se ut så här 1=c, 2= D, 3=e)
Grattis vinnare till vårnumrets bildgåta »Vem skrev här«.
Inger Björkman, Gräddö, kjelle lindhe, sollentuna och
lars sundin, lidingö. rätt svar blev: 1B, 2D, 3A, 4C
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Byggprojekt
i sommar?
Hyr maskinerna hos oss!
• Motorsågar
• Liftar
• Röjsågar
•HyrByggmaskiner
det du behöver från oss!
• Motorsågar • Snöslungor
• Värmare
• Liftar
•Hyr
Trädgårdsmaskiner
• Elverk...
• Röjsågar
det du behöver
från oss!
...och mycket annat
• Snöslungor
Motorsågar
••• det
Elverk
Hyr
du
behöver
från
oss!
• Värmare
Liftar
NORRTÄLJE
Snöslungor
• Motorsågar
•0176-779
Elverk...
•Baldersgatan
Röjsågar 21.• Tel.
80
•mycket
Värmare
• Liftar
...och
annat.
...och
mycket
annat
• Elverk...
• Röjsågar

HöstHöströjning?
Höst-

röjning?

röjning?
NYNÄSHAMN
Mysingsvägen
1. Tel. 08-520 168 00
...och
mycket annat

NORRTÄLJE
Baldersgatan 21. Tel. 0176-779 80
NORRTÄLJE
www.ramirent.se

www.ramirent.se
www.ramirent.se

Baldersgatan 21. Tel. 0176-779 80

NYNÄSHAMN

NYNÄSHAMN
Mysingsvägen 1. Tel. 08-520 168 00
Mysingsvägen 1. Tel. 08-520 168 00

