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Allt händer på sommaren. Folk går och gifter sig.
Det är en massa roliga dagar. Samtidigt. Teater, fest,
musik, roddtävlingar, fotboll och så vidare och så
vidare. Mycket händer i juli. Om ni väljer att gå på
Arholmadagen eller Strindbergvandring på Kymendö
eller Ålands Sjödagar och missar Svartsös roliga
hembygdsdag, så kan ni i alla fall läsa om den. Här
i MagasinSkärgård.
Vi vill ta er med på allt kul som händer. Det här
numret är lika späckat som sommarens alla evenemang är. Lika festligt och folkligt. Häng med oss och
känn gunget av svängig blues. Roligt för gammal som
ung. Nästa stund tar vi med er på fotbollsfest och
hejar på vinnarlaget Gräddö. Lika skojigt för hela
familjen. Vi följer med träsktrollen på en spännande
naturstig i verklighetens och sagans värld. Uppskattat
av både barn och vuxna.
Sedan vill vi visa er alla häftiga platser och smult-
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ronställen. Käringsund – ett gammalt fiskeläge med
hjorthägn, jakt- & fiskemuseum, sjöbodar, krog,
camping, pool, badstrand och mycket mer. Ett turistparadis på Åland. Ni får höra sanna sjömanshistorier
från en båtman och upptäcka fyren Simpnäsklubb. På
Ornö bjuds vi på musik med mat efter trubadurens
eget recept. Smaklökarna gifter sig med melodierna.
Apropå gifta sig – det tycks vara inne. »Delad glädje
trippel glädje« tycktes de tre paren som valde att ha
bröllop ihop tycka.
En nyhet i detta nummer är att vi har en ny sida –
»Akterspegeln«. Med lite pyssel för hjärncellerna.
Något för Lisa, fem år att utmana sin pappa
med? Vi rundar av med att provsmaka lite
hallonrosa rosévin och bjuder barnen på
jordgubbar och hallonsaft.
– Skål! För sommaren, alla brudpar och
skärgården i synnerhet. / G:96@I>DC:C
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6c88)07) I vårnumret kunde man läsa om Björn Åkerlunds Rågskär. Men vem var kvinnan vid Björns sida?
Carina Nordén Åkerlund heter hon och är Björns hustru.

Butiker i Grisslehamn, Norrtälje och Öregrund
www.edblad.com
tel: 0175-30000
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Svinen ror och rusar
sid 6
På »svinens« ö Svartsö är det varje sommar en helg med
festligheter som Årparaden, Svinrodden och Svartsöruset.
Roddarna paraderar stolt med varsin åra och ror sedan
ikapp för att dagen efter springa av sig de sista kalorierna.

Det går troll på stigen
sid 60
Vid en uråldrig ek i Siggesta börjar äventyret till trollens
värld. Efter 400 stora eller 800 små steg har vi träffat fladdermöss, igelkottar, ormar, fjärilar, myror, fåglar, ekorrar,
möss, träsktroll och en livs levande älva. Som en saga.

Fotboll på Kalles äng
sid 16
Skärgårdscupen är sommarens höjdpunkt på Tjockö, Tyvö,
Enskär, Gisslinge, Gräddö, Räfsnäs och Vätö. Då spelar man
fotboll, gammal som ung, kvinna som man. För vilken ö
spelar ingen roll. Huvudsaken är att man har roligt.

Bröllop x tre
sid 70
Vad är väl ett bröllop på slottet när man kan få tre. I skärgården. På samma gång. Möt Blidösyskonen som lyckades
både hinna före och bräcka kronprinsessan.

Udden skälver av blues
sid 38
Norrtälje Bluesfest är en given sommartradition. Badplatsen Kärleksudden förvandlas till ett hav av människor som
diggar blues och stampar takten till sköna toner av munspel
och ärrad sång. Udden fylls till bredden av kärlek.

Din SkärgårdsGuide
sid 87
Här finner du alla roliga dagar i sommar. Även sidor fulla av
nyttiga och nödvändiga telefonnummer. Var ska vi bo? Vad
ska vi göra? Vilken krog ska vi välja? Här har ni hjälpen.
NYTT: Akterspegeln

sid 114
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Helg med
rodd och rus
Helgen i mitten av juli händer det mesta – på de
flesta öar. Svartsö har hembygdsdag med årparad,
Svinrodden och fest på lördagen. Dagen efter springer
man Svartsöruset. XI\XSJSXSNSWIJMRIOFIVK
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0h6(%+)2 -20)(7 med samling vid Svartsö Lanthandel i
Ahlsvik. Alla roddare bär på varsin åra och
traskar i parad till bygdegården en bit bort.
Årparaden kallas det. Vägen är kantad av
röda åror som korsar varandra. Publiken
följer efter. Att ha sin ödag i mitten av juli är
ett säkert kort vad gäller vädret. Solen är på
strålande humör denna dag.
Utanför hembygdsgården växer folksamlingen. Man minglar glatt bland vänner
och bekanta. Några sitter och solar i gräset.
Andra står och köar för att köpa en »lyxig
laxklämma« och klämma en kall lättöl. Det
dröjer en liten stund innan roddtävlingen
ska starta klockan halv två. Under tiden kan
man se och beundra roddarna i sina tidstypiska kläder från 1800-tal.
Medan vi väntar går vi runt och shoppar i
stånden. Ekologiska morötter från Idholmens
gård på Finnhamn och handplockade örter
från Möja. Inne i bygdegården säljs hantverk.
Trasmattor, skärgårdskonst, smycken och
handsnidade vettar. Bland mycket annat.
Vi hittar inte en pryl med texten »Made in

China«. Allt är från öarna omkring. Vid ett
bord står ingmarsöbon Sigbrit Norenvik, min
gamla chef från Nässlingen och säljer hemvävt. Hon är pensionär nu och ser ut att må
jättebra. Kul. Man kan inte göra annat än le
denna härliga dag. Alla ser lika glada ut.
Utanför dörren står svartsöprofilen Björne och säljer sockervadd till små barn. Deras
blickar är så förväntansfulla när de tittar på
hur han tvinnar vadd runt en pinne. Andra
barn står med ridhjälm på huvudet beredda
att hoppa upp på varsin ponny. Två syskon kivas om vem som står först i kön. På
Svartsös hembygdsdag finns något kul för
alla generationer.

Tändkulor tänder männen
Några vuxna karlar står hukade vid en
tändkulemotor som tuffar och spottar ut
rök. En evighetsmaskin som aldrig slutar att
gå. Länge står de och tittar fascinerat på hur
den fungerar. Väldigt länge. De ser ingenting
annat. En bit bort visas en gammal tröska av
trä. Även den väcker intresse. För både barn
och föräldrar. Under skuggan av ett träd står
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några musiker och spelar basfiol och gitarr.
De tillhör Anders Forsslunds orkester som
kommer att spela på festen ikväll.
Snart går startskottet för rodden. Svinrodden. Den heter så för att Svartsöbor förr hade
öknamnet svin. Det var ett sätt att skojsamt
retas mellan öarna. Möjabor kallades till
exempel för bockar, sandhamnsbor för dansdockor och ingmarsöbor var sådfiskar, därav
namnet Sådrodden som är deras roddtävling.
Vi går ner till bryggan för att se bättre.
Roddarna öser ur och sjösättar sina gammeldags ökor och sumpar. Till skillnad mot
andra roddar ror man två och två. Både
kvinnor och män i samma båt. Oavsett ålder,
från ungdomar till pensionärer. Roddarna
ror en bana på cirka fyra distansmeter. De
rundar inte hela ön, det skulle ta för lång
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tid. Svartsö är ju en ganska stor ö. Första
båten är tillbaka redan efter en timme. Det
är sumpen Amanda med roddare från Gällnö
och Lådna.
Det räcker inte med att ro snabbast, de
ska spika i en spik också. Sedan slår man i en
skeppsklocka. Då avgörs tiden. Vinnarbåten
får 1.05.05. Tvåa blir ökan Sara med roddare
från Lådna. På tredje plats kommer svartsöökan Hanna. Den äldsta båten Augusta,
byggd 1927 blir fyra. Totalt sju båtar deltar
i rodden. Prisutdelning blir det lite senare
på dansbanan. Dagen avslutas med levande
musik och fest i hembygdsgården.

Många springer ruset
Helgen är inte över än. På söndagen kan de
som vill springa ruset av sig i Svartsöruset.
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Skämt åsido – de som springer verkar väldigt nyktra och i fin form. Det börjar med
uppvärmning vid hembygdsgården. Det ser
riktigt kul ut. Roligare än att springa. Till hög
upptempo-musik görs olika rörelser likt ett
Friskis och Svettis-program. Skutt och hopp
och armarna utåt-sträck-böj. En del kör i sin
egen takt. Alla är lika fokuserade på att göra
som ledaren visar.
Efter uppvärmningen ställer deltagarna
upp vid startlinjen. Först ut är knattarna,
de under sex år som springer 500 meter.
Bland dem ser vi två små söta flickor i Pippi
Långstrump-kläder. Ebba två år och hennes syster Freija fyra år. Vi får veta att deras
mamma Anna Jägre varit svensk mästare i
400 meter löpning.
– Heja, heja, ropas det överallt.
Tio minuter senare startar barn mellan sju
och nio år. De springer lite längre, två kilometer. Tjugo minuter senare startar alla de
övriga på samma gång. De springer antingen
två, fyra eller åtta kilometer. Några går stavgång istället. Hela 109 deltagare har anmält
sig. Mitt i banan dyker plötsligt en man på
cykel upp. Han är nog inte med i Svartsöruset
utan har säkert cyklat till affären och är på nu
väg hem. Vilken publik han får.
– Heja, heja. ❧
*%/8% *PIV}HEKEVSGLVSHHEVWIWMHER¦
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Bed & Breakfast på Svartsö
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Mycket vacker plats med mysig atmosfär. Varmt välkomna! Lena & Bosse
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070-595 89 16
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Taxitrafik
Turtrafik
Beställningstrafik

ÖPPET HELA SOMMAREN!
Från 29 april till den 3 oktober.
Kolla våra öppetider på www.svartsokrogen.se
Eller ring 08-542 47 255.

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

www.battaxi.se

08 571 50 100

Nordens mest inspirerande mötesplats!
I en oslagbar vacker skärgårdsnatur ligger Djurönäset
konferenshotell. Fyrstjärnigt, väldigt nära Stockholm,
med mångsidiga och nordiskt designade lokaler, byggda
och utrustade för konferens och utbildning i världsklass.
En av de mest inspirerande platser du kan komma till.
Läs mer om alla kompletta mötespaket på www.
djuronaset.com.

Hela familjens gård
med god mat
och roliga aktiviteter!

Klimatsmart, hälsoinriktat & ekonomiskt
Näringsriktigt, gott, ekologiskt och närodlat står på
menyn. Du mår bra, naturen mår bra och företaget
mår bra, så njut av miljön,
utsikten och havet.

Årets kampanjpaket
Allt ingår i kampanjpaketet. Helpension, aktivitet,
vin, simhall och möteslokal. Billigast och klimatsmartast blir det med
bussresa för 1:- per person.
Lågsäsong

2.390:-

Mer om våra mötespaket och allt som ingår på www.djuronaset.com

www.siggestagard.se
Restaurang Café Butiker Konferens Loppis Aktiviteter
08-571 490 00 www.djuronaset.com

Läs mer på vår hemsida, i årskalendern
eller ring 08-562 80 100 för mer information.
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av de sjökrogar i Stockholms skärgård om
vilka han skrivit en fin handbok.
Han medverkade bland annat i Gotlands
Allehanda, Dagens Nyheter, StockholmsTidningen, Tidsignal och Flamman. Hans
krönikor har en alldeles egen, driven stil.
De flesta spalterna skrev han dock i Aftonbladet, vilket inte alltid gladde alla redaktörer. Hans oförvägenhet och absurda humor
hjälpte honom också att sätta ett svårslaget
rekord i tidningsbranschen: han lyckades få
sparken från Aftonbladet tre gånger.
Och egentligen, säger de som kände
honom bättre, var han en mycket känslig
människa.
– Robert Aschberg

Plötsligt är
Gunnar borta
Vår kära krönikör dr Gormander alias Gunnar Ohrlander
finns inte mer. Det här är hans sida. Men nu kan han inte
roa oss mer. Vännerna Robert Aschberg och Roine Karlsson
vill säga några ord istället.
- :d6%7 (3+ Gunnar Ohrlander. Jag visste
inte att han var sjuk ens.
Det gjorde inte så många andra heller.
Han hade varit dålig sedan augusti förra
året, men bestämt sig för att inte prata om
det. En del gör så. Det är resandes ensak.
Men det retar mig att han försvann med
en viskning och inte med en smäll. Hans
minne är mer värt än några notiser i tryck
och på bloggar.
Vi var många som läste hans spalter i
Aftonbladet på 60-talet. Han var Dr Gormander. Han var stor. Han var vänster och
satirisk, smart och rolig. Han drev med
politiker och överhet i alla läger, vid behov
även med sina egna.
Senare blev han en av de drivande krafterna bakom Fria Proteatern, den slagkraftigaste

av de så kallade fria grupperna; den som hejade
festligast på revolutionen som aldrig kom.
Jag hoppas att jag sa det till Gunnar någon
gång när vi träffades: att han en gång för länge
sedan gav mig en stor dos självförtroende. Jag
var ingen skrivare, men jag hade tagit mod till
mig och skickat en text till honom. Den skulle
vara rolig. Det var ett försök.
Han var redaktör på Gnistan och skrev
tillbaka att han inte förstod. Jag förklarade
hur jag tänkt. Och han lät trycka artikeln som
den var från början. Det betydde mycket.
Gunnar gav ut en rad deckare, romaner
och faktaböcker. Han var djupt engagerad
i skol- och narkotikafrågor, och kämpade
envist mot flummet. Som alla människor
med stil gillade han att vara på vattnet, och
han förtöjde gärna segelbåten utanför någon

gråtrist försommardag då man bara inte går ut. Jag satt ensam
i min lilla stuga på Lidö då det plötsligt
knackade på dörren. Framför mig stod en
lång och vänlig man som berättade att han
samlade material till en bok om sjökrogar.
Det var mitt första möte med Gunnar Ohrlander. Gunnar undrade om jag kunde bidra
med bilder till boken.
När vi kommit överens fortsatte Gunnar
ner till gästbryggan där hans kära Inga väntade i båten för att segla vidare mot Arholma.
Efter hans vänliga besök kändes den råkalla
dagen lite roligare. Gunnar var en glad och
humoristisk person. Jag gillade att läsa hans
fyndiga krönikor. Vid våra redaktionsträffar var det alltid lika spännande att prata
journalistik med Gunnar. Han brann för
skärgård och kunde med sin vassa penna
belysa det som var viktigt.
Rubriken i sommarnumret 2008 löd
»Helikoptern räddade mitt liv«. Där använde han sig själv för att visa hur viktig en
helikopter är när man drabbas av en hjärtinfarkt i skärgården. Jag minns hur tacksam
han var mot sina livräddare. Det var en stark
artikel. Vissa människor får man en sådan
där direktkontakt med. Gunnar var en sådan
person. Det kändes redan när han stod där
i dörröppningen på Lidö. Jag kommer alltid
att minnas Gunnars varma leende.
– Roine Karlsson
()8:%6)27d(%2(c6
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Cup på äng
har sin poäng
Inte sedan 1992 hade Gräddö vunnit Skärgårdscupen.
Förra sommaren gjorde det det. På hemmaplanen Kalles äng.
Mot Tyvö. Vad laget vann? En pållare från en brygga på Tyvö.
XI\XNSWIJMRIOFIVKJSXSVSMRIOEVPWWSR
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Kalles äng,
som för dagen förvandlats till
en tillfällig fotbollsplan av nedtrampat gräs.
Runtom sitter glada öbor, sommargäster,
bofasta, släktingar, gäster, grannar och obekanta. Alla är här för att heja på sitt lag.
Turneringen Skärgårdscupen avslutar
varje sommar i norra skärgården med fotbollsfinal och
fest. Lagen Gräddö, Räfsnäs,
Tjockö, Enskär, Tyvö, Gisslingö och Vätö turas om att
vara värd. Denna gång har
turen kommit till Gräddö
(i dubbel bemärkelse visar
det sig). Förväntningarna är
på topp. Solen strålar och är
på sitt bästa humör. Liksom
hejarklackarna på plats.
Lagen är ett hopkok av
gammal som ung, flickor och pojkar. Reglerna säger att det ska vara minst två tjejer
och en spelare över 40 år i varje lag. Nedre
åldersgräns är 15 år. Någon övre finns inte.
Gammelmormor får gärna vara med. Spe-

larna kan delta i vilket lag som helst. En
gräddöbo kan tillhöra Enskärslaget.
Det börjar med att en back bärs bärs in
av domaren Erik Lindqvist. Lagen tar sig en
styrketår i värmen. Gräddölaget är klädda i
orange och svart. Tyvölaget i gult och svart.
Humlorna mot bina. I högtalarna hörs en
raplåt på högsta volym. Hejarramsorna avlöser varandra.
– Gräddö ska vinna.
Gräddö ska vinna.
Tröjorna sitter bakåfram
och en kille bär stor svart
afroperuk. Ska han verkligen
spela med den på skallen?
Kanske funkar bra som hjälm
om han ramlar.

Första målet
Medan spelarna pimplar öl
och peppar varandra ringlar en kö till korv/
kaffetältet. Publiken laddar med dryck och
förtäring. Vi slår oss ner på bästa åskådarplats
vid Gräddös avbytarbänk. Små söta barn
med svarta sopsäckar går runt våra fötter.
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7IKIV]VEToLIQQETPER

De samlar in alla pantburkar och gör troligen
största vinsten.
Plötsligt är det avspark och matchen har
börjat. Alla jagar den runda bollen. Lika ivrigt.
Den ska in i mål. Och det dröjer inte länge.
Efter bara en kvart står det 1–0 till Gräddö.
– Jaaah, hemmapubliken blir som galen
av glädje.
Gräddölaget dansar runt med varandra
en stund innan de sansar sig och fortsätter
spela. Så fort Tyvö har bollen skriker folk
»hem«. Publiken lever sig in i matchen och
hojtar till spelarna. För att hjälpa till.
– Du har en kille bredvid dig, ropar
någon.
En för lång boll far in på en tomt och spelet
stannar upp en liten stund. Efter 28 minuters
spel i första halvlek sätts det andra målet.
– Jaaah, glädjen vet inte till sig när hemmalaget nu leder med 2–0.
Hopp och skutt, dans, dans. Fy sjutton
vad vi är bra. Alla gräddöbor älskar varandra. Det blir en välbehövlig paus och sidbyte
inför andra halvlek.

Lutande åkrar
Skärgårdscupen fyller 33 år i år. Det började
med att refsnäsprofilerna Kjell Åhlander

och Östen Österberg pratade lite löst om
»skulle vi inte kunna spela fotboll« berättar tjocköbon Ove Jansson.
8V}WXTVMWIX
Vätö-Kalle och Ove nappade på idén, gjorde slag i
saken och startade cupen.
– Tjockölaget kallades
»benknäckargänget« för att
så många gick gipsade, ha,
ha, skrattar Ove.
Matcherna spelas på
vanliga åkrar och ängar.
Planerna lutar hit eller dit.
Den enda ö som inte har
någon plan alls är Enskär.
Efter finalen blir det en hejdundrandes fest. Den har alltid varit i en
samlingslokal på Tyvö tidigare. Men i år är
första gången den sker i Gräddö istället.
– Det blev för mycket folk. 200 personer
och lokalen tar bara 100 personer, berättar
Ove.
Har du något kul fotbollsminne?
– Det var för många år sen när vi låg risigt
till och söp till ordentligt. Dagen efter var vi
fyllsjuka. Då vann vi, ler han.
Kanske man kan förstå varför det dricks
öl om det är det som är mirakelkuren.

När det är bara sju minuter kvar sparkar
gräddölaget in den avgörande bollen och
det står 3–0. Tjohoo nu
kan inget vända det här.
Hemmalaget känner att
segern är säkrad. Tyvölaget är definitvit krossat nu.
Inget kan vända det här.
Men ett sista mål hinns
kanske med. Jodå med bara
en minut kvar rullar bollen
in i mål. Finalen slutar 4–0
och gräddölaget kastar sig
över målgöraren i en enda
stor volme på ängen. Petter
Hedberg utses till matchens lirare. Det var 17 år sedan Gräddö vann
senast. Glädjen är total.

Alla får pris
Ikväll ska firas med prisutdelning, knytkalas,
dans och det lokala bandet Cover Crew Band
i ett partytält. Gräddö får äntligen ta emot
den åtråvärda pållaren. Sämsta laget får
jumbopriset – en tavla med hötorgskonsten
»den gråtande pojken«. Sommaren i Gräddö
avslutades på bästa sätt ifjol. I år ligger bollen
hos Tjockö. ❧

¨.BUDIFSOBTQFMBTQlWBOMJHBlLSBSPDIjOHBS1MBOFSOB
MVUBSIJUFMMFSEJU%FOFOEBzTPNJOUFIBSOlHPOQMBOBMMT
jS&OTLjS&GUFSGJOBMFOCMJSEFUFOIFKEVOESBOEFTGFTU§
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Ny snaps på Arholma
4o%VLSPQE2SVHWIVZIVEWWIHERMNYPEWIR
R]WRETW%VLSPQE7EPYX2EQRIXXSKWJVEQ
YRHIVIRXmZPMRKToQmWWER%PPXJ}V7N}RMJNSP
7RETWIRmVKNSVHIJXIVIXXKEQQEPXVIGITX
JVoRQIH}VXIVJVoRWOmVKoVHIR(IRLEV
FILEKPMKHSJXSGLmVQMPHMWQEOIR)XMOIXXIR
J}VIWXmPPIVIRWEPYXOERSRJVoR7ZIRWOE
,}KEVRESGLmVQoPEHEZHIRR]PMKIRFSVX
KoRKRIOSRWXRmVIR+}VER¨)HZEVH©.SLERWWSR
OmRHJ}VWMRQEVMREOSRWXToWIKIPHYOEV
3VMKMREPQoPRMRKIRLmRKIVToZERHVEVLIQQIX
ToRSVVE%VLSPQE NSWIJMRIOFIVK

Skeppet Wetsera får ny hemmahamn – Öregrund
Briggen Wetsera får i sommar en ny hamn i Öregrund. Skeppet har legat övergiven vid en kaj
i Östhammar i tio år och sjunkit några gånger. Wetsera byggdes 1891 och är troligen landets
äldsta skepp som ligger i havet. Ett gäng öregrundsbor har gemensamt skramlat ihop medel
på 205 000 kr för att köpa briggen. En ideell förening har bildas »Wetseras Vänner«.
– Vi hoppas att sjöscouter och annan ungdomsverksamhet ska komma i gång och
det ger samtidigt en möjlighet att överföra värdefull hantverkskunskap och skapa glädje
mellan generationer. Målet är att skänka Öregrund en attraktion under semesterperioden
och att på sikt kunna segla med fartyget, säger Björn Börebäck. Sedan i maj ligger hon nu
i Öregrund. / je
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4FOBTUFOZUUPDIPWJLUJHUWFUBOEF

¨7JTTUFEVBUU©EFUjSEBHTBUUMjHHBJTJLOjUOjSTKzOSZLFS§
Kryssningar till Haga Slott
%XXOVSRTVMRWIWWER:MGXSVMEWOEKMJXEWMKQIHWMR(ERMIPHIRNYRMPmVZmPORETTEWXYRHKoXX
RoKSR%XXHIWOEJP]XXEXMPP,EKEWPSXXmVMRXILIPPIVRoKSRLIQPMKLIX&V}PPSTW]VERHVEFFEVLYZYH
WXEHIRQIHTSQTESGLKEPINYRHIVREQRIX0SZI7XSGOLSPQQIHWXEVXXZoZIGOSVJ}VIFV}P
PSTIX(IRNYRMFPMVHIXTVIQMmVJ}VPYRGLOV]WWMRKEVM&VYRRWZMOIR(IXFPMVVYRHXYVIVXMPP,EKE
7PSXXQIHJ]VEFV]KKWXSTT,EKEW}HVE&IVKMERWOE*NmVMPWLYWIXSGL:EWEWPmXXIR:MHJ]VEWTIGMEP
EZKoRKEVJMRRWOYRKPMKEGMGIVSRIVSQFSVH)PMWEFIXL8EVVEW;ELPFIVK1EKHEPIRE6MFFMRK(ERMIP
2]LPqRSGL+}VER%PQ7XV}QQE/EREPFSPEKIXWQELSKR]FoXQW7XIKILSPQXVEJMOIVEVVYXXIR&oXIR
KoVHEKPMKIRZEVNILEPZXMQQIQIPPEROPSGOERSGL8YVIVREToKoVXMPPHIREYKYWXM . )

BASTU

En charmig bastutunna
från SpaDealers.
Bastun är tillverkad
av värmebehandlad
furu för enkelt underhåll. Mycket lätt att
montera och ﬁnns i
ﬂera storlekar. Välj
den med ved eller
elektrisk uppvärmning.
Välkommen för visning
i vår butik.

– F Ö R VA R M G E M E N S K A P !
Att bygga bastu är ett inspirerande familjeprojekt. Vi erbjuder allt från kompletta bastuhus
till minsta bastutillbehör. Besök oss gärna på
www.bastuspecialisten.se och ta en titt på
utbudet. I vår butik kan du se det mesta och
få många tips och råd hur du bäst ska utforma
din bastu. Välkommen!

Satsa på kvalitet
när ni ska välja
badtunna. Välj en
badtunna i värmebehandlad furu
från Spadealers.
Badtunnorna ﬁnns
i olika storlekar
och olika inredningsalternativ.

Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10. E-post: info@bastuspecialisten.se
Öppet: mån 10-19, tis-fre 9-18, lör 10-15 (lör stängt från 19 juni-28 aug). www.bastuspecialisten.se
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%BMBSz¨1BSBEJTFUTQPSU§
Sommarens skönaste hus
Vällagad mat
gjord på
lokaka råvaror

DESTINATION

DALARÖ

www.dalaro.se
08-501 508 00

En helt ny idé. Växthus, pergola och förråd. Allt i ett.
Levereras i lättmonterad byggsats med stommar av
trä. Färgsätter gör du själv.
Välkommen in i nya trädgårdslider Vila, tillverkat
av Hasselfors. Vi kallar det också skärgårdslider.
Hos oss på Silverberget på Ornö står det och väntar
på din noggranna besiktning. Vi är säkra på att du
kommer att gilla det. Då kan du beställa ett likadant
eller en annan version.
Här, intill det åldriga och unika lärkträdet, finns
också vår butik Lärkträdboden där du hittar konsthantverk med skärgårdsanknytning och mycket
annat. Vi ses.
Återförsäljare för

Silverbergets Gård
Ornö
Tel 0706781231.

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

SAMLINGSANNONS FÖR DALARÖ

Kyrkviken
08-501 560 00
www.ornokrog.se

SJÖBLOMS FISK
fd FEJANS RÖKERI

nar
öpptill
n
våre

RÖKERI BUTIK & KROG
070-392 78 79

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

Välkommen
till
Rådmansö
Bed & Breakfast
Bo hos oss eller kom och bada i vår nya
vedeldade badtunna!
0176-146 83 & 070-333 93 38, www.stjarnvreten.se
KAFÉ med BED & BREAKFAST

Bröllop & Fest

Glass
Kaffebröd
Smörgåsar
Smårätter
Öl/Vin

KAFÉ

KVARN
Gräddö • 0176 - 4 0 6 0 9
www.radmanso-bygdegard.se

A TAXI & B U SS
A

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

onst
-

B

0176 - {ÇäÊx{ÊÊUÊÊäÇä- 734 79 68

Mitt i
Roslagens famn

0176-403 15
www.kajak-uteliv.com

FEJANS
SJÖTRANSPORT
Konferens & Logi 0176-40499
Restaurang & Bar 0176-40498
info@lidovardshus.se
www.lidovardshus.se

Keramik från Refsnäs
KERSTIN THERN LARSSON

0176-407 27 U 070-495 01 77

www.lerting.se

Lägger ut bojar, bygger bryggor,
materialtransporter mm

070-623 79 56

Foto: Roine Karlsson
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Välkomna!

UDDEN

RÅDMANSÖ BYGDEGÅRD

Nytt bageri på Lidö
0MH}:mVHWLYW%&QIHOVSKZERHVEVLIQKmWXLEQROMSWOSGLWXY
KSVTo0MH}MRSVVE6SWPEKIRHVMZWMWSQQEVMR]VIKM%ZJEQMPNIR
%WOIRFIVKIV4ETTE7ZIRmVZmVHWLYWZmVHSGLWSRIR)VMOVIWXEYVERK
GLIJhZVMKEMJEQMPNIRLNmPTIVXMPP1EQQE%RR)VMOWJPMGOZmR.IRR]
6SWLEKIWSRIR)QMPWEQXHSXXIVR%WXVMH(ILEVVIHERF}VNEXJ}VZIVO
PMKEIRQmRKHTPERIV)RWXSVEPXERLEVF]KKXWZMHOMSWOIRWSQFPMV
IRYXIWIVZIVMRKJ}VPmXXEVIQoPXMHIV0mKIXKIVJMROZmPPWWSP
 -ZERHVEVLIQQIXWO}OFPMVHIXFEKIVMWSQJ}VWIVOVSKIRSGL
WIVZIVMRKIRQIHJmVWOXFV}HSGLOSRHMXSVMZEVSV1IHIXXTEV
'LVMWXMERMEG]OPEVQIHXVILNYPSGLJPEOJVEQXMPPOSQQIV0MH}0ERXFV}H
EXXWmPNEWXMPPFoXJSPOIXFoHIMKmWXLEQRIRSGLREXYVLEQRIR9RHIV
REQRIX0MH}7OEJJIVMFPMVHIXJ}VWmPNRMRKEZIKIRXMPPZIVOEHW]PXQEV
QIPEHWEJXOV]HHFPERHRMRKEVSGLWOSVTSVQIHQIVE(IXOSQQIV
mZIREXXWmPNEWRmVTVSHYGIVEHLSRYRKVETWSPNEQN}PSGLSWX2]E
IZIRIQERKFPMVHIXSGOWo(IRNYPMJMVEW*VYRXMQQIVWZIGOER
QIHOZMRRPMKEXVYFEHYVIVSGLWoRKIVWOSVWEQXOEJJIVITSGLXoVXOEPEW
%VXMWXIR1EVMI&IVKQEREZWPYXEVZIGOER . )

¨3PMJHBEBHBSQlTJE°§
Marin konst i Vaxholm
(IXFPMVXZoOZMRRPMKEOSRWXRmVIVWSQ
WXmPPIVYXTo&PERH/SFFEVSGL7OmV
M:E\LSPQMWSQQEV/EXVMR/ELPZMWEV
WMROSRWXJVoRNYRMXMPPNYPM,SR
EZP}WIWEZ1EVMERRI7XIVRHIRNYPM
XMPPEYKYWXM(IRQEVMREFYXMOIR
PMKKIVZMH6oHLYWXSVKIX . )
8EZPEEZ/EXVMR/ELP

Sörmland – strandhugg
vid östersjökust
(IXXEmVIRTmVPEWSQLEVRoKVEoV
ToREGOIRWSQZMWRYFFPEX}ZIVSGL
L
JEPPMXJ}VToHMVIOXIR9TTPIZIPWIVRE
WOIVHIPZMWMIRIKIRXMPPZIVOEHWTVM
WIKPEVIQIHGIRXMQIXIVHNYTKoIR
R
HI1MREIKREQMRRIRMFPIOMRKIIOE
E
QIHWTVMWIKIPZmGOXIWXMPPPMZ3GL
WSQ8VSWEFSmV7}VQPERHWOYWXIR
QMXXRYZEVERHIJVMXMHWSQVoHI&SOIR
R
mVPmXXPmWXSGLVMOToOYRWOETSQ
OYWXIRSGLHIWWLMWXSVMEKISKVEJMW
OEWQYPXVSRWXmPPIRSGLIKREYTTPI
ZIPWIV-WXmPPIXJ}VJSXSRmVHIXXIGO
RMRKEVSGLEOZEVIPPIVWSQMPPYWXVIVEV
V
FSOIR%PPXmVREXYVRmVESGLLmVPMKX
/mRWPSVREJP]XIVQIHMFIVmXXIPWIVRE
)RLmVPMKFSO 3 0 %  ) / & ) 6+

S!
BOKTkuIP
nskap
Rik på
om kusten.
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Mat kryddad
med musik

I en enkel bygdegård huserar Ornö Krog
& Veranda. Hit kommer landets stora
artister och bjuder på såväl musik som mat. Vi smakade på Staffan Hellstrand och hans
italienska bondsoppa. XI\XSJSXSNSWIJMRIOFIVK

→

7d *368 1%2 /0-:)6 -2 i lokalerna känner man sig bekvämt
avslappnad. Nästan som hemma. Här kan
man behålla flytväst, shorts och sandaler på
utan att skämmas. Som i fjällen där det är
okej med pjäxor, svettig tröja och rödrosiga
kinder på after skin. Fast här är det seglarna
och båtfolket som rör sig. De kommer förutom för att äta för att duscha, gå på toaletten och hämta vatten.
– De får bara ta så mycket som de orkar
bära, säger krögaren Lars Ejdeklint.
Om somrarna blommar krogen, gäst-
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hamnen, turistbyrån och Gittans lilla café
nere vid bryggan upp. Nästgårds ligger kyrkan, skolan och ett litet museum. Den faluröda barackliknande bygdegården ser inte så
märkvärdig ut utvändigt. Men den rymmer
ett originellt och hemtrevligt innanmäte. Det
står nyplockade smultron i en vas och en
propellerljusstake på bardisken. I taket dinglar en gammal träkajak och ett drivankare av
tyg likt museiföremål. I fönstren blickar röda
pelargoner ut mot sjön.
Vi slår oss ner vid ett bord där det står
en handritad skylt med ett hjärta och texten

:mPNZMRQIHJPEWOSV

i munnen av att bara läsa orden.
»Välkommen Ekberg«. Det är jag det. Inom
Då kanske Staffans vegetariska bondtvå röda sekunder dyker en leende servitris
soppa låter lite torftigare men
upp med »välkomna« på läpvisar sig vara riktigt god, sanna
parna beredd att ta vår beställmina ord. Och nyttig. Italiensk
ning. I nästa sekund kommer
vitlöksdoftande med blandade
en ny servitris och hälsar »välrotfrukter och nybakt bondkomna«. Lika glad hon. På borbröd. Till maten får vi lyssna
det står en flaska med etikett
till det mesta av Staffans bästa
som vinlista. Lars berättar vilka
låtar. Sinnena smak, hörsel och
reaktioner den kan få.
syn gifter sig med varandra till
– En fin dam sa »Vill ni ta
»Lilla fågel blå« och vardagligt
bort den här tomflaskan?«. »Ja,
0EVW)NHIOPMRX
mellansnack.
men det är vår vinlista. Vill ni
– Det var på ett äldreboende. Där satt
inte beställa vin?« frågade jag.
en sur gammal gubbe och ropade »Jag vill
Undra hur hennes min såg ut.
inte, jag vill inte, jag vill inte – jag haatar
musik«. Jag kom av mig i en låt som jag
Trubadurernas meny
övat in enkom för det här tillfället. Då sken
Ikväll har vi samlats för att lyssna på Stafgubben upp och sa »Ha, ha en riktig amafan Hellstrand. Häromdagen var det Plura
törmusiker«.
& Carla. Senare i sommar kommer Pugh
Någon amatör är han verkligen inte.
Rogefeldt och Tommy Nilsson. Bara kända
Däremot ödmjuk, blygsam och jordnära
artiser med andra ord. Och alla bjuder på
trots sitt kändisskap. Det är svårt att inte
sin egen meny. Plura som är känd för sitt
tycka om Staffan. Hans låtar känns äkta och
matlagningsintresse bjöd på laxtartar med
självupplevda. Som musik gör när den komräkor och örter i en limevinägrett, Kymendös
mer direkt från hjärtat. Han uppträder ofta i
lammkotletter med parmesan- och pinjenötintima och åldrade miljöer som passar som
smör och rostad nypotatis samt citronpaj
handsken. Här liksom på s/s Blidösund. Det
med hallonmascarpone. Mmm, det vattnas
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Grillad lättrimmad
regnbågsrygg med
skummande vaniljvelouté
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8MPPWmXXZMRSGLJMWOFYPNSRKSGLPoX
VIHYGIVEXMPPLmPJXIR/}VMKVmHHIRSGL
OSOEYTT
7QEOEEZQIHWEPXSGLTITTEV
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blir en helhet med stämning av havet och
människorna i symbios med omgivningen.

Anders fiskar
Till krogen på Ornö kommer också lokala
spelmän. Det arrangeras bland annat en
Taube-afton.
– Då spelar man på allt. Även en varm
potatis, skojar Lars.
Han har drivit krogen sedan 1997. Det
började med att han som inbiten seglare hyrde stuga på ön. Krögarlivet fick honom att
flytta ut för gott. Han sålde sin segelbåt och
satsade allt. Det tycks han inte
ha ångrat. Han trivs som fisken.
Apropå fisk. Den som serveras
har Anders Jansson på Björkö
tagit upp. All fisk. Det kan bli
abborre, strömming, flundra,
regnbågslax, gädda och sik.
På menyn har krögaren
skrivit personliga kul texter
till alla rätter. »Bearnaise och
pommes är väl inte direkt det
finrestaurangen bygger sitt varumärke på
och kanske inte ens befattar sig med. Men
erkänn åtminstone för dig själv att det är

›förbannat‹ gott …« beskriver till exempel
Sneseglartoasten.
Till grillad kalvytterfilé kan man läsa
»Tack vare mjölken är kalvens kött betydligt
ljusare och mörare än dess föräldrars, kossorna. Det verkar vara precis som för oss
människor, jag minns tonårstiden då morsan
och farsan var både sega och mörksinnade
när man ville ha deras samtycke.« När vi
läser om vildsvinsburgare får vi reda på att
galt är detsamma som »orne«, vilket sägs
vara urspunget till Ornö.
Bygdegården/krogen lever året runt. Om
vintrarna serveras skolmat och
hantverkarlunch. Det bedrivs
bibliotek, post, ungdomsverksamhet och uthyrning till bröllop, fest samt konferens under
lågsäsong. Det finns ett antal
fyrbäddsstugor. Lars berättar
mäkta stolt att han har införskaffat en salongsbåt från 1901
vid namn M/Y Hong Kong. Den
bokas för charter. Enligt planerna ska det bli fem nya små stugor med
egen brygga och en större uteservering nere
vid vattnet. ❧

Ornö Krog & Veranda
7SQQEVIROSQQIV2MOPEW
7XV}QWXIHXHIRNYPM/VSKIRPMKKIV
M/]VOZMOIR3VR}7N}XVEJMOO}VQIH
FMPJmVNEJVoR(EPEV}MW}HVEWOmVKoVHIR
XMPP}R¦XYVIVTIVHEK&SVH
FSOEWTo¦  SGLJmVNER
To¦  cZIR;E\LSPQW
FSPEKIXLEVXYVIVXMPP3VR}FoHIJVoR
(EPEV}SGL7XSGOLSPQ1IVMRJSTo
[[[SVRSOVSKWI[[[SVRSWNSXVEJMO
WI[[[[E\LSPQWFSPEKIXWI
[[[SVRSWI XYVMWXF]VoR 

Fakta

&]KHIKoVHSGLOVSK
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Jag hade lagt
ner kropp och själ
i den båten ...
De ringde från varvet. En kran hade ramlat
över båten. Det var ingen rolig syn som
mötte mig. Först såg jag att targabågen,
vindrutan och instrumenteringen var sönderslagen. Men det var värre än så. Jag hade lagt
ner kropp och själ i den båten men skadorna
var så pass stora att den inte kommer att
repareras.
Jag måste säga att Alandia Båtförsäkring var
fantastiskt bra att ha och göra med. Jag vet
inte hur det hade gått med ett annat försäkringsbolag. Bara att jag inte vill chansa,
allt kan tydligen hända.
Hans-Åke Reis

Båtar är ingen vanlig kapitalvara. De är starkt
förknippade med upplevelser och minnen. Så när
något händer båten är det inte bara i plånboken
det svider. Det vet vi på Alandia Båtförsäkring av
egna erfarenheter. Och handlar därefter.

Tillsammans skyddar vi din båt
Stockholm 08-630 02 45
viggby@alandia.com
Göteborg 031-49 20 60
goteborg@alandia.com

www.alandia.se

Teater på lotsstationen
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Galleri & Café
Välkommen till en
doft av Provence!

Vi levererar till skärgården
Hamngatan 6 185 21 Vaxholm Välkomna!

Matlagningskurser

Cookery classes

i centrala Vaxholm

er!

mm

su
This

Cook authentic
Swedish food
in a beautiful and inspiring
environment

Råvarorna vi använder i samtliga kurser är
ekologiska, närproducerade & i säsong.

Här är det är enkelt & roligt
att laga god mat.

©Lisa Björner

Swedish meatballs, pickled herring,
potato pancakes with lingonberries
and much more.
©Lisa Björner

SAMLINGSANNONS FÖR VAXHOLM

Vardagar 9 –18 Lördagar 10 –15
Tel 08-541 307 57 Fax 08-541 302 89

Galleri, butik & café
Rådhusgatan 19, 185 32 Waxholm
Tel café: 08-541 321 65, tel butik: 08-541 321 73
www.linderholm.se

Local & Organic ingredients

Sva Marga

®

Food & Design

08-716 04 88 • www.lagagodmat.se • info@lagagodmat.se • Lotsgatan 7 • 18532 Vaxholm

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

Rindö Hamn – designade skärgårdsbostäder
På Rindö Hamn byggs en fastighet från 1905 om till 42 moderna bostäder med spännande planlösningar och unika inredningar.
Två koncept har tagits fram speciellt. Urban Country som är svenskt blont och ljust samt Yacht Living som är mer kontinentalt
och kan föra tankarna till modern båtdesign. Bostadsytorna varierar mellan 76 – 165 m2, de ﬂesta lägenheterna är runt 100m2.
Läget är vackert med marinan i förgrunden. Möjlighet till båtplats ﬁnns för de båtägare som är snabba i sitt beslut. Fasaderna
bevaras men får balkonger. Här ﬁnns något för alla, vindsvåning eller egen terrass och allt där emellan.
Fasta priser: 2 467 000 – 5 649 000 kr. Avgift: 3 514 – 7 058 kr. Bjurfors Vaxholm: Eva Claesson, 070-782 00 27
Elisabeth Köster, 070-782 00 48. www.bjurfors.se/rindohamn

Bjurfors, Annerovägen 12, 104 35 Stockholm. Tel: 08-728 22 00. Fax: 08-33 44 25
E-post: stockholm@bjurfors.se. Hemsida: www.bjurfors.se
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.%+ c6 7c0 ,c6 I skärgården.
Jag simmar. Sen käkar jag
strömming och sen latar jag mig.
Nu ligger jag och steker en stund i sommarsolen.
Hoppsan, nu är dom här igen. Dom kommer alltid på ungefär samma tid.
Det påstås att dom har åkt ända från
Stockholm. Dom sitter helt stilla och klamrar sig fast i två timmmar och alla har röda
dräkter på sig. Dom tillhör väl något lag,
skulle jag tro.
Dom är roliga att se på, alla har skidglasögon fast det inte ens är vinter. Dom verkar
kolla på oss. Skryt verkar betyda mycket för
dom. Dom snackar högljutt om att bemästra
höga svallvågor och grov sjö.
Vi garvar lite åt det.
Jag vet ju att jag är snygg. Och kom igen
– har du någon som betalar tiotusen spänn,

kränger på sig en särskild outfit och åker
supersnabb båt inifrån Strandvägen för att
få en glimt av dig på håll?
Tänkte väl det.
Smicker är dom svaga för. Sen gör dom
ett stort nummer av att den där båten som
ser ut som en insekt är osänkbar, stabil och
sjösäker.
Hi.
Ganska snart plockar dom fram små
dosor och börjar trycka febrilt på dom. Dom
blänker som strömming i solsken, dom här
fyrkantiga sakerna. Det verkar som om dom
bevarar sina minnen där inne.
Jag gör lite show, det är alltid kul att se hur
dom reagerar. Kompisen buffar och kliar mig
på ryggen och jag råmar lite. Det går hem.
Somliga blir alldeles till sig. Några skriker
som en tärna över sina nylagda ägg. Dom viftar med händerna och ler stort mot varann.

Vi har snackat om att lägga in ett steppnummer med lite snurrande halmhattar och
studsande käppar. Vi jobbar på det.
Sen drar dom iväg. Med en farlig fart.
Fast det brukar komma en ny och sen en till
och en till.
Dom har väl bråttom. Det är mycket som
ska hinnas med förstår jag, restauranger,
barer, bagerier och promenadstråk. Strängt
taget har jag inget alls emot dom. Dom har
nog en rätt enkel syn på livet.
Jag tar det lugnt.
Dom försvinner väl. Vad det lider.
/ 6C9G:6H 6; B6AB7DG<
%RHVIEWEJ1EPQFSVK
mVQIHMEPmVEVITo
6SHIRK]QREWMIX
M2SVVXmPNI
J}VJEXXEVINSYVREPMWX
FSWEXXTo7ZEVXP}KE
SGL&IVKWLEQVE

¨%PNjSSPMJHBBUUTFQl BMMBIBSTLJEHMBTzHPO
GBTUEFUJOUFFOTjSWJOUFS%PNWFSLBSLPMMBQlPTT
4LSZUWFSLBSCFUZEBNZDLFUGzSEPN§
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Fina
Fisken

med ny uteservering

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

Vid Fina Fiskens gårdsrökeri i Trosa har en ny
uteservering öppnats. Där ﬁnns 12–16 platser
med utsikt mot Trosaån. I sommar väntas det
bli klart med alkoholtillstånd så att gästerna
kan beställa vin eller champagne till den
nyfångade/nyrökta ﬁsken. Mycket av ﬁsken
har fångats i skärgården utanför Trosa, av
Trosas enda yrkesﬁskare Åke Bergdahl.
Han brukar fånga sik, strömming (böckling)
och ﬂundra. Det kan bli någon lax och havsöring också. Men hummern kommer från
kusten på andra sidan landet.

Gårdsrökeriet Fina Fisken i Trosa samarbetar
med Trosas för dagen enda yrkesﬁskare NG 8/
Åke Bergdahl med besättning för att kunna
erbjuda absolut färsk lokalt fångad ﬁsk.

5SPTB¨7jSMEFOTjOEF§
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SAMLINGSANNONS FÖR TROSA

Skön säng, omtanke,
en härlig behandling,
god mat o dryck?

café

tillverkning

Marsipan och choklad,
pinfärskt och smakrikt
Gillar Du sötsaker och kvalitet så gillar
Du oss. Kom till Marsipangården vid
torget i Trosa. Njut av caféet, butiken,
tillverkningen och smakproverna. Allt i
vacker sekelskiftsmiljö.

www.kutterkonfekt.se Tel. 0156-13908 Östra Långg. 27 Trosa

Trosa Presenten

INREDNING c Glas c vaser c Ljus
Presentartiklar c konstglas
Kläder c väskor c smycken
Välkomna!
Öppet: juni – aug c mån – fre 10 – 18
lör, sön & helger 11 – 16
Hamngården, Trosa c 0156-222 89

Välkommen till Stadshotellet,
vid torget, mitt i charmiga Trosa.
Här finns det du längtar efter!

För fler härliga upplevelser besök
www.trosastadshotell.se 0156 - 170 70
Musik & Grillkvällar

B
vårt o i
Träd nya
hus
!

The Sparklights 18/6 och 23/7
Jesses New Orleans Band 9/7
Hot Pans Steel Band 16/7
Tottes Turbo 30/7
Johan Boding 6/8 OBS! Förköp
Schweizisk afton 13/8
Svenne Rubins 20/8 OBS! Förköp
Blue House 28/8
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p
öp
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Uteservering 130 platser under jalusitak, infravärme.
Trädgård 50 platser. Intilliggande lekpark.

antonskrog.se

0156-12749

Torget

Välkommen till Trosa Gästhamn!

+RISTIN "OMAN
DRIVER HOTELL I
4ROSA HAMN

,ÜGGæTILLæUTANFRæ"OMANSæ

Café NYHET! • Servicehus • Kiosk
Dansbana • Båtbottentvätt • Trådlöst Internet
Husbilsplatser • Blå Tåget

-ITTæIæ4ROSAæHAMNæHITTARæDUæ"OMANSæ(OTELL
%NæOASæFRæLIVSNJUTAREæOCHæENæSKNæFLYKTæFRËN
VARDAGENæ-EDæSINAææUNIKAæRUM æOMBONADE
MATSAL æ.JUTBAR æ"AKFICKAæOCHæVARMAæSERVICE
STËRæDRRARNAæPPNAæFRæDIGæSOMæVILLæÜTAæGOTT
BOæFANTASTISKTæOCHæNJUTAæPASSIONERATæ6ARMT
VÜLKOMMENæ æ+RISTINæ"OMANæMEDæPERSONAL

0156-161 11 (gästhamnen), 0156-130 10 (caféet)
www.trosagasthamn.se
4%,%&/.æ ææ777"/-!.33%

Skärgårdskonsulten
0156-195 15
www.trosatrafikskola.se

0709-58 66 98
www.skargardskonsulten.se
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Bluesen får
alla snälla,
snälla
Sommarens höjdpunkt är för många
rospiggar och andra Bluesfesten i Norrtälje.
Ifjol firade man 10 år med Caroline af Ugglas
och elva andra mer eller mindre kända band.
XI\XNSWIJMRIOFIVKJSXSVSMRIOEVPWWSR
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4d+6c770c28)2 ner mot sandstranden samlas folk och sitter
på filtar, sina rumpor eller medhavda campingstolar. Här tycks det som om alla känner
alla. Idel bekanta dyker upp. Var håller de hus
resten av året kan man undra?
– Tjenare. Det var länge sen. Kul att
ses. Hur lever livet med dig då? Vad gör du
nuförtiden? Bor du kvar i … och så snackas
det, kramas och skrattas mellan klunkarna
av bärs till behaglig bluesmusik medan solen
fortfarande värmer skönt.
En lördag i slutet av juli förvandlas badplatsen Kärleksudden i Norrtälje till en enda
folkfest med blues, öl, grillat och stånd. Det
krängs tuffa t-shirts, böcker, cd-skivor och
allsköns prylar. Collins ostbod säljer sina
exklusiva franska ostar. Överallt finns öltält.
Här går ingen och sippar på paraplydrink
inte. Det är rejäla plastmuggar med kall
bira som gäller. Sommarens törstsläckare
nummer ett.
Janne Schaffer plinkar magiskt Ted Gärdestads låt »Jag vill ha en egen måne« på sin

gitarr. Så stämningsfullt att man vill gråta. Av
lycka. På bluesfesten är det svårt att slita sig
mellan att lyssna på musiken, dansa, umgås
och äta gott. Man vill göra allt och helst på
samma gång. Tänk om man missar något.
Tur att det inträder en liten paus ibland. Går
runt och minglar lite. Undra om han eller
hon är här? Där är du ju.
– Jamen, tjenare.
– Tjenare.
Stora leenden sprids på våra läppar. Vi
kramas och skålar med ett ljudlöst plastklirr.

tar båten och ligger bakom scenen och tjuvlyssnar. Vi ser ett gäng fritidsbåtar som ligger
för ankare och guppar i takt med musiken.
Barnen metar fisk. Några ungdomar har lagt
beslag på en badflotte och kör sitt eget party
medan bluesen strömmar ur högtalarna.
Artisterna börjar uppträda redan under
eftermiddagen. Många ska hinnas med på de
två scenerna. Janne Schaffers, Blues Projekt,
Toni Lynn Washington, Junior Watson, Al
cZIRTEVX]ToJPSXXIR

Folkligt, festligt, fullsatt
Här samlas gammal som ung. Båtfolk, turister, sommargäster, knuttar, norrtäljebor, rospiggar och stockholmare i en enda härlig
mix. Ingen är särskilt uppklädd. Jeans, t-shirt
och gympadojjor funkar alldeles utmärkt för
den som vill smälta in. De yngsta har även
hörselskydd.
Evenemanget kostar 300 pix i förköp eller
350 vid entrén. Den som vill spara sina sedlar

¨)jSTBNMBTHBNNBMTPNVOH#lUGPML UVSJTUFS TPNNBSHjTUFS 
LOVUUBS OPSSUjMKFCPS SPTQJHHBSPDITUPDLIPMNBSF©§
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Blake, Jump 4 Joy, Caroline af Ugglas, Roffe
Wikström, Harmonica Henry, Jacob & Jackols,
Blues Drivers, det lokala bandet Blue Comets
samt nybakade artister från ungdomslokalen
U-huset och Rockverksta'n. Tre band har
kommit ända från Staterna.
Restaurang Kärleksudden serverar buffé
med grillat och överallt finns tält med enklare förtäring som varm korv. Är man här
hela dagen ska ingen behöva gå hungrig. Vi
unnar oss en tallrik med grillat och slår oss
ner på uteserveringen med utsikt över hela
»plejset«. På bordet står en uppochnedvänd
askkopp med orden hascha, äta, cykel. Fattar
ingenting?! Gör någon det!? Kanske det som
är meningen.

Caroline af Ugglas
Dagens dragplåster och stora affischnamn
är Caroline af Ugglas. I våras kom hon tvåa i
Melodifestivalen med »Snälla, snälla«. Hon
kliver upp på stora scenen med chockrosa
lurvig jacka, kort kjol, vita kalasbyxor och
coola (läs: festliga) platåkängor. Hon har

verkligen en egen stil. Det är nog ingen stylist
som klär på henne inte. Caroline skämtar
om sin kjol och säger att det är inte hennes
fel att den är så kort. Den var sån när hon
köpte den.
Hon presenterar sitt band som bland
annat består av hennes man Heinz Liljedahl.
Ur publiken hörs ett fan ropa:
– Gör slut!
Caroline är bra på att hålla låda och finner snabbt svar på tal. Hon är en liten kvinna
med stor karisma som passar på scen. Med
själfylld sprucken röst sjunger hon sina låtar
med texter hon själv skrivit till musik komponerad av maken Heinz. Hon stampar takten med benet likt en skrittande häst. Mellan
låtarna berättar hon hur texten kommit till
och vem låtan tillägnas.
– Min granne kom och sa »Kan inte du
skriva en låt om min gubbjävel?« Självklart
sa jag. Jag inspireras lätt …
Sedan sjunger hon den känslosamma
låten och brister ut i refrängen:
– Så gör jag det igen, så gör jag det igen,

så gör jag det igen, så gör jag det igen. Förlååååååter – förlåååter.
Efter låten får vi veta hur det gick för
grannen.
– För elva dagar sen fick hon barn. Men
inte med gubbjäveln.
– Det blev en vacker dotter och hon är
såå lycklig.
Publiken får inte nog. Efter framträdandet
ropas Caroline in gång på annan. Hon kommer inte undan utan att sjunga Joplins »Bobby Mac Gee«. Efteråt trängs alla som vill köpa
hennes skiva och få den signerad i en kaotisk
kö. De som vill får även en varm kram.
Efter kramen beger vi oss hemåt sjövägen medan festen pågår ett tag till. Mörkret
börjar lägga sig och bluesen tonar sakta bort.
Snart avverkas ett maffigt fyrverkeri. ❧

Norrtälje Bluesfest

¨)POTUBNQBSUBLUFONFECFOFUMJLUFOTLSJUUBOEFIjTU§
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 OCH HAR STOR EFTERFRÍGAN
PÍ VILLOR BOSTADSRËTTER OCH FRITIDSHUS
BÍDE PÍ FASTLANDET OCH ÚAR DÍ MED EGEN VISNINGSBÍT
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Åtellet – en naturlig
mötesplats!

Roslagsbokhandeln

Lilla Torget, Norrtälje
0176-199 70
www.roslagsbokhandeln.se

Galleri Kaxig

Konstnärsmaterial & galleri
0176-189 70
www.gallerikaxig.se

0176-700 450
www.atellet.se
S J ÖTU L L S G ATA N 10, N O RRT ÄLJE

HETA PRISER! MIX & MATCH

Oslagbara erbjudanden
för en lyckad sommar.

ADIDAS CLASSIC
Streetsko med skinnförstärkningar
i ovandelen. Seniorstorlekar

399

KR
ORDINARIE PRIS
699 KR

FRÅN 99KR/DEL

Stuf eller North Bend bikinidelar.
Blanda som du vill!

2 FÖR
300KR
NIKE/ ADIDAS
T-SHIRTS
Sköna bomulls
t-shirts med olika
mönster och
motiv. Välj fritt!
ORD PRIS
249 KR/ST

www.teamsportia.se

Norrtälje tel 0176-104 78

IVWVETUBE§
Tahiti Pärlor

Roslagens största lampaffär
400 m
belysning & interiör

Vår specialitet

2

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

Posthusgatan 6 Norrtälje
tel.: 0176-156 56

www.guldsmederna.se

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

Gjuterivägen 10, Norrtälje. Telefon 0176-103 54

17 mysiga hotellrum i sekelskiftesmiljö
Sommarrestaurang i vår trädgård 11/6–8/8 alla dagar
16.00–22.00

Skall du sälja eller köpa hus?
Vi hjälper dig med båda.
0176-778 70

1– 3/7 Jazz i trädgården (fri entré)
4/7 Lill-Babs
14/7 Louise Hoffsten
24/7 Monica Borrfors
25/7 Mats Ronander
Entré 195:2 rätters meny 250:Boka Bord! 0176-103 54
Entrébiljetter säljes genom Granparken eller Turistbyrån i Norrtälje
(middagsbokning endast genom Granparken)

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

40 Nya erbjudanden
år

hela sommaren.
Välkommen in!

Sommarens öppettider
Vardagar 10–18, Lörd 10–16, Sön 11–16
www.linneladan.se eller ring 0176-26 60 37

Söderarms fyr

öfolk Teater är
hennes livs passion
Anne Kulle fick den åtråvärda charmören och skådespelaren Jarl Kulle på fall. De fick
två döttrar och »levde lyckligt i alla dagar« som i sagans värld. Idag är hon änka och
ägnar sig åt sitt livs stora passion – teatern. Liksom döttrarna. Med Kullehusteatern drar
de fulla hus varje sommar. Mitt i Roslagens sköna natur. XI\XSJSXSNSWIJMRIOFIVK

→

,32 7)6 98 731 en älva med
långt ljust utsläppt hår och en
fläta runt som diadem. Som ur en saga av
John Bauer.
– Jag har alltid haft långt hår. Jag klippte
det kort en gång men trivdes inte. Färgade
det rött men Jarl protesterade högljutt »Jag
gifter mig inte med en rödhårig kvinna«,
berättar Anne och härmar Jarl Kulles kraftfulla stämma.
Hon var gift och levde med den kände
skådespelaren i 27 år till hans död 1997. Något
år senare startades Kullehusteatern av dottern
Hanna Kulle. En turnerande utomhusteater
som vuxit till idag 17 spelplatser och 28
föreställningar. Varje år sätts en ny pjäs upp.
Främst komedier av Strindberg och Tjechov.
Turnén sträcker sig över hela Roslagen och
ut i skärgården som Furusund och Gräddö.
Premiären brukar ske i Stockholm. I år äger
den rum i Hallwylska muséets innergård.
– Våra Stockholmspremiärer har resulterat i lysande recensioner i DN och Svenskan
och det betyder naturligtvis jättemycket för
oss, säger Anne.
Pjäserna som sätts upp har ett budskap
och handlar ofta om relationer. Trots att det
handlar om 1800-tal kan man känna igen sig
i kärlekskval, äktenskapsproblem och otrohetsaffärer som är detsamma idag.
– Det ska vara roande – men – man ska
ha något tänkvärt med sig hem också, lovar
Anne.
Annes andra dotter Linda är också aktiv
i Kullehusteatern. Döttrarna har så att säga
skådespeleriet i blodet. Under hela deras
uppväxt spelade de teater i hemmet.
– När middagen var klar spelade flickor-

na upp någonting. Alltid. Här på verandan,
berättar Anne.
Det är lätt att föreställa sig »applådåskor«
från de två stolta föräldrarna. Anne fick ett
lyckligt och spännande äktenskap med Jarl.
– Vi hade vansinnigt roligt ihop.
Sedan utbrister hon och får något drömskt i blicken:
– Hans underbara händer.
Lever hans själ kvar här?
– Absolut. Hans närvaro finns i allra högsta grad kvar i detta hus, svarar hon.
Anne minns när Jarl visade henne gården i Gregersboda. Det gula trähuset byggt
med snickarglädje ligger inramad av gammal
skogsmark, trädgården sluttar ner mot vattnet. Här finns mycket natur och blommor.
– Det var som att komma hem, beskriver
hon.

Började som tusenfoting
Hennes barndoms somrar var alltid i skärgården. Bland annat på Blidö och Vätö.
Familjen åkte med ångbåt från Stockholm.
– Jag var ledsen när vi skulle åka hem på
hösten men lika glad på försommaren. Efter
skolavslutningen begav vi oss genast ut i
skärgården, minns hon.
Nu bor hon på sitt drömställe sedan 40
år och behöver aldrig känna sorg över att
lämna det. Efter en segdragen arvstvist har
hon fått rätt att bo kvar. Hemmet är inrett
och omsorgsfullt renoverat av kärleksfulla
händer. Atmosfären påminner om ett slott
eller en herrgård fast med en varm ombonad
hemtrevnad.
– Att dra upp rullgardinen och se vattnet.
Det är lika njutningsfullt varje gång.
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På övervåningen har hon sitt kontor. Där
sköter hon allt pappersarbete som hör till
Kullehusteaterns föreställningar.
– Detta är mitt liv. Gregersboda och teatern, säger hon.
I höst ska hon sätta upp en föreställning i
Mariehamn på Åland. Teater för hela slanten
med andra ord. Hon har haft en spikrak
teaterkarriär.
– Jag har alltid velat bli skådespelerska.
För mig är det en självklarhet att uppträda
och ikläda mig rollfigurer, säger hon.
Det började med barnteater. Den första
rollen var som ett par ben på en tusenfoting.
Blott 14 år gammal vann hon en talangtävling
och fick sitt första jobb på Vanadisteatern.
1965 började hon på Dramatens elevskola.
Efter några år på bland annat Dramaten,
Scala- och Chinateatern träffade hon charmören Jarl, när de spelade »Ungkarlslyan«
tillsammans på Oscars. Den 17 år äldre mannen började genast att uppvakta henne.
– Jag blev förförd av herr Kulle så det var
inte mycket mer med det, konstaterar hon
Var han blyg och nervös?
– Nej inte han inte. Ha, ha. Det fanns inte
på kartan, skrattar hon.
Spontant uttalas undran som dyker upp
i huvudet bara av att se på henne.
Hur blir man så vacker som du?
– Ha, ha. Det var en överraskande fråga.
Jag har varit vacker. Men nu – usch, säger
hon.
Kanske är det kärleken till teatern och
naturen som gör att hennes skönhet består.
– Skärgården betyder allt. Varje morgon
tar jag min saltsjötvål och går ner och badar
i havet, berättar hon. ❧

Kullehusteatern
7SQQEVIRWJ}VIWXmPPRMRK&IKmVmV
IROSQIHMEZ%PI\ERHIV3WXVSZWOMN
4VIQMmVNYRM*}VTVSKVEQWI
WMHSVRE¦MKYMHIRIPPIVKoMRTo
[[[OYPPILYWXIEXIVRWI

Fakta

¨)POTFSVUTPNFOjMWBNFE
MlOHUMKVTUVUTMjQQUIlSPDI
FOGMjUBSVOUTPNEJBEFN
4PNVSFOTBHBBW+PIO#BVFS§

Ulliga ejderungar nästan borta

Nya sidor hos sjöräddningen
Sjöräddningsällskapets 64 räddningsstationer har fått nya lokala hemsidor. Det är ett lyft för
alla som vistas i skärgården att nu kunna hitta lokala väderprognoser på webbplatsen. Och inte
plötsligt bli överraskad av en kuling mitt i semestern. På så vis slipper ju också sjöräddningen
ingripa. Från ett trettiotal väderstationer i landet kan kan man nu hämta aktuella prognoser
för flera dagar eller timme för timme. SSRS har en nollvision vad gäller drunkningsolyckor
och hoppas med de nya hemsidorna komma närmare målet. Här finns tips och råd hur man
kan höja säkerheten till sjöss. Man kan också bekanta sig stationsvis med sällskapets frivilliga
personal och se var deras båtar befinner sig. / GD>C: @6GAHHDC

¨7JTTUFEVBUU©PNEVHlSIFMB3PTMBHT
MFEFOIBSEVUJMMSZHHBMBHU NJM§
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Roland Svensson 100-års jubileum
-oVmVHIXIXXLIPXWIOIPWIHERHIRFSVXKoRKRIWOmVKoVHWWOMPHVEVIR
6SPERH7ZIRWWSRJ}HHIW7mPPWOETIX6SPERH7ZIRWWSRW:mRRIVZMPP
YTTQmVOWEQQENYFMPIYQIXQIHFPERHERREXIRR]FSOSGLYXWXmPPRMRK
WITXIQFIVKIVJ}VPEKIX1E\7XV}QYXIRFMSKVEJMSQOSRWXRmVIRSGL
J}VJEXXEVIR¦6SPERH7ZIRWWSRhQmRRMWOERWOVMZIREZ9PJ7}VIRWSR
4o;EPHIQEVWYHHIM7XSGOLSPQFPMVHIXIRYXWXmPPRMRK7OmVKoVH}EV
SGLLEZQIHOSRWXRmVIRWEPWXIV(IRToKoVJVoRWITXIQFIVXMPP
NERYEVM'MVOEEZLERWOSRWXZIVOWXmPPWYX . )

FOTNOT: 6ETTSVXIRmVYXKMZIREZ7OmVKoVHW
WXMJXIPWIRM7XSGOLSPQWPmR4VSNIOXIXHVMZW
EZ7XMJXIPWIRSGL0mRWWX]VIPWIRM7XSGOLSPQW
PmRMWEQEVFIXIQIH2EXYVLMWXSVMWOEVMOW
QYWIIX2EXYVWO]HHWJ}VIRMRKIRSGL7XSGO
LSPQW9RMZIVWMXIX

HOTCAP PÅ KASTRULLEN
HÅLLER MATEN VARM
SNYGGT PÅ BORDET

NOMINERAD TILL ÅRETS KVINNLIGA UPPFINNING

www.hotcap.se
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SAMLINGSANNONS FÖR BLIDÖ

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

Med Helmi
till Lygna 19/6
Blidö Runt 31/7
Blidöloppet 7/8
Gäddfiske 3-5/9
Fotokurs 10-12/9
Jägarskola 1-17/10

Blidö Turistbyrå
0176-825 30
www.blidoturistbyra.se

¨#PSUPNCFSHFOGSjTUFaMBOET
IBW JOOFJ,jSJOHTVOETWJLFO
WBSEFUOjTUBOBMMUJEMVHOU§

Gammalt möter
nytt i Käringsund
Käringsund har mycket på liten yta. Ålands största fiskeläge, hjortar
i hägn, ett museum för jakt och fiske, campingplatser och stugbyar, en
badstrand och röda granitklippor med utsikt över havet. Inte så konstigt
med andra ord att ålandsbesökare förr eller senare hamnar just här.
XI\XLIPIREJSVWKoVHJSXSVSFIVXNERWWSR

→

/c6-2+792(c6)2 del av Stor-

by, som är Ålands västligaste
by, och det var storbybon Bengt Granberg
som upptäckte områdets turistpotential.
Som barn insöp han atmosfären i Käringsund. Han var där nästan jämt, åtminstone
sommartid. Han vallade ner morfars kor till
stranden och såg dem beta på strandängen
och vada ut i vattnet och han fick tidigt låna
morfars roddbåt och kunde ro omkring i
den skyddade lagunen. Bortom bergen fräste
Ålands hav, inne i Käringsundsviken var det
nästan alltid lugnt. Naturen har nämligen
varit sällsynt frikostig just här och skapat
Ålands absolut bästa naturhamn – det säger
i alla fall Bengt Granberg. Inloppet till viken

är smal men djup och bergen tillräckligt
höga för att ge lä för de värsta vindarna.
Längs bergen inne i viken har byborna i
århundraden haft sina båthus och i dag är
Käringsunds fiskeläge Ålands största sammanhängande byhamn. Ett 50-tal sjöbodar
är bevarade – en del är gamla, grå och knuttimrade, andra modernare. Bodarna används
fortfarande flitigt av byborna och många,
som besöker fiskeläget, vandrar vidare ut på
berget. Härifrån har man en skön utsikt över
Ålands hav och här är det lätt att hitta en
klippa där man kan slå sig ner och njuta av
en medhavd matsäck. Ordet »käring« är förresten vanligt i ortnamn i skärgården – både
i Finland och Sverige. Det troliga, enligt ort-
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namnsforskare, är att käring ska härledas till
ett gammalt ord för kummel eller röse, med
andra ord ett sjömärke från förr.

Visionär inom turism
Bengt köpte det forna kobetet vid stranden
och mer mark därtill av sin morfar och mormor och 1965 öppnade han en campingplats.
Två år senare kunde han inviga tio stugor,
Ålands första moderna turiststugor. De var
planerade av en arkitekt – bara det var rätt
märkvärdigt på den tiden – och byggda för
att passa kräsna stadsbors krav på rinnande
vatten och inne-toalett även på stugan. 1968
stod ytterligare tio stugor i samma stil färdiga.
Sedan rullade det på. I stort sett varje år
hände det något kring Käringsundsbyn som

&IRKX+VERFIVKLEV
YXZIGOPEX/mVMRKWYRH
QIHWXYKF]SGLZMPX
LmKRQIHLNSVXEV

Granbergs anläggning hette. En konferensoch restaurangavdelning byggdes liksom en
minigolfbana, mer sand kördes till stranden och trampcyklar och kanoter hyrdes ut.
När Bengt var mogen att sälja sitt livsverk
hösten 2006, hade Käringsundsbyn totalt 45
stugor. I dag går den under namnet Käringsund Resort & Conference och nya idéer
testas. Den som vill kan numera köpa sig en
egen stuga i anläggningen och vid uteserveringen har en pool byggts – uppskattad
av dem som inte vågar sig i havsvattnet.
Käringsund har mer att erbjuda. Intill de gamla
sjöbodarna ligger Ålands jakt- och fiskemuseum i en byggnad som smälter in i miljön. När
Folke Wickström, tidigare stadsarkitekt i Mariehamn, ritade museet lät han sig inspireras av
omgivningen och skapade en byggnad som
till det yttre ser ut som ett gytter av sjöbodar.
Jakt och fiske har alltid spelat en stor roll
på Åland. Idag jagar och fiskar man för sitt
höga nöjes skull. Förr gjorde man det för sin
överlevnad. I museet kan man se hur jakt
och fiske bedrivits på Åland från stenåldern
till i dag och här finns en fin samling av
uppstoppade djur – till och med en älg(!).
Den som hellre ser levande djur kan åka
på en tur genom Bengt Granbergs vilthägn
som ligger nära museet. Här finns kron- och
dovhjortar och även vildsvin i ett eget hägn.

Chanserna att få se djuren på nära håll är
närmast hundraprocentiga. Vid det här laget
är djuren vana vid människor och safari-personalen lockar också med extra foder för att
djuren ska närma sig. Nära fiskeläget ligger
också gästhamnen i Käringsund.

Kaptener och amerikafarare
Käringsund är som nämnts en del av Storby
och »Storby är full av kaptener, sjömän, båtbyggare, fågelskyttar, amerikafarare och sverigefolk«. Så skrev den framlidne prosten Valdemar
Nyman i sin bok På åländska vägar – till lands
och till sjöss, en klassisk om än också smått föråldrad guide till en upptäcktsfärd runt Åland.
Storby är med andra ord ingen vanlig åländsk
bondby. Under den ryska tiden var byn det
väldiga ryska tsardömets yttersta utpost mot
Sverige och här byggdes ett ståtligt post- och
tullhus. All ordnad trafik med post och resande gick genom Storby och här fanns även en
tullkammare. Missa inte ett besök i post- och
tullhuset, en ståtlig byggnad som egentligen
känns lite malplacerad i den lantliga idyllen. Huset stod klart 1828 och är idag ett litet
kulturcentrum med utställningar av olika slag
och ett postrotemuseum. I Café Lugn och Ro
i en av husets flyglar serveras himmelskt goda
kakor och handgjorda chokladpraliner. Bara
de är värda ett besök. ❧

¨©LjSJOHTLBIjSMFEBTUJMMFUUHBNNBMUPSEGzSLVNNFM
FMMFSSzTF NFEBOESBPSEFUUTKzNjSLFGSlOGzSS§
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Hantverkshus byggt av konstnär

Kunskap om kustfågel
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QIH6IFIP0MKLX¨)RWOETIPWIEZPNYWSGLJSVQIVWSQZm\XJVEQYVHIX
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Biovacuum - Watercare minireningsverk
s )NGEN SLAMSUGNING BEHÚVS
s %NKEL PLACERING OVAN MARK
s (ÚG RENINGSGRAD ËVEN VID OREGELBUNDEN ANVËNDNING
s "ESÚK INSTALLATION SERVICE
(ÚR AV DIG FÚR MER INFORMATION
6I DELAR GËRNA MED OSS AV VÍR LÍNGA ERFARENHET

Miljö & Bioteknik

08-608 21 60
KONTAKT MILJÚOCHBIOTEKNIKSE
WWWMILJÚOCHBIOTEKNIKSE
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Nytt landmärke i Mariehamn
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Ta med hela familjen till
Japan i sommar!
Under sommarens Yasuragi Kids kan hela familjen
koppla av tillsammans i en Japaninspirerad miljö.
På Yasuragi Hasseludden kan ni bada både inomhus
och i mysiga utomhuskällor och välja mellan massor
av spännande aktiviteter som till exempel kampkonst,
drakbygge och mycket mer. Välkomna till en liten bit
av Japan, bara 20 minuter utanför Stockholm.
Läs om våra ﬁna paketerbjudanden på yasuragikids.se.
Yasuragi Kids 18 juni –15 augusti.

Boka via yasuragikids.se eller 08-747 64 00.
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Vasahamnen 2 - 5 sep.
200 nya segel- och motorbåtar
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www.flytandebatmassan.se

öfolk En husbåt blev
hennes sommarstuga
För några år sedan fick jag tipset av några svartsöbor att intervjua Ellen
Nordlinder som råkar vara min farmors syster. De tyckte att hon var en sådan
färgstark personlighet. När Ellen hör det säger hon: – Färgstark. Det måste
vara den lila baskern det. XI\XNSWIJMRIOFIVKJSXSVSMRIOEVPWWSR
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:-(/-0/3&&%62% utanför Sandhamn har 92-åriga Ellen en husbåt som hon bor på varje sommar. Helt själv.
Hon äger ön som den ligger vid men har
trots det fått myndigheterna på sig. De vill
att hon flyttar husbåten. Inget bygglov och
inom strandskyddat område. Aj, aj så får
man inte göra. Den är inte större än en friggebod. I själva verket – det är en friggebod
på en ponton. Från början bodde hon och
hennes make Sven på en segelbåt här. Då var
det ingen som klagade.
– I 45 år har vi haft båt på platsen, berättar hon.
Att de hamnade just här var tack vare
Sven. En sommar på 60-talet tog han med
sig Ellen och några vänner på en seglats i
skärgården. De hittade en skyddad vik vid en
klippa de blev förtjusta i och la till. Plötsligt
förstod Ellen var de var och utbrast:
– Jag tror att jag äger den här kobben.
Sedan dess har de seglat hit varje sommar.
Tills 1981 då Sven dog. I båten. På Kilkobben.
Då blev Ellen kvar själv.
Det blev till slut för obekvämt för henne
att bo på segelbåten. Hon skaffade sig en
liten husbåt istället. Det var för nio år sedan.
Det är ovisst hur hennes fortsatta somrar
kommer att bli. De få hon har kvar. Att bo
i lägenheten i Stockholm kan inte jämföras
med att få vara i friska luften i skärgården.
Ellen kämpar på för att kunna bo sina sista
somrar på sin kära kobbe.
När jag går runt och inspekterar omgivningarna slås jag av hur hög och brant klippan
är. Det påminner om ett Höga kusten i miniatyr. Ellen är uppvuxen vid Höga kusten.
Var det därför du föll för platsen?
– Ja, kanske, svarar hon.
Mamman kom från Sandhamn. Släkten
har ägt mark i den här skärgården sedan
1800-talet. Första besöket på Sandhamn var
när hon var tio år, 1928. De bodde hos moster
Tyra som drev Sands Hotell.
– Vi fick nybakade wienerbröd till teet.

Det var jättegott. Hemma fick hon bara hembakat, minns hon.
Sedan dess har Ellen blivit mer berest.
Hon och hennes man har bilat i Europa
med en Helgonet-bil, en Volvo p 1800. Till
norra Italien, Venedig, Wien. Det har blivit
långväga resor som till S:t Barbara, Grand
Canyon, Hawaii, Los Angeles, New York.
Du som har sett så många platser, vilket
är ditt drömställe?
– Kilkobben, svarar hon utan att tveka.
Här sitter hon, tittar på alla båtar och
njuter likt tjuren Ferdinand »Jag trivs bättre
här, mamma«.
– Det är roligt att sitta och se när de lägger till. Provar här och där och sen åker de
härifrån. Andra går direkt på. Tjusigt att se,
berättar hon.

Barnasinnet kvar
Ellen har ingen hemtjänst och färdtjänst.
Inte ens en rollator. Varken här eller hemma
i stan. Att hon är vid hög ålder tycks inte
bekomma henne. Humöret är ständigt på
topp. I alla fall utåt sett. När det kommer
gäster är hon inte sen att bjuda på något
att dricka. Det är en tradition hon håller
hårt på. Alla ska känna sig välkomna. På
akterdäck finns en pytteliten »altan« att
sitta och umgås på. Finns hjärterum – finns
stjärterum.
Ellen har aldrig långtråkigt. Vid åtta på
morgonen hissar hon flaggan.
– En båt ska ha en flagga, säger hon
bestämt.
Sedan lägger hon patiens, dricker kaffe,
tvättar sig, läser en bok och lägger en patiens
igen. Det finns varken tv eller dagstidningar
i hennes »flytande sommarstuga«. Men radio
har hon.
Blir det aldrig ensamt?
– Nää, jag är så förtjust i mig själv, svarar
hon.
Hennes systers barnbarn Jonas, hans sambo Angeelika och hennes son Jonas kommer

57 QEKEWMRWOmVKoVH WSQQEV2010

/SFFIRLEV
KoXXMEVZM
KIRIVEXMSRIV

ofta på besök. Varje helg. De ser till att hon
har mat och hjälper till med lite av varje.
– Hänger upp handdukarna, det är det
enda jag gör, muttrar hon.
Lill-Jonas kommer och vill bryta arm
med Ellen.
– Men jag har ju benskörhet, klagar hon.
Hennes glada barnasinne tar överhanden
och hon bryter arm med lille Jonas i alla fall
och vinner. Två gånger. Ellen ser sig inte som
handikappad. Hon vill klara sig själv. De
enda krämpor hon har är grön starr, dåligt
sidseende, dubbelseende, benskörhet och en
ischiasnerv som gör ont. Det sistnämnda är
väl det hon lider mest av.
För något år sedan ramlade hon och bröt
armen. Nuförtiden håller hon sig ombord på
husbåten. Hela sommaren. Från midsommar
till mitten av augusti. Bada kan hon inte göra
ensam. Ryggen sätter stopp för det. Men hon
trivs så bra och kan sitta och titta på farleden
utanför som underhållning. Ibland får hon
besök av båtfolk som tittar förbi. Ellen är
alltid lika gästvänlig.
Vad är det bästa med att bo så här?
– Friheten, frisk luft, solen och att vara
nära naturen, svarar hon.
Vi tar några bilder och Ellen skyndar sig
att bättra på läppstiftet som försvann under
lunchen. Lite storstadsmanér finns kvar trots
lantlolleidyll. ❧
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Skärgårdssemester 695:08-520 604 00 U www.nynashavsbad.se

SAMLINGSANNONS FÖR NYNÄSHAMN

Gotska Sandön - En ö förr själen
Finn friden på Gotska Sandön, Sveriges mest isolerade ö.
Båt från Nynäshamn och Fårösund 3-4 dagar/vecka. Guidning.
Logi i stuga, STF
F-v
vandrarhem eller tält.
Bokning tel 0498-24
40450 ww
ww.gotskasandon.se
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RÖKT FISK
FÄRSK FISK
SKALDJUR
DELIKATESSER
EGNA
INLÄGGNINGAR
CATERING
UTESERVERING

FISKEHAMNEN ● NYNÄSHAMN
08-520 100 23 ● www.nynasrokeri.se

Drömplatsen för både
sjöbusar & landkrabbor

$I>OC81=>
På sluttningen ovanför hamnen i Nynäshamn med
härlig utsikt över Mysingen ligger Skärgårdshotellet med
endast några minuters promenad till Nynäshamn centrum.
Atmosfären andas tjära och tång och
ni får en känsla av att vandra mellan sjöbodar.
Vi vänder oss till dig som söker kvalitet till ett lågt pris och
vill uppleva skärgårdskänsla ända in i rummet.
UTNÄMND AV

Båtbranschens Riksförbund

www.nynashamn.se/gasthamn www.visitnynashamn.se

Kaptensgatan 2, Nynäshamn
Tel: 08-520 111 20
Fax: 08-520 105 72
info@skargardshotellet.com
www.skargardshotellet.com

Trollstig för
liten som stor
Ifjol invigdes Träsktrollens stig på Siggesta Gård. Från en
uråldrig ek går man 200–400 vuxenkliv eller 400–800 små
på en stig full av djur ur sagans värld och verklighetens.
Både tillverkade och äkta. XI\XSJSXSNSWIJMRIOFIVK
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Sagan
om Träsktrollen som vi köpt i
Orangeriet, Siggestas nya »växthus« med
glassbar och café. På Ekholmen börjar stigen.
Vi möts av träsktrollet Gyttje. En grön skallig
träfigur med stor näsa och simhud mellan
tårna. Han och hans vän ugglan vaktar
den gamla eken. En av de största och äldsta
ekarna i landet. På en handmålad skylt kan
vi läsa vad ugglan säger. »Hoho«. I sagoboken berättas om ugglan. Hur den jagar om
natten och har fjädrar som gör att den kan
flyga ljudlöst.
Vi följer skylten som det står »ditåt« på
och får se fladdermöss hänga i trädet. Det är
träsktrollet Bröttjes kompisar. De sover om
dagarna och hänger upp och ned i ihåliga
träd. Om vintrarna går de i dvala och sover
länge utan mat. Runt nästa krök får vi se
»Abrahams källa« och höra historien om hur
det ilskna trollet Gorr kastade en jättestor sten
mot människor som drack ur den. Han missade målet och träffade källan som proppades
igen. Här har enligt sägen funnits en guld1)( 377 ,%6 :- &3/)2

skatt. Ingen vet vart den tagit vägen. Bröttje
berättar om Bergakungen som blev kär i Siggesta gårds prinsessa och fick en puss.
Träsktrollet Plaskemossa är hela 256 år.
Hon visar oss en massa igelkottar gömda i
ett buskage. Vi får veta att de har 6 000 vassa
piggar på sin rygg. För att skydda sig rullar de
ihop som en boll. Då vill ingen äta igelkotten.
Nästa troll som guidar oss är morbror Skårr.
Han visar huggormar och berättar att de är
fridlysta. Orm trivs bäst i solen där den kan
värma sin kallblodiga kropp. Morbror Skårr
måste vara rysligt gammal. Han minns herr
Bagge som bodde på Siggesta gård redan på
1500-talet.

Myror med fem ögon
Längs stigen traskar tusentals, miljoner, miljarder (vem orkar räkna) myror med sina
korta snabba ben. En fjäril fladdrar förbi.
Insekter surrar och fåglar kvittrar. På riktigt.
I verkligheten. Vi läser vidare i vår fantasifulla saga. Om citronfjärilen Suris. Lilla
Mofflan spelar tvärflöjt för att fjärilarna ska

bli glada. Hon frågar »Vet du vad det är för
likhet mellan en fjäril och en elefant?« och
avslöjar sen »Båda har snabel«. Överallt sitter färgglada tygfjärilar. I ett träd hänger en
mängd kulörta nappar. Det är ett nappträd
för alla små barn som vuxit ifrån sin napp.
Träsktrollet Bröttlan vakar över myrorna
som vi redan stiftat bekantskap med. Hon
berättar att de »pratar« med sina lukter. De
lägger doftspår för att visa vägen för andra
myror. Vi får veta att myran har hela fem

¨-jOHTTUJHFOUSBTLBSUVTFOUBMT NJMKPOFS NJMKBSEFSNZSPS
NFETJOBLPSUBTOBCCBCFO&OGKjSJMGMBEESBSGzSCJ*OTFLUFS
TVSSBSPDIGlHMBSLWJUUSBS1lSJLUJHU*WFSLMJHIFUFO§
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ögon(!). Hädanefter skuttar vi fram på stigen för att undvika trampa på någon av de
pyttesmå insekterna. Det är inte lätt. Längs
stigen finns små rastplatser för trötta ben.
Vi slår oss ned en stund och läser vidare i
sagoboken.
Vi följer skyltarna «hitåt« och »ditåt«.
Plötsligt får vi syn på några träd med en

mängd fågelholkar och ser snidade träfåglar
som hackspett, blåmes och gulsparv. De
sitter still till skillnad från de verkliga som
flaxar omkring. Träsktrollet Fnöske försöker lära gulsparven att räkna till sju. Han
visslar fågelns melodi »En-två-tre-fyr-femsex-sjuuuuu«. Fnöske frågar »Visste du att
fåglarnas skelett är ihåligt?«. »Det är för att
de ska vara lätta och kunna flyga bättre«,
förklarar han.
När vi närmar oss slutet av stigen möts
vi av en änglalik älva som delar ut godis och
glass. Hon är så snäll. Och söt. Snart ser vi
den pampiga eken igen. Omkring 700 år
gammal. Äldre än de gamla trollen som visat
oss naturen, djuren och dess hemligheter.
Efter den spännande sagopromenaden i träsktrollens värld spelar vi lite fotbollsgolf, provar äventyrsgolfbanan, som är ett Värmdö i
miniatyr och går sedan bort till smådjuren
och klappar dem. Den härliga dagen avslutas
med glass i Orangeriet. Igen. ❧

Siggesta Gård:
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En jättebra dag

→

%20)(2-2+)2 8-00 att jag var i
Stockholm var en jobbintervju.
Ett fuktigt källarkontor och en personalansvarig som tydligt visade att hon ville
anställa mig lika lite som jag ville bli anställd
av henne.
Egentligen hade jag behövt jobbet. Dagen
innan hade vi för andra gången samma
månad tvingats ringa brorsan och be att få
låna pengar för att klara räkningarna.
Vi hör av oss, sa personalkvinnan, men
du får förbereda dig på att det är många som
vill ha den här platsen.
Vem fan vill sitta och sälja frisbees på
telefon? höll jag på att fråga henne innan jag
gick. Och nu satt jag alltså i bussen på väg
hem för att berätta för min fru att det gick
åt helvete den här gången också.
Såg på mig själv i speglingen i det juliregniga bussfönstret. Där sitter du, tänkte
jag. Arbetslös och utan annat att komma
med än en dammig datautbildning (och
dina patetiska författarförsök) som ingen
efterfrågar. Trettiotvå år gammal, i fritt fall
mot medelåldern. Härligt …
Mittemot mig satt en man i min ålder
och en liten pojke. Pojken tuggade på en
grön isglass och smält socker rann ur ena

mungipan. Han hade en knallblå ny regnjacka på sig. En sådan vi bara kunde drömma
om att ha råd att köpa till tvillingarna. Jag slöt
ögonen och försökte tömma skallen.
»Titta! Titta! En ballong! Ser du? Pappa!
Ballongen!«
Jag höjde blicken och såg föremålet för
pojkens intresse, en röd luftballong med ett
gigantiskt reklamtryck för ett bryggeri. Jag
tänkte en sekund på vad små vi måste se ut
där uppifrån.
Satte pannan mot bussfönstret igen. Sånt
här tänkte man inte på när man var liten. På
hur små och obetydliga alla bilar och bussar
och människor är. På att om hundra år är
allt bortglömt. Varför vänta hundra år? Hur
många frisbees ska vi kasta innan vi inser hur
meningslöst det är?
»Brandbil! Brandbil! Brandbil!«
Kunde han inte vara tyst en enda sekund?
Tätt följd av två polisbilar dånade en
illröd brandbil förbi med blåljusen på. Krom
blänkte i våt asfalt.
»Ser du pappa, ser du, ser du?«
Pojken viftade med händerna så att han
tappade glassen på sätet. Jag märkte att jag
ändå log lite åt hans iver. Jag tittade på klockan.
Med lite tur skulle jag hinna precis i tid för att
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hämta Niklas och Elof från dagis. Jag mindes
hur svårt det varit att få på Niklas den för
trånga jackan i morse. Hur han bitit ihop och
försökt få in armen. Men sen tänkte jag också
på hur han och Elof brukade skratta när de
såg att det var jag som kom för att hämta.
Bussen stannade vid Tekniska Högskolan
och både jag och pappan med sin son gick av.
I samma sekund som jag höjde paraplyet mot
juliregnet hörde jag pojken bakom mig:
»Pappa! Pappa! Vilken jättebra dag det
har varit! Vi har sett både en ballong och en
brandbil!«
Jag tänkte väl inte mer på det just då.
I den sekunden. Men sekunden efter och
sekunden efter det hände något. Utan att
jag riktigt fattade hur var det som om orden
liksom grep tag i mig. Jag vinklade paraplyet
och såg efter dem, men de hade redan försvunnit runt det brunröda kvarteret.
Sakta gick jag bort mot roslagsbussarna
och märkte hur min släpande gång gradvis
ersattes av något piggare, lättare, som om
min kropp låg strax före min tanke. Jag kom
på att jag faktiskt också just hade sett både
en ballong och en brandbil …
För trånga barnjackor och missade jobbansökningar fanns väl kvar i bakhuvudet,
men de fick plötsligt ett annat skimmer, en
annan färg.
Det hade faktiskt varit en bra dag. Kanske fick jag inte jobbet, kanske skulle jag bli
tvungen att låna pengar av brorsan både en
och flera gånger till, men jag hade sett både
en ballong och en brandbil och nu skulle jag
hem till vackra Blidö och min fru som jag
älskade och som älskade mig tillbaka, och jag
skulle få krama mina barn som blev så glada
när de såg mig att de hoppade upp och ner.
Det hade varit en jättebra dag, en helt
helt fantastisk dag. Och så fort jag kom hem
skulle jag berätta att jag sett både en
ballong och en brandbil!
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Vandrarhemmet Utsikten
är öppet med 80 bäddar året runt.
För dig som vill konferera eller bara njuta!
Bo nära naturen i Stugbyn.
Sommargård – perfekt för skolklassen!
Tältplats nära badklippor och strövområden.
Sommarbutik under juni, juli och augusti.
Café-krogen har öppet alla dagar
i juni, juli och augusti.
Helgöppet från mitten av april
till Allhelgonahelgen.
För information och bokning
08-542 462 12
www.ﬁnnhamn.se

•Konferens
•Restaurang
•Gästhamn
•Bastu
•Weekendpaket
•Bed & Breakfast
08-542 472 10
www.nasslingen.se

Latitud N 59.29.03 Longitud E 18.40.25

SVENSKA TURISTFÖRENINGEN

Tandimplantat
mer än 25 års erfarenhet
Ej remisstvång

Välkomna

Mats Thomsson
Legitimerad tandläkare

SPEC KÄKKIRURGI

JOHANNELUNDS GÅRD 184 92 ÅKERSBERGA
TEL 08-540 881 00 FAX 08-540 863 16 www.teamthomsson.se
Roslagsbanan hållplats Åkers Runö

SAMLINGSANNONS FÖR ÖSTERÅKER

eTUFSlLFS¨3PTMBHFOTQjSMB§

Grillsommar
i rosa skimmer
Roséviner har blivit populära sommarviner. För bara något tiotal
år sedan var intresset litet och de få roséviner som erbjöds på systemet
var mediokra. Inte direkt dåliga kanske, men ofta totalt ointressanta!
Nu ser det helt annorlunda ut. Njut av en rosa sommar!
XI\XQMWWIPNYRKWXV}QJSXSVSMRIOEVPWWSR
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har många fördelar.
De är friska och fruktiga och
uppfattas som lättare än röda. Ofta känns
syran behaglig och det gör att de är utmärkta
alternativ till mer syrerika vita viner. Egentligen är det lustigt att vi svenskar, som är så
snabba att ta till oss nyheter, inte tagit till
oss dem betydligt tidigare, för intresset för
rosévin började på 1950-talet och de sippades friskt på den franska Rivieran redan
då. Tidigt upptäckte många vinproducenter
nämligen att rosé är det perfekta allroundvinet som passar utmärkt till den lätta sommarmaten.
Många svenskar har också njutit av svalt
rosévin under palmer eller plataner i Provence, där förutsättningarna att producera
rosévin är optimala. Här hittar man ljuvliga
nobelt laxrosa och läckert ljusröda viner,
allt efter druva och kvalitet. Vare sig det är
»finvin« eller »vardagsvin« är roséviner alltid
gjorda för att drickas unga och vinner inte
på att lagras.
De allra flesta röda druvor kan användas
för att framställa rosévin, men det vanli637f:-2)6

gaste är den ljusa Grenache eller mörkt blå
Syrah/Shiraz.
Metoden är densamma som vid rödvinsframställning, där druvor, skal och kärnor får
ligga kvar i musten i mellan oftast 12 och 24
timmar, ibland upp till tre dygn, innan de
silas bort och musten får jäsa vidare. Man
kan också använda sig av samma teknik som
vid framställning av vitt vin, då druvorna
pressas och färgen från skalen hamnar direkt
i musten.
Det är enbart när det gäller rosa champagne som det är tillåtet att blanda rött och
vitt vin för att få fram den rosa färgen.

Många goda sorter
Rosévin har en växande marknad och nu
produceras rosévin i de flesta vinländer.
Systembolaget erbjuder utöver de trettiotal roséviner från hela världen i ordinarie
sortimentet även tillfälliga nyheter, som kan
vara väl värda att prova.
Den som vill hålla sig till det fasta sortimentet kan passa på att byta ut de tunga
röda vinerna till det grillade köttet mot
mustiga Mulderbosch Rosé från Sydafrika.
Och byt gärna det vita vinet till kycklingsalladen mot eleganta franska Puycheric Syrah.
Till den grillade fisken är det frestande gott
att prova torra Jacob’s Creek Shiraz Rosé,
som är från Australien och har en aning
pikant kolasötma. Även boxen Untouched
från Navarra i Spanien gör sig bra till fisk
men också som pratvin.
Pratvinet kan ju med fördel tas ur bagin-box och då passar Chill Out Shiraz Rosé
från Kalifornien de flesta smaker. Italienska
Valle Reale från Montepulciano d’Abruzzo
gör sig bra till traditionell antipasti. Från
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Sydamerika tar vi en Errazuritz Cabernet
Sauvignon Rosé, som ska finnas i samtliga
butiker och har mycket smak. Missa inte
heller Paul Sapin, Pink Pet eller Mitchelton,
som säljs i lätta 750 ml pet-flaskor och är
idealiska för utflykten!
Kom även ihåg att de mousserande rosévinerna!
Ät gott, drick och njut! ❧

De bästa tipsen
inför sommaren:

Tips
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Det började med att en ville gifta sig och sedan en till.
Den tredje tyckte »äh, vad sjutton vi kan väl slå till vi
med«. Så kom det sig att syskonen Tommy, Ann-Caroline
och Bruno valde att gifta sig samtidigt, ifjol på Blidö.
Händelsen plåtades av »bröllopsfotografen«.
XI\XSJSXSVSMRIOEVPWWSR
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En brollopsfotografs
bekannelse
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¦7366=7-0:-% jag kommer inte
att närvara vid er dotter och
Daniels bröllop i sommar. Jag kommer nämligen att vara fullt upptagen med att räkna
ejderbon ute i Lygnas skärgård – med vad som
troligen är världens äldsta fågelinventering.
Förresten vad är ett prinsessbröllop mot
ett riktigt skärgårdsbröllop. Med tre brudar dessutom. Jag hade förmånen att som
bröllopsfotograf få följa ett sådant på nära håll
i augusti förra året. Då gifte änklingen Gunnar
Jansson på Blidö bort alla sina tre barn på samma dag. Tommy, Ann-Caroline och Bruno. Det
var ett sånt där riktigt härligt skärgårdsbröllop
man bara läst om eller sett på film.
Det började i en fullsatt Blidö kyrka

med att prästen Sumpen och hans trumpet
i högsta hugg förklarade de tre paren som
man och hustru. Därefter tog sig paren ner
till kyrkbryggan. Där väntade m/y Taifun
– en 102-årig fernissad skönhet. Sedan bar
det vidare med höjda skumpaglas till Stora
Förängen på öns östra strand. Där väntade
alla bröllopsgästerna tillsammans med Karolinerna som sköt salut. Och det blev mer
skumpa.
När krutröken lagt sig fortsatte man
till partytälten uppe på ängen. Tälten var
smakfullt dekorerade med fisknät, livbojar
… ja allt man kan hitta i ett riktigt skärgårdshemman eller sjöbod. Därefter blev det mat
och tal och man sjöng »Gulligullan ko-ko
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som en gök, får jag bjuda daj på två rum å kök
ko-ko. …« I det här fallet skulle det väl bli sex
rum och kök. Middagen avslutades med att
paren matade varandra från tre stora bröllopstårtor. Så var det dags att dansa ner all mat. Jag
hörde senare att festen fortsatte i flera dagar.
Som bröllopsfotograf fick jag möjlighet
komma paren alldeles inpå livet en stor dag
i deras. Så jag avstår från att åka in till Stockholm den 19 juni och trängas med tusentals
människor för att eventuellt få en skymt av
Victoria och Daniel. Om det finns mottagning
på radion kommer jag att följa det hela utifrån
Lygna - en mer rofylld miljö.
Hjärtliga hälsningar »bröllopsfotografen«. ❧

¨%FUWBSFUUTlOUEjSSJLUJHUIjSMJHUTLjSHlSET
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&OMVHOTUVOEJeTUIBNNBS
SAMLINGSANNONS FÖR ÖSTHAMMAR | ÖREGRUND

0173-214 00
www.mattonmarin.se

I detta vackra 1700-talsbruk ligger Wärdshuset
med stor uteservering mot Bruksdammen.
Bröllop och högtidsmiddagar.
(QNHORFKGXEEHOUXPLJDPODEHWMlQWÁ\JHOQRFKWYlWWKXVHW
www.forsmarkswardshus.se Tel 0173-501 00

Uppsala
Norrtälje

www.rosenbergroslagen.se

0173-463 80
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Välkommen
till Öregrund

46

for

BERNINA ®
...d en lilla s v a r t a

Klas s is k och e n k e l .
rek pris

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

1.995:Drottninggatan 7,
Östhammar, 0173-101 10

Ankargården
Pensionat - Café - Konferens

Hela familjens utﬂyktsmål
RAGGARÖ GÅRD

25 vackra km från Östhammar/Öregrund

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

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

(SRNJnUGHQ
Vandrarhemmet
med de sköna sängarna
0173-302 00
www.epokgarden.se

Gästhamn i Raggarö–Långviken
60 11,39 N 18 37,47E

Café 12/6–8/8, 12–18
Mat 5/7–8/8, 12–18
Hantverk & Loppis 5–31/7, 12–18
Bakluckeloppis på onsdagar i juli
Golfbana pay&play 9 hål
Alla välkomna ● Inget grönt kort krävs ● Utmanande bana
Fina singelklippta greener ● Klubbor, även för barn, att hyra
Greenfee gäller hela dagen ● Säsongskort med fritt spel
Ring gärna och boka ● Tel 0173-720 11 ● www.raggaro.se

5b967(1

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

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

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

Klockargården
Oasen mitt i stan, 1700-tals miljö
0705-556 585 hotell
0709-465 050 butik

Vad blir det för väder?

→

*h6 %88 46%8% 1)6 om detta
så populära samtalsämne kontaktade vi Madeleine Westin. Madeleine är
ju för de flesta bekant som tv4-meteorolog
sedan mer än femton år och med ett förflutet
också som militär meteorolog och kapten
inom olika förband i Sverige. Hon har växt
upp i skärgården med föräldrar som hyrde
sommarställen i Stockholms skärgård och
har seglat mycket som tonåring, senare också
på större hav. Hon har tillgång till en större
segelbåt och en mindre. Förutom detta har
hon medverkat i olika tv-program, skrivit böcker om väder och sommarpratat i
radion.
När denna intervju sker är det 45 minuter
till sändning och vi sitter i tv4 studion på
Gärdet.
Det är inte lätt att fånga denna trebarnsmamma och trots att vi just vid intervjutillfället är ensamma i studion … finns det ju
mobiltelefoner som når fram …
Madeleine väljer ofta att vara ute ensam
eller med familjen i ytterskärgården på isfria
tider och platser när andra ej är där. Hon bor
dessutom i skärgården. Med andra ord en
ytterst erfaren person som känner till övärlden från många sidor och gillar utmaningar.
Av framförallt kollegor blir hon ombedd
att uttala sig om semestervädret på allehanda
semesterdestinationer. Hon ger även sina
grannar små vädertips då de frågar.
Det speciella med det lokala skärgårdsvädret är att det är så mångfacetterat. Skärgården som helhet kan vara lättare att göra
en prognos för. Men då området består
av en variation av större eller mindre öar
liksom vatten, blir de lokala prognoserna

ytterst individuella. De rapporter vi får
täcker oftast hela Stockholms skärgård och
ger inte utrymme för de småskaliga lokala
prognoserna.

Fel prognos väcker ilska
Det säkraste sättet att få en tillförlitlig prognos är att bortse från tidningarnas som är
för gamla och istället titta in på tillgängliga
webbsidor eller radio- och tv-kanalernas
utbud som är »färskvara«. Ju fler som stämmer överens – desto sannolikare blir vädret
som de förutspår.
Madeleine inser alltid med vilket ansvar
hon levererar sin prognos. Allt ifrån att föräldrar ska klä sina barn rätt till besättningar
som planerar sin seglats … och alla kan bli
urarga om det blir fel. En bra meteorolog ska
sett över tiden, kunna leverera 90% säkra
prognoser.
Skärgårdsvädret i stockholmstrakten har
egentligen inte förändrats men man kan
notera att det har blivit blåsigare med kraftigare stormar. I Kattegatt och Skagerak har
man kunnat konstatera att vattentemperaturen vid flera tillfällen legat flera grader över
det normala.
Noterbart är att vi i Stockholms skärgård får en höjning av vattenståndet varför
kloka husbyggare placerar sina nybyggen
litet högre upp.
Nu är det tre minuter till sändning och
denna lugna Madeleine föreslår att vi skall
avsluta vårt samtal. Jag börjar förstå vad
hon menar så avslutningsfrågan blir »har du
någonsin ångrat ditt yrkesval?«
– Nej aldrig, säger Madeleine. Men om
det blir ett nästa liv vill jag bli astronaut. ❧
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Finns det något som så uppenbart påverkar oss skärgårdsbor som vädret? Vad ska jag göra
idag och hur? Även om mamma en gång sa »det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder« är
det inte bara kläderna som avgör om det ska bli en bra eller dålig dag. Vädret avgör om vi ska
åka ut till ytterskärgården, var vi ska våga lägga våra nät, hur vi ska planera vår segling, om vi
ska våga satsa på en utomhusfest, hur vi ska förtöja båten och så vidare. XI\XLERWFVERHX

Madeleines
vädertips

Fakta
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Fånga bilden i skärgården
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ARROW

Bygger och reparerar allt i glasfiber
Östernäs, Väddö –– Telefon 0176-544 46 –– Mobil 070-460 16 49
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Båtmiljö.se
- vad du kan göra för sjö och hav

Ren Båtbotten

Latrin

Avfall & Sopor

Båtmotor & Bränsle

Frågor och svar »

Miljöbåtsdesign

Tvätta istället för att måla

Djur & Natur

Om Båtmiljö.se

Slamsugning för
alla båtar

Intresset bland båtägare att tvätta båten har
ökat starkt. – Det är mycket glädjande, ju ﬂer
som använder sig av båttvättmetoden i stället
för giftiga bottenfärger desto bättre för miljön.

En sugtömningsanläggning
bör vara placerad så, eller
ha sådant slangarrangemang, att båtarna
kan köa på rimligt sätt och Symbolen för
septiksugstation
så att sugning kan ske från
snart mer välkänd
minst två båtar i följd utan
höve
er fö
örtöjja o
om
att den andra behöver
förtöja
om.
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självbetjänad
eller
bemannad
inget självklart svar. På vissa håll fungerar
självbetjäningen. God service innebär att
tömning ska kunna ske både tidiga morgnar
och på kvällstid, vilket i en del fall bara kan
åstadkommas med självbetjäning. Slangen för
sugtömning ﬁ nns ibland i närheten av slangen
för dricksvattenpåfyllning. Förvaringsplatser
för de olika slangarna och anvisningarna för
användning bör då vara sådana att mynningarna på dessa bägge slangar inte kommer i
närheten av varandra. läs mer»

Är du både båt- och
miljövän?

I sommar lanserar vi en nyhet för alla som vill veta mer om hur
man på bästa sätt kombinerar en stark känsla för båtliv med ett
stort miljöengagemang.
På www.båtmiljö.se hittar du lättillgänglig och praktisk informa tion om vad du kan göra för att skydda vår havsmiljö.

ww.båtmiljö.se

Läs även mer om andra miljötips som rör; båtmotorer, bränsle,
båtvård, ren båtbotten, toatömning, sophantering, ecodriving mm.

www.båtmiljö.se
- Ett samarbete mellan
Baltic Sea 2020, Världsnaturfonden WWF,
och Skärgårdsstiftelsen.

www.båtmiljö.se

7jEEz¨)jSUSJWTNBO§
Restaurang lotsvillan/pad thai
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Simpnäs hamn
– med utsikt över ålands hav

" $ M 0 --  .M  ( $.M
0   " 22.) -SAMLINGSANNONS FÖR VÄDDÖ

iST?iS 9~ Zii

1 juli
Glesbygd’n (Reggae)
Båthuset

9 juli

 3 [

6 juli
KnappKarlssons Visfestival
(Visa) Båthuset
Med Sanna Carlstedt, Dan
Viktor, Frans Haraldsen,
Johan Johansson, Lars Demian.

Carolina Wallin Perez
tolkar Kent (Jazz) Kaféet

22 juli
Little Marbles
(Pop) Båthuset

29 juli
Moneybrother solo
(Soul/Pop) Båthuset

13 juli
Andreas Johnson
(Rock/Pop) Båthuset

24 juli
Hoback
(Country/Visa) Kaféet

7 aug
Louise Hoffsten
(Blues) Båthuset

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

Välkommen att njuta av en god bit mat
och något svalkande att dricka.
Vi serverar god vällagad thaimat,
a la carte & take away
öppet hela sommaren
helgöppet vår och höst

0176-525 12
www.sirpercyscatering.se

Koppla av mellan himmel och hav
Ren njutning för kropp och själ
Njut en dag eller ﬂera på
Roslagens vackraste SPAhotell. Ring oss för goda
förslag och färdiga paket!

ä£ÇÈÇÇnÊnä

KONFERENS, SPA & WEEKEND I ROSLAGEN
Tel: 0175 - 309 30. www.hotellhavsbaden.se



6Ê,Ê&** /ÊnÊqÊÓ£Ê
Ê ,
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 6BitÊ


 
 

/- /( (( ,$&-('$)",!,9)
*-'" )--%:!,./) ,"9)" ).$
 '8" .+9+')-& )
" ),3""0$8:&)'
7 
%/)$.*( /"/-.$&'4 
$-*((,!.*)-.8)".

2.,:++ .#9'') !:,",/++ , !. ,
:0 , )-&*(( ' ' !*)    

111-%*!,.-(/- .:,-8'%)$)"0&!! '8-&,:*#"'--

Tag ett dopp medans vi målar!

För dig som privatperson och vår
kunnighet blir tillsammans med
regeringens gällande ROT-avdrag
– Mycket måleriarbeten
för pengarna!

Grisslehamnsv. 7, 760 40 Väddö | tel: 0176-521 34 | www.vaddomaleri.se

www.vaddo.fhsk.se

Simpnäsklubb – en
av ledstjärnorna
På Arholma, kringliggande öar och slutligen i Simpnäs har det funnits lotsstation
nästan jämt. I mer än 300 år i alla fall. 1994 flyttades den för gott till Kapellskär.
Ett sorgens år i Simpnäs. XI\XNSWIJMRIOFIVKMPPYWXVEXMSRPEWWILSPQ
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*%6:%882)26928 Arholma och

Simpnäs är fulla av förrädiska
grynnor. Förr gick mycket sjöfart förbi. Idag
nästan ingen alls. Då krävdes fyrar, kummel
och lotsar för att undvika olyckor. Det var
före gps och digitaliseringens tidevarv. Faktum är att ingenstans i skärgården finns det så
gott om sjömärken och fyrar som just här.
1768 byggdes en båk på Arholma och ett
stenkummel kallat »Skräddaren« på Högskär. Först höll lotsarna till i båken, där de
bevakade sjöfarten med sina bara ögon.
Lotseriet flyttade runt bland öarna, slutligen
till Simpnäs. Så småningom kom fyrarna.

Näskubben och Simpnäsklubb. 1850 tändes
Näskubbens fyr. På Simpnäsklubb stod då ett
sexkantigt stenkummel kallat »Skomakaren«.
19 år senare byggdes en riktig fyr. Den ersattes 1944 av en lång, smal och vit betongfyr
med grönt bälte.
Likt de flesta fyrar är den avbemannad
sedan länge och bostadshusen rivna. Men
den lyser fortfarande med hjälp av solpaneler
och batterier. Näskubbens rödvita fyr strålar
ikapp. Från Simpnäsklubb har man sikt över
Arholma båk, Näskubbens fyr och Högskärs
kummel. Alla trygga stabila riktmärken. Vilket behövdes med all den sjöfart som fanns.
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I trakten byggdes under en period skepp av
stora mått. En storhetstid för trakten, då
redare fick bygden att blomstra av välfärd.
De kallades Björkö-adel.

Klotet varnade för storm
På Källskär stod en signalmast med en kula
som sänktes om det behövdes mer folk.
Det var före mobiltelefonernas tid. Med en
annan mast som idag står vid Björkö-Arholma Sjömannaförenings museum kunde man
meddela väder och vind. Med symbolerna
kon, tratt eller klot.
– Klot, då var det storm på gång, berät-

¨1l,jMMTLjSTUPEFOTJHOBMNBTUNFEFOLVMBTPNTjOLUFTPN
EFUCFIzWEFTNFSGPML%FUWBSGzSFNPCJMUFMFGPOFSOBTUJE§
tar Ingvar Österman som varit båtman på
lotskuttrarna och är aktiv i sjömannaföreningen.
Han gick i pension när lotsstationen försvann. Efter en tjänst som varat i 38 år.
– Jag fick vara kvar om jag ville och flytta
med till Kapellskär men jag tackade nej,
säger han.
Även hans pappa var båtman. Den ende av
grabbarna Österman som hade ett hederligt
arbete och statligt dessutom. Bröderna var de
ökända smugglarna Uno, Mårten och Anders
från Gräskö. Ingvar kan bjuda på många sanna
sjömannahistorier. Både sånt han själv varit
med om och annat som han förkovrat sig i
bland museets skatter. Minnet är knivskarpt.
– Det fanns en lotsålderman som var chef
på Arholma – Anders Petter Ahlman. Han
blev straffad för försummad lotspassning
med sex dygn i »ljus arrest«. En annan gång
fick han »vaktarrest« med bara vatten och
bröd i sex dagar, berättar Ingvar.
Det var före hans tid. Tuffare tider. Men
det kunde vara nog så tufft även i modern
tid. Ibland var isen så tjock att det inte gick
att gå ut med lotskuttern. Då traskade man
ut till rännan och ställde en fotogenlampa på
isen som riktmärke. Lotsen fick kliva ombord
med hjälp av en vanlig stege.

Fartyg på grund
En händelse som gav stora rubriker var när
lastfartyget Alabama i tät dimma gick på

en grynna och drev upp mot land. Rakt på
lotstationen. Det måste vara en lots ultimata
mardröm.
– Hon la sig på sidan och kantrade
omkull. Vi hann bärga besättningen, berättar Ingvar.
– Vi rodde in i lastrummet och jag tänkte
»nu tippar hon«. Det var otäckt, minns han.
Alla ombord klarade sig helskinnade. För
lotsen som hade ansvar var det värre.
– Han blev inte dömd. Det var något fel
på radarbilden. Men han blev aldrig lots mer,
berättar Ingvar.
En annan stor händelse var när Sliterederiet, senare en del av Viking Line, började
med Ålandstrafik. På sin jungfruresa gick
färjan Slite på grund.
– Då fick lotskuttern komma och hjälpa
till, säger Ingvar.
Det var minst sagt pinsamt under den
högtidliga dagen med höga gubbar i kostym
som höll tal och firade. I hamnen ligger idag
överbyggnaden till Sliterederiets färja Boge.
»Bogehuset« inhyser Simpnäs hamncafé och
kiosk.
Spåren efter lots- och fyrepoken är kvar
överallt. På museet finns bland annat prylar
från Simpnäsklubb. Som en stor mistlur man
vevar igång med handkraft. Den fungerar än.
I det forna lotshuset på Källskär bor dottern
till den familj som skänkte tomten museet
står på. Där är det som om tiden stått still.
Helt orört. Det ser ut som om lotsarna precis
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har lämnat. Sängarna står kvar och man kan
se hur välnött golvet är.
Simpnäs lotsstation har också blivit privatbostad, åt två syskon. En bor i utkikstornet och den andre i boningshuset. De flesta
lotshem är numer fritidshus. I ett huserar
restaurang Lotsvillan och Sir Percys Catering. Den enda verksamma båtmannen i
Simpnäs är Mats Sjöblom som pendlar till
Kapellskär. Ingvar och hans fru Aisa filmade
honom när han åkte iväg med lotskuttern för
sista gången. Han tutade och de vinkade.
– Vi har inte tittat på filmen än idag. Det
är så mycket känslor, säger Aisa. ❧
,mVOERHYWIQIVEZ0EVW,SPQWOSRWX
MWSQQEV
 NYPM4IRWMSREX0]GOLIQ7OITTWQ]VE
.90-%9+978- 7MQTRmW,EQRGEJq

Björkö-Arholma
Sjömannaförening
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Fakta

Upplev Stockholmsregionens
verkliga hemesterparadis!

Förebygg
Fästingangrepp!
Ej toxiska
substanser!

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

+DQLQJHHUEMXGHUHQIDQWDVWLVNVNlUJnUGRFKHQULNPnQJ
VNLIWDQGHQDWXUPHQRFNVnDNWLYLWHWHURFKHYHQHPDQJLQRP
VSRUWRFKNXOWXU2FKP\FNHWPHU
%HV|NRVVSn)DFHERRN+DQLQJH²0\FNHWPHU+lUÀQQV
RFNVnHQOlQNWLOOKHPHVWHUWLSVEORJJHQ
www.hemesterparadiset.se

www.ticmera.com

Välkommen till Arholma!
En alla tiders ö, året runt – www.arholma.nu

Krokholmens
Sjöt fik AB
Sjötrafik

BATTERI
ARHOLMA

Reguljära
egu jä a bå
båtturer
u e oc
och
beställningsturer .
Tel. 070-743 43 59

Guidningar, Boende, Café
Tel. 01760176-560 40
www.arholmanord.se
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4FOBTUFOZUUPDIPWJLUJHUWFUBOEF
Skärgårdskonst i Ålands museum

Landet Vid Havet Roslagen
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Christer Bergström

Landet Vid Havet

ROSLAGEN

FÖRFATTARE 'LVMWXIV&IVKWXV}Q FÖRLAG 'LVMWXIV&IVKWXV}Q
SIDANTAL  CIRKAPRIS OV SÄLJS HOS: XYVMWXF]VoIVSGLLERHPEVI
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Bo på Käringsund
& njut av semestern
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Din SkärgårdsGuide
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Nytta o. nöje
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Välkommen till Roslagen 20 minuter norr om Stockholms city!
Roslagen är Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar.
Här finns idyllerna vid vattnet - små charmiga städer som bjuder
på allt från fiske och fest till delikatesser och design.
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!
För fler tips: se sommartidningen Roslagsevenemang, besök
www.roslagen.se eller kontakta Roslagens turistbyråer.
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8SSW£FNODQGLVRPPDU
Res till Åland med Eckerö Linjen i sommar. Kryssa
över dagen eller stanna ett tag med något av våra
prisvärda resepaket. Båtresan till Åland tar bara två
timmar. Ombord njuter du av god mat, nöjen och
taxfreeshopping. Varmt välkommen ombord!

6WXJYHFNDȈODQRNMDQEQ Mœ
I skärgården, på landet eller centralt nära
shopping och nöjen. I priset ingår person- och
bilbiljettet t/r med Eckerö Linjen samt stuga för
4 personer med allrum, pentry, 2 sovrum, dusch
och wc.

7XUOLVWDŘ
Från Grisslehamn dagligen 10.00, 15.00, 20.00.
Från Eckerö dagligen 8.30, 13.30, 18.30.
Med reservation för ändringar.

%XVVE¤WIU¤QŘ
Direktbuss från ﬂera orter; t.ex. Stockholm (Cityerminalen),
Norrtälje och Uppsala dagligen till alla båttturer.

Tel. 0175-258 00 z www.eckerolinjen.se
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1

Välkommen till oss!

Vi stöder Skärgårdshandlarna!

En tur i skärgården kräver inga förberedelser.
Skärgårdens handelsbodar har allt du behöver.
Livsmedel, färsk fisk, nybakat bröd, skärgårdsslöjd
och ofta lokalt odlade grönsaker. Många av oss har
bensin och gasol, är ombud för apotek och systembolag
och hyr även ut cyklar, kanoter eller rum.
Ring oss gärna för sortiment och beställningar.
Läs mer på www.skärgårdshandlarna.com
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En bra affär!
6
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Magasin
Skärgård.

www.magasinskargard.se
www.magasinskargard.se

20
www.oppethav.se

visitskargarden.se

21
22
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www.skärgårdshandlarna.com
Bensin
1. Arholma Handel 0176-560 12
och gasol
2. Ö-Butiken Tjockö 0176-431 80
3. Fejans Rökeri 0176-430 23
AGA gasol
4. Rödlögaboden 0176-870 60
5. Husarö Handel 08-542 450 90
6. Ingmarsö Livs 08-542 460 20
7. Finnhamns Sommarbutik 08-542 462 07
8. Svartsö Lanthandel 08-542 473 25
9. Coop Långvik Möja 08-571 612 00
10. Grinda Lanthandel 08-542 494 91
11. Lådnamacken Livs 08-542 473 21
12. Coop Berg Möja 08-571 612 00
13. Norra Stavsudda Handel 08-571 650 78
14. Harö Livs 08-571 571 91
15. Westerbergs Livs Sandhamn 08-571 530 19
16. Alicias Lanthandel Runmarö 08-571 527 00
17. Guns Livs Nämdö 08-571 560 17
18. Kymendö Service 08-501 542 65
19. O. Sjöbergs Skärgårdshandel Ornö 08-501 560 14
20. Utö Livs 08-501 570 05
21. Rånö Butiken 08-501 571 22
22. Nåttarö Handelsbod 08-520 400 15
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6)11%6-2%789+&= 6)78
/%78h6)2/910-2+)
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Hotell/pensionat/B&B
Norra skärgården
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[[[FPEFPSQWI
7)+0%6,38)00)8-7%2(,%12
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+d7,%+%,38)00 6)78%96%2+
0-(-2+h

[[[KEWLEKERY

,38)00*036%7 86c(+d6(h6)+692(

7%2(,%127:c6(7,977%2(,%12

[[[LSXIPPJPSVEWI
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[[[]EWYVEKMWI
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Södra skärgården

,38)00637)2&)6+72)770-2+)
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,38)00,%:7&%()2+6-770),%12
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2=2c7+d6()22=2c7,%12
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[[[VEREWWPSXXWI


[[[R]REWKEVHIRWI
98h:c6(7,9798h


[[[YXSZEVHWLYWWI

Välkommen till

Skansholmens Sjökrog

Skansholmens Sjökrog ﬁck 1998 som första
krog i Sverige sedan 1865 tillstånd att
bränna sitt eget brännvin. Ett brännvin som
endast serveras till gäster på denna krog.
På Skansholmen ﬁnner Ni Sveriges första
lagliga hembrännings-apparat. Ni bjuds på
exklusiv mat och får göra bekantskap
med en av Sveriges bästa köksmästare,
Marc Enderborg.

8637%78%(7,38)00 74%


[[[XVSWEWXEHWLSXIPPWI
&31%27,38)00 6)78%96%28

[[[FSQERWWI

Åland
4)00%7+c78,)10%443

  
[[[TIPPEWE\

Skansholmens Sjökrog
Mörkö 153 93 Mörkö
Tel Växel: 08-551 550 66
Fax: 08-551 550 65
E-post: info@skansholmen.com
www.skansholmen.com
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Vandrarhem
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Södra skärgården
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Åland
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Norra skärgården
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[[[SVWOEVWJ]VWI
)43/+d6()2h6)+692(
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Norra skärgården
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74368*-7/) 789+36 
0%67792(&)6+&)6+7,%16%

+6-770),%1271%6-2% '%14-2+
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Camping
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Mellersta skärgården
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Mellersta skärgården
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Åland
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Mellersta skärgården
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Södra skärgården
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Rum
Norra skärgården
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Stugor
Norra skärgården
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Sjötransport/båtturer

Båtturer

Åland
&69(,c00,38)00/h/%6

Norra skärgården
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792(7:)()27 896-78%20c++2-2+
792(7:)()2 

Svävare

Reguljära turer till Skarv, Röder,
Norrpada, Söderarm och Stora Nassa.
Turerna utgår från Simpnäs, Gräddö
samt Räfsnäs
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7/c6+d6(7896)6h6)+692(
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Fiske

,%77)77/c6+d6(78.c278=<0%2

[[[XE\MFEXRY
+6c7/h%6/-4)0%+7)6:-')+6c7/h

0-'3+9-()7)6:-')h6)+692(




[[[PMGSKYMHIWIVZMGIWI

6370%+)277.h86%*-/7h()6h6%


[[[VSWPEKIRWWNSXVEJMOWI

1)00%2+d6()2 8:c62h 8:c62h

%008-7.h8.c2787h()6h6%


[[[SVIKVYRHRYXZEVRS


[[[EPPXMWNSXNERWXWI

6c:78)2789+&= *6-8-(7316d()
+6c7h 

7:%680h+% 8%<-

[[[VEZWXIRWI


[[[WZEVXPSKEXE\MWI

792(7:)()27 896-78%20c++2-2+
792(7:)()2 

4)6)0-%77327.h8.c2786370%+)2

[[[WYRHWZIHIRXYVMWXWI


[[[TIVIPMEWWSRWI

6%++%6h+d6(6%++%6h2
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Svar axi 070 926 00 52
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www.svartlogataxi.se
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Per Eliasson sjötjänst
070-660 03 62
www.per-eliasson.se
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Södra skärgården
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Båtuthyrning

98h6)()6-%&

 XYVYTTP]WRMRK
 KSHWFSORMRK
 OSRXSVIX
[[[YXSVIHIVMWI

Hela skärgården
;%<,3017&30%+)8

 XYVYTTP]WRMRK
[[[[E\LSPQWFSPEKIXWI
&0-(h792(7&30%+)8


[[[FPMHSWYRHWFSPEKIXWI

Norra skärgården
6%++%6h+d6(6%++%6h2
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&0-(h 896-78&=6d&0-(h


[[[FPMHSXYVMWXF]VEWI

Mellersta skärgården

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

;%<,301786%2( '%14-2+


[[[[E\LSPQWXVERHGSQ
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Södra skärgården
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Charter/event
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Norra skärgården

Hitta utflyktstips på

utö.se
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792(7:)()2 
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BUSS 639 FRÅN STOCKHOLM
642 FRÅN HALLSTAVIK

236(-7/8*6-09*870-: c:)28=6
6d(1%27h 

0=6%2/32*)6)271%6,301)2

wild@heart

Ärtmosphere
Birgitta Watz och
Åke Axelsson

Utställning med Roslagens Konstnärsgille

Workshop i broderi
20 juli kl. 10 –16

&0-(h*-7/) 7/c6+d6(7+9-()

78-*8)07)2&%62)27(%+ 
&%62)27h

78-*8)07)2&%62)27(%+ 
&%62)27h

:c7&=+d6(0.978)6h

[[[WXFHWI

U,-/ U

Fruntimmersvecka
på Lidö 19–24/7
Musik- & tårtfest
0176-404 99

www.fruntimmersveckan.se, www.lidö.se

-,U,, /U"
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Mellersta skärgården
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Hargs Bruk, Hargshamn
Tfn 070-290 99 35
www.distingo.se

Galleri & Café
Öppet ons–sön 11–17
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&0-(h 896-78&=6d&0-(h

Av jord
Äggoljetempera med
Milis Ivarsson
17 juli kl. 10 –16
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'%8', 6)0%<:%<,301

Anders Ljungberg
Sonja Salomäki
Beata Bäck
Margareta Johansson

d8)00)8-23668c0.)
236(-7/8*6-09870-: c:)28=6
/%4)007/c6 
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Terttu Lemström
Elisabet Persson
Kerstin Wagner
Peter de Ru
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With love …
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21/7 – 22/8
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Mellersta skärgården

12/6 –18/7

0-(h:c6(7,970-(h

&0-(h;c6(7,97&0-(h

,%:7):)28&)6+7,%16%

FINA CYKELVÄGAR
MVH BIRGITTA

[[[WSHIVEVQGSQ

[[[VEZWXIRWI

[[[EVOMTIPEKIZIRXWI

ÅTTA BÄDDAR
ÖPPET ÅRET OM
kuggenslivs@hotmail.com
TEL 0175-130 07

7h()6%61¦*=6)2-d0%2(7,%:

*).%27/63+ /32*)6)27*).%2


[[[VSWPEKIREHZIRXYVIWI

ovanför livsmedelsbutik
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rum att hyra
i herrÄng
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Södra skärgården
7/c6+d6(7/327908)2


[[[WOEVKEVHWOSRWYPXIRWI

Konferens
Norra skärgården
,38)00*036%7 86c(+d6(
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/32*)6)27:%<,301

[[[FSKIWYRHW
WPSXXWZERHVEVLIQWI
;%<,3017+30*6)78%96%2+
&3+)792(

[[[[E\KOWI
0.92+&)6+7+d6()2 8=22-2+h


[[[PNYRKFIVKWKEVHIRWI
+6-2(%;c6(7,97+6-2(%


[[[KVMRHE[EVHWLYWWI
7%-0-2+):)287:c61(h


[[[WEMPMRKIZIRXWWI
,38)00&0d&031+978%:7&)6+

[[[FPEFPSQWI
(.96h2c7)8(.96h

[[[LSXIPPJPSVEWI


[[[HNYVSREWIXGSQ

786%2(,38)00)8h6)+692(

7)+0%6,38)00)8-7%2(,%12


[[[WXVERHLSXIPPIXRY


[[[WERHLEQRGSQ

U U,-/ 
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+d7,%+%,38)00 6)78%96%2+
0-(-2+h 

78-*8)07)2&%62)27(%+ 
&%62)27h

[[[KEWLEKERY

[[[WXFHWI

;%<,301786%2( '%14-2+


[[[[E\LSPQWXVERHGSQ
=%796%+-,%77)09(()2 
7%087.h&33

Kollo

[[[]EWYVEKMWI

Norra skärgården

Södra skärgården

78-*8)07)2&%62)27(%+&%62)27
h

+692()87:%2(6%6,)16h+692(

[[[WXFHWI

[[[KVYRHIXWI
2=2c7,%:7&%(2=2c7,%12


[[[R]REWLEZWFEHWI
2=2c7+d6()22=2c7,%12

Norra skärgården

09(:-+7&)6+7,)66+d6(197/h

&3 /%.%/h6)+692(


[[[PYHZMKWFIVKWI

[[[FSOENEOWI

h.%&3()20%2(7368

[[[FPMHSOENEOWI


[[[PERHWSVXRY

/%.%/ 98)0-:6d(1%27h


[[[OENEOYXIPMZGSQ

[[[PERHWSVXGSQ

0-(h:c6(7,970-(h

98h:c6(7,9798h


[[[PMH}ZmVHWLYWWI

&69(,c00,38)00 6)78%96%28
/h/%6   

Mellersta skärgården
2366%78%:79((%,%2()02
78%:79((% 
+6-2(%+c78,%12+6-2(%

4)00%7+c78,)10%443


[[[KVMRHE[EVHWLYWWI

+0%(%0%<)2/910-2+)

  
[[[KPEHEPE\IRGSQ

,)1:-/)2/%.%/0.978)6h


[[[LIQZMOIROENEOWI

/c6-2+792(6)7368 '32*)6)2')
)'/)6h   

Södra skärgården

[[[OEVMRKWYRHE\

2=2c7/%.%/ 9440):)07)
2=2c7,%12

Festvåning

Läs mer på www.ludvigsberg.se

[[[WXEZWYHHELERHIPWI

[[[FVYHLEPPGSQ
  
[[[TIPPEWE\

Komplett bröllopspaket för
830 :- / kuvert.
Ring och boka visning
på tel 08 500 454 10

&0-(h/%.%/98,=62-2+

0%2(73687:%2(6%6,)10%2(7368

Åland

BRÖLLOP PÅ
L U D V I G S B E R GS
HERRGÅRD

Kajak/kanot


[[[R]REWKEVHIRWI


[[[YXSZEVHWLYWWI

Genuint & Romantiskt


[[[R]REWOENEOWI
7%087.h/%.%/)67%087.h&%()2

Norra skärgården


[[[WEPXWNSOENEOIVWI

6d(1%27h&=+()+d6(+6c((h

[[[XVSWELEZWFEHWI


[[[VEHQERWSF]KHIKEVHWI

Mellersta skärgården

8637%,%:7&%( '%14-2+

Kajakturer

;%<,3017+30*6)78%96%2+
&3+)792(

Södra skärgården

[[[[E\KOWI

783'/,301%(:)2896)7

+d7,%+%,38)00 6)78%96%2+
0-(-2+h


[[[WXSGOLSPQEHZIRXYVIWWI

[[[KEWLEKERY

Lägerverksamhet
Norra skärgården

Ridning
Mellersta skärgården

Ta dig tid att njuta av en rogivande helg i vacker miljö. På
våra sjönära hotell Smådalarö Gård, Krusenberg Herrgård
och FågelbroHus tar du en paus från vardagen och lever
det goda livet. Besök vår hemsida eller kontakta oss på
telefon för mer information om våra Sjönära hotell.

c440%6h+d6(c440%6h

6c:78)2789+&= *6-8-(7316d()
+6c7h


[[[SXSPXWI

[[[VEZWXIRWI

7-++)78%+d6(:c61(h

:c77%6h0c+6)8h78,%11%6


[[[WMKKIWXEKEVHWI

 IRHEWXKVYTTIV
[[[ZEWWEVSRY

SJÖNÄRA HELG

www.sjonaramoten.se |
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tel 08-571 419 19

:%2(6%6,)11)8,:-0%2
23668c0.) 

Spa

Badtunna

Norra skärgården

Södra skärgården

,38)00,%:7&%()2+6-770),%12

7.h&03177)6:-')0%2(7368


[[[LSXIPPLEZWFEHIRWI


[[[WNSFPSQWWIVZMGIWI


[[[FPMHS[EVHWLYWWI

Minigolf/golf

[[[VEREWWPSXXWI

Mellersta skärgården
2c770-2+)2 

[[[RNYXEWTEWI
=%796%+-,%77)09(()2 
7%087.h&33

 GEQTMRK
 QEVMRE
[[[KVMWWPILEQRWQEVMREWI

[[[]EWYVEKMWI

&0-(h;c6(7,97&0-(h

Södra skärgården


[[[FPMHS[EVHWLYWWI
&.h6/hh627'%14-2++6c((h

2=2c7,%:7&%(2=2c7,%12


[[[QEVMIFEHRIX

Badhus
Åland
1%6-)&%(1%6-),%12

  
[[[QEVMIFEHRIX

Mellersta Skärgården

[[[WZEVXWSPERXLERHIPWI

Södra Skärgården

+6-770),%1271%6-2% '%14-2+

1%6-)&%(1%6-),%12


[[[JINERWVSOIVMRIX

6%++%6h+d6(6%++%6h2

2.98%74%2%'/%786%2(

Åland

7.h&03176h/)6-*).%2


[[[FPMHSXYVMWXF]VEWI

Norra skärgården

[[[VEKKEVSWI


[[[XVSWEWXEHWLSXIPPWI

&0-(h 896-78&=6d&0-(h


[[[[E\LSPQWXVERHGSQ

[[[REWWPMRKIRWI

8637%78%(7,38)00 74%


[[[FVSZEOXIRWI

;%<,301786%2( '%14-2+

6d2c7703886d2c7


[[[R]REWLEZWFEHWI

[[[FSTELZMPERWI

7:%687h0%28,%2()07:%687h

&0-(h;c6(7,97&0-(h


[[[FNSVOSSVRWGEQTMRKWI

Mellersta skärgården

2c1(h/h/ &%6+9270-:7
2c1(h  OVSK

 EJJmV
[[[KYRWPMZWWI

;%<,301786%2( '%14-2+


[[[[E\LSPQWXVERHGSQ



Mellersta skärgården
-2+1%67h0-:7-2+1%67h


MRKQEVWSPMZW$XIPMEGSQ
7:%687h0%28,%2()07:%687h


[[[WZEVXWSPERXLERHIPWI
+c002h,%2()07&3(+c002h


2366%78%:79((%,%2()0 
278%:79((% 

[[[WXEZWYHHELERHIPWI
+6-2(%0%28,%2()0+6-2(%


[[[WKLGRIX


[[[KVMRHE[EVHWLYWWI

7.h&03177)6:-')0%2(7368

'334/32791:%<,301


[[[WNSFPSQWWIVZMGIWI



8637%,%:7&%( '%14-2+

[[[XVSWELEZWFEHWI

Södra skärgården

Åland

2c1(h/h/ &%6+9270-:7
2c1(h  OVSK

&69(,c00,38)00 6)78%96%28
/h/%6   

7h()68c0.)+c78,%127h()68c0.)

 EJJmV
[[[KYRWPMZWWI

[[[WKLGRIX

[[[FVYHLEPPGSQ

7.h&03177)6:-')0%2(7368

Livsmedel


[[[WNSFPSQWWIVZMGIWI

Åland
&69(,c00,38)00 6)78%96%28
/h/%6   

/9++)270-:7,)66c2+

7h()68c0.)+c78,%127h()68c0.)

7-++)78%+d6(:c61(h


[[[WMKKIWXEKEVHWI

'%*f&63:%/8)2&)6+7,%16%

Norra skärgården

Bageri

%6,301%,%2()0

[[[FVYHLEPPGSQ

[[[EVLSPQERY
-'%&%631)8)62&.h6/h

Cykel


[[[MGEWIFEVSQIXIVR

0-(h:c6(7,970-(h

-'%:c((h/%77)2c0178%

Norra skärgården
*3671%6/7;c6(7,97*3671%6/


[[[JSVWQEVOW[EVHWLYWWI

Norra skärgården


-'%+6c((h7/c6+d6(7,%2()0
6d(1%27h 
&0-(h;c6(7,97&0-(h


[[[FPMHS[EVHWLYWWI

 WSQQEVXMH
[[[PMH}ZmVHWLYWWI

Mellersta skärgården
78%:72c7,)1&%+)6-78%:72c7

 WSQQEVXMH 

6h(0h+%&3()26h(0h+%

 WSQQEVXMH
[[[VSHPSKEFSHIRWI

Familjen Österman 1&2
Släktkrönikan om familjen Österman skildrar livet i Stockholms skärgård under åren 1889–2003. När berättelsen börjar har
befolkningen på öarna levt som fiskarbönder under många år. Tiderna förändras. Naturromantiken spirar i Norden och
sommargästerna gör sitt intåg i skärgården. Ångbåtstrafik och möjlighet till arbete i storstaden och till sjöss
gör att den urgamla självhushållningen i skärgården så småningom klingar av. De båda världskrigen
bromsar till en del upp utflyttningen och påverkar på olika sätt skärgårdsbefolkningen. Familjen


Österman kommer tidigt att starta ett båtbyggeri och det är med deras varv i centrum som berätBeställ båda delarna av 

telsen förs framåt, tidvis med stora förändringar och dramatiska händelser. Böckerna är inbundna
Familjen Österman för
och innehåller sammanlagt över 300 sidor med mer än 40 bilder i färg, av dem flera litografier av
Roland Svensson och målningar av Håkan Sjöström, Jacob Hägg och Christer Hägg.

Specialerbjudande!

bara 400 kr.

En närmare presentation av böckerna finns på www.magnusullman.com Du kan beställa böckerna
direkt på fax 08-599 290 01, tel 08-599 290 28 eller e-mail: magnus.ullman@lmlaw.se.
Böckerna levereras direkt från lager med en inbetalningsavi. Priset inkluderar porto och emballage. Erbj. gäller endast i Sverige.

BOKFÖRLAGET MAGNUS ULLMAN
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Vi förmedlar fastigheter i hela Stockholms skärgård!
Den norra delen av skärgården täcker
vi från vårt kontor på Stora Brogatan 8 i
Norrtälje där Andreas Georgii, Fredrik
Ekman, U-B Andersson, Sarah Lindberg
och Jonas Nordwall finns för din skull.
Ring oss på 0176-22 40 80

Den södra delen av skärgården täcker vi
från vårt kontor på Odlingsvägen 21 på
Dalarö där Jens Öhling och Gunilla Asp
Rahmström gärna hjälper dig.
Ring oss på 08-501 501 01
www.christermagnusson.se
Vårt huvudkontor på Skeppargatan 26
i Stockholm når du på 08-660 00 30

%nWOLYHWVWU\JJDQDPQ
6RPEnWlJDUHHOOHUEnWnNDUHYLOOGXNlQQDWU\JJKHW
QlUGXlUSnVM|Q
3nVDPPDVlWWYLOOGXJLYHWYLVNlQQDWU\JJKHWQlU
GHWJlOOHUN|SHOOHUVHUYLFHDYEnWDUPRWRUHUHOOHU
XWUXVWQLQJ
9LKDUHWWEUDUnGDWWJHGLJ
9lQGGLJDOOWLGWLOOHWWDY6ZHERDWVPHGOHPV
I|UHWDJ

9LKDUGU\JWI|UHWDJDQVOXWQD|YHUKHODODQGHW
VRPYlUQDURPGLWWEnWOLYPHG.XQVNDS.YDOLWHW
6HUYLFHRFK.|SWU\JJKHWVRPOHGRUG
9LONDGHlURFKYDUGH¿QQVVHUGXSnYnUKHPVLGD
VZHERDWVH
%R[672&.+2/0
WHOID[
LQIR#VZHERDWVHZZZVZHERDWVH

Kiosk

)(&0%( '3h6)+692(

/90%27&3( +%00)6-&0-(h

.c62&3()2-,%6+,%6+7,%12


[[[IHFPEHGSGSQ

[[[OYPERSVK


[[[HMWXMRKSWI

6%++%6h+d6(6%++%6h2

Norra skärgården


[[[VEKKEVSWI

3:%2792()87/-37/ '%*f
2=7c886%:c8h 

7%2(%+d6(,%6+,%12

Mellersta skärgården
63((%6,97)8-:%<,301

*969792(7/)6%1-/*969792(

 VMRKSQ}TTIXXMHIV
[[[JYVYWYRHWOIVEQMOWI


[[[VSHHEVLYWIXWI

+%00)6-/%<-+23668c0.)

[[[WERHEKEVHWI
.c62&3()2-,%6+,%6+7,%12

&0%2(/3&&%63',7/c6:%<,301

+%00)6-2c7)86d(1%27h


[[[HMWXMRKSWI


[[[FPERHOSFFEVSWOEVWI


[[[REWIXOYRKWKEVHIRWI

)(&0%( '3+6-770),%12

+%00)6-0)2%0-2()6,301
:%<,301 

/90%27&3( +%00)6-&0-(h

[[[PMRHIVLSPQWI

7-142c7,%12'%*f&.h6/h

1-28)6-h60.97)<4)68)2:6)8%

2)()6+d6()27%78%:79((%

[[[GEJIIXWI

 WSQQEVXMH
[[[GEJIIXWI


[[[QEKIRXYVIVGSQ


[[[RIHIVKEVHIRGSQ

Mellersta skärgården

Södra skärgården



Södra skärgården

&0%2(/3&&%63',7/c6:%<,301

8637%+c78,%12


0)6 8-2+6)*72c7

7.h46-'/)2/)6%1-/:)6/78%(
0%2(7368

63((%6,97)8-:%<,301


[[[PIVXMRKWI


[[[PERHWSVXGSQ


[[[VSHHEVLYWIXWI

)(&0%( '323668c0.)

0c6/86c(&3()2362h

+%00)6-0)2%0-2()6,301:%<,301


[[[IHFPEHGSGSQ




[[[PMRHIVLSPQWI

[[[SZERWYRHIXWOMSWOWI
0-(h:c6(7,970-(h

 WSQQEVXMH
[[[PMH}ZmVHWLYWWI
*6-8-(7&=2/%4)007/c6)8
6d(1%27h 
7-142c7,%12'%*f&.h6/h


[[[XVSWEKEWXLEQRWI

Hantverk


[[[IHFPEHGSGSQ

&6):-/703+)26d(1%27h
1%9(7,)170h.(6c*72c7

0-22)0%(%24)22-2+&=

Norra skärgården

[[[PMRRIPEHERWI

,)07-2+)2,-11)0 ,%:+6c7h


[[[JYVYWYRHWOIVEQMOWI


[[[LIPWMRKIRRY
792(&3()2-792(h6)+692(


[[[KVIIRLSYWIGSQ
WYRHFSHIR

Galleri


[[[WMKRIWKEVHWFYXMOWI
+%00)6-2c7)86d(1%27h


[[[REWIXOYRKWKEVHIRWI

[[[OYPERSVK


[[[FPERHOSFFEVSWOEVWI

78-27)27'%*f +%00)6-
2=2c7,%12 

[[[WXMRWIRWGEJIWI

*969792(7/)6%1-/*969792(

7-+2)7+d6(7&98-/&)6+7,%16%

[[[KEPPIVMOE\MKWI

Norra skärgården

Museum

792(&3()2-792(h6)+692(


[[[KVIIRLSYWIGSQ
WYRHFSHIR

Norra skärgården
%6,301%236(%6,301%

[[[EVLSPQERSVHWI

Vi Hörs! Gör du?

Mer information 506 121 90 eller besök Skargardsradion.se
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7.h*%687197))8c0178%


[[[WNSJEVXWQYWIIXWI
4=8,%+36%7-2(9786-197)91
23668c0.) 

[[[T]XLEKSVEWQYWIYQWI
&%88)6-%6,301%%6,301%
8%&368%6,301%236(

[[[FEXXIVMEVLSPQEWI

Mellersta skärgården

Södra skärgården

Mellersta skärgården

;%<,3017,%12:%<,301

197/h7.h/63+197/h

-2*361%8-32h78)6d/)6


[[[[E\LSPQLEQRWI

[[[WN}OVSKWI

[[[VSWPEKIRWI

7/%27,301)277.h/63+1h6/h

:%<,3017 896-78&=6d


[[[WOERWLSPQIRGSQ

[[[VSWPEKIRWI

Södra skärgården
(%0%6h&d8/09&&(%0%6h

[[[HFORY
2=2c7,%127+c78,%12
2=2c7,%12 

Åland
d0%2(7.%/8 *-7/)197)91
)'/)6h   

[[[ZMWMXEPERHGSQNEOXJMWOI
QYWIYQ
7.h/:%68)6)81%6-),%12

  
[[[WNSOZEVXIVIXGSQ

Barnens verkstad
4=8,%+36%7-2(9786-197)91
23668c0.) 

[[[T]XLEKSVEWQYWIYQWI

Gästhamn

[[[R]REWLEQRWIKEWXLEQR
7h()68c0.)+c78,%127h()68c0.)


[[[WKLGRIX
7/%27,301)277.h/63+1h6/h


[[[WOERWLSPQIRGSQ

Marina/varv

[[[ZEVQHSWI
1h.% 896-71 
[[[QSNEXYVMWXMRJSWI
WSQQEVXMH

Norra skärgården

Södra skärgården

+6-770),%1271%6-2%

()78-2%8-32(%0%6h


[[[KVMWWPILEQRWQEVMREWI

[[[HEPEVSWI
362h 896-78&=6d 
[[[SVRSWI WSQQEVXMH
98h 896-78&=6d 
[[[YXSXYVMWXF]VEWI
WSQQEVXMH

+6c((h1%6-2%6d(1%27h

7.h&03177)6:-')0%2(7368


[[[WNSFPSQWWIVZMGIWI

:-7-8:c61(h


[[[KVEHHSQEVMREWI
&)6+7,%16%:%6:&)6+7,%16%


[[[FIVKWLEQVEZEVZWI

197/h 896-78&=6d

8637%+c78,%12


[[[XVSWEKEWXLEQRWI

Mellersta skärgården

2=2c7,%127 896-78&=6d

Åland

8)2h:%6::%<,301

&69(,c00,38)00 6)78%96%28
/h/%6   

(.96h&d8:%6:(.96h


[[[JEVNIVIHIVMIXWI

[[[PYHZMKWFIVK
WI

[[[R]REWLEQRWIXYVMWQ
8637% 896-71

[[[XVSWEGSQ

[[[FVYHLEPPGSQ

[[[WIEUYMTWI

Hela skärgården

Sjömack

Turistbyråer

:-7-87/c6+d6()2 
[[[ZMWMXWOEVKEVHIRWI


[[[VEKKEVSWI

Norra skärgården

Norra skärgården

+6-770),%1271%6-2% '%14-2+

+6-770),%1271%6-2% '%14-2+

h6)+692(7 896-78&=6d

 GEQTMRK
 QEVMRE
[[[KVMWWPILEQRWQEVMREWI


[[[VSWPEKIRWI WSQQEVXMH

%6,301%,%2()0%6,301%

[[[VSWPEKIRWI

[[[EVLSPQERY

:c((h&=+()27 896-78-2*361%8-32

+6c((h1%6-2%+6c((h


[[[ZEHHSF]KHIRWI

Norra skärgården
6%++%6h+d6(6%++%6h2

 GEQTMRK
 QEVMRE
[[[KVMWWPILEQRWQEVMREWI
0-(h:c6(7,970-(h

 OSRJIVIRW
 OVSK [[[PMHSOVSKRY

h78,%11%67 896-78&=6d

*6-8-(7&=2/%4)007/c6)8
6d(1%27h 
&0-(h;c6(7,97&0-(h


[[[KVEHHSQEVMREWI


[[[FPMHS[EVHWLYWWI

6h(0h+%&3()26h(0h+%

[[[VSWPEKIRWI

 WSQQEVXMH
[[[VSHPSKEFSHIRWI

&0-(h 896-78&=6d&0-(h

&0-(h 896-78&=6d&0-(h


[[[FPMHSXYVMWXF]VEWI

Åland
d0%2(7 896-78*h6&92(

  
[[[ZMWMXEPERHGSQ

Sjöräddning
ZMHEPPZEVPMKSP]GOEVMRK

23668c0.) 896-78&=6d

Mellersta skärgården


[[[FPMHSXYVMWXF]VEWI

h6)+692( 
6c*72c7 
1h.% 
:%<,301 
8637% 
%6/h792( 

2366%78%:79((%,%2()0 
278%:79((% 

[[[WXEZWYHHELERHIPWI

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

Te l 08-7 68 00 80 www.norrort s m a k l a rna .s e
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Bilar

Sjöpolisen

7.h1%7/-2)6/%86-2)&)6+

,h+092(7&-0 1383623668c0.)

[[[LSKPYRHWFMPWI


[[[WNSQEWOMRIVGSQ

Bio

Bryggor/rökskåp/
roddbåtar

8-47 8-007.h430-7)2

789(-30%+2h

,3.)68)/2-/

[[[TSPMWIRWI
[[[FEXWEQZIVOERWI

[[[WXYHMSPEKRSWI

430-7)2 
7.h430-7)2-783'/,30170c2



&0-(h&-3&0-(h

[[[FPMHSFMSWI

Övrigt

Blommor
)(7,%2()0786c(+d6(
h78,%11%6 

Arkitekt

[[[IHWXVEHKEVHWI

/6)%40%2%6/-8)/8/32836
h78,%11%6 

/6h27 86c(+d6(c0178%


[[[LSNIVXIORMOGSQ

[[[EFIVKWLXVKWI

6370%+)2 8-11)6,97%&
:%00)2892% 

6370%+7&=++%6)6-1&3

6370%+70c22%%007)6:-')%&
23668c0.)

*69+6h223668c0.),%12

[[[JVYKVSRWI

[[[VSWPEKIRXMQQIVLYWWI


[[[QEVOIRXVITVIREHRY

*969792(7,%2()0786c(+d6(

*%&.h62631%2 8-11)6,97
&)6+7,%16% 
7c00786h1*-272-'/)6- &=++
&)6+7,%16% 

&03178)60%2()823668c0.)




[[[FPSQWXIVPERHIXWI

Bastu/badtunnor
&%78974)'-%0-78)2


[[[FEWXYWTIGMEPMWXIRWI

Batterier
1%7/-2)<4368 
[[[QEWOMRI\TSVXWI

Belysning/lampor

[[[QEXXSRQEVMR
WI

[[[FEXQEKRIXIRWI
;%8)60-2)()7-+2%&

[[[[EXIVPMRIHIWMKRWI
(3+,397)1%6-2)7:-22-2+)
1%6-2% 

[[[HSKLSYWIQEVMRIWI

Bärgning
%&&-0&c6+%62%-6370%+)2*%0'/
6c((2-2+7/d6

6370%+0%61
%2=8)'&3%87h6)+692(

*6h/)2/234423668c0.)

[[[ER]XIGWI

[[[JVSOIRORSTTWI

1%88321%6-2h78,%11%6


[[[VSWPEKWPEVQ
WI

Brunnsborrning


[[[QEXXSRQEVMRWI

7.h&366)2 
&6922)/3:c61) 


[[[QEVMRIWXSVIWI

Bryggor

Båtbottentvätt

7%<%6)27&6=++ (=/7)6:-')
:%<,301 

;%<,3011%6-8-1):%<,301

[[[WE\EVIRWFV]KKWI

2=2c7,%127+c78,%12
2=2c7,%12 

Catering

[[[R]REWLEQRWI

&0-(h;c6(7,97&0-(h

Båtbyggeri


[[[FPMHS[EVHWLYWWI

=%1%,%1%6-2)7836)23668c0.)



1%6-2*0=8&6=++%274-00)67&3(%


[[[VSWPEKWP]OXERGSQ


[[[QEVMRJP]XFV]KKERWI

0.97)<4)68)2 1-28)6-h6:6)8%

*).%277.h86%2743686d(1%27h


[[[PNYWI\TIVXIRWI


[[[JINERWVSOIVMRIX

,%%.33c0:7.h

&%73098-32723668c0.)

[[[ER]XIGWI

[[[LEENSSWI


[[[FEWSPYXMSRWWI

,c00>32&d8&=++)6-:c((h

,)7)0-97&=++ )0783'/,301

)6-/77327&=++)6- 
&d8&=++%67/30%-2+1%67h

2.1%6/ 


[[[OETIPPQEOEVREWI


[[[VSWPEKWEWWMWXERWWI

Båtar

6370%+70=/8%223668c0.)

Bergsprängning

/%4)001%/%62%783'/,301

&d81%+2)8)2:c61(h

Bygg

Avlopp

6370%+)27/%/)02=7c886%

[[[WIEWMHIRY

1%88321%6-2h78,%11%6


[[[RSVVXIPNIFVIRRIVMWI


[[[VSWPEKWF]KKEVIWI


[[[QEXMPHEWXVEHKEVHWI

7)%7-()d/)67&)6+%

Båttillbehör

&03178)6+d6()2d&)6+7
23668c0.) 

Badrum/kakel

[[[FVYRHMRWOETIPPWI

23668)0.)&6)22)6-03,c6%(

[[[OVIETPERWI

1%8-0(%7 86c(+d6(&)6+7,%16%

&692(-27(=236 &d8/%4)00
d/)67&)6+% 

Bränneri


[[[OVSRWXVEHKEVHWI



Båtdynor/kapellmakeri


[[[WNSXVERWTSVXIVGSQ

Böcker/sjökort
6370%+7&3/,%2()0223668c0.)


[[[VSWPEKWFSOLERHIPRWI
&3/*h60%+1%+2979001%2
78,01 

[[[QEKRYWYPPQERWI

7-64)6'=7'%8)6-2+7-142c7
%2=8)'&3%87h78,%11%6




[[[WMVTIVG]WGEXIVMRKWI
;%<,3017+30*6)78%96%2+
&3+)792( 

[[[[E\KOWI



• Diesel & eldningsolja •

UPPSALA

Rengöring samt
besiktning
av gamla tankar
018-10 75 55
www.mergol.se
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Choklad/marsipan

7-142c7)0&=6d&.h6/h

1%67-4%2+d6()2 8637%

)6278(%2-)077327)0%&&0-(h


[[[OYXXIVOSRJIOXWI



[[[IVRWXHERMIPWWSRWIPWI
,)7)0-97&=++ )0%&78,01

Cykelservice


[[[WNSXVERWTSVXIVGSQ

'=/)07)6:-')-23668c0.)

6370%+)27)0463.)/823668c0.)

[[[G]OIPWIVZMGIWI

Diesel/eldningsolja


[[[VSWPEKIRWIPTVSNIOXWI

Fastighetsmäklare

1)6+30

[[[QIVKSPWI

Dränering
6370%+70c22%%007)6:-')%&
23668c0.) 

[[[QEVOIRXVITVIREHRY

Däck/verkstad

*%78-+,)87&=6d223668c0.)


[[[JEWXMKLIXWF]VERWI
6-/71c/0%6)223668c0.)

Film

Fästingskydd

&0-(h&-0(3 832 

8-'1)6%%& [[[XMGQIVEGSQ

[[[FPMHSFMPHSXSRWI

Fönster/glas

Fisk/skaldjur/rökeri

;-7= [[[[MW]WI

(%0%6h*-7/ ()0-/%8)77)6
(%0%6h 
2=2c76h/)6-2=2c7,%12

Försäkringar


[[[R]REWVSOIVMWI

%0%2(-%&d8*h67c/6-2+

[[[EPERHMEGSQ

7.h&03176h/)6-*).%2

[[[JINERWVSOIVM
RIX

Förvaltare, naturvård
7/c6+d6(778-*8)07)2

Fläktar


[[[WOEVKEVHWWXMJXIPWIRWI

[[[VMOWQEOPEVIRWI

*6-7/%*0c/8%623668c0.)

1c/0%6,97)8:%<,301

[[[JVMWOEJPEOXEVWI

Glas

Färg

8637%46)728)2&)61%<%68
8637%

)0178%.c62 *c6+,%2()0
c0178% 

[[[FIVQE\WI


[[[QEOPEVLYWIXWIZE\LSPQ
7.h2c6%:%<,301

[[[WNSREVEWI

:%<,3017(c'/ 
[[[ZE\LSPQWHEGOWI

236636871c/0%62% 8c&=

[[[IPQWXENEVRWI

El/reparationer mm


[[[RSVVSVXWQEOPEVREWI
',6-78)61%+297732%&(%0%6h

[[[JPYKKIVGSQ

Grus/jord

*0i++)6*c6+23668c0.)
:%<,3017.c62 *c6+:%<,301

;)78)6&)6+7+697236(%2:-2(
(.96,%12 



[[[RSVHERZMRHWI

:c((h1d0)6-c0178% 

6-1&3.36(6-1&3


[[[ZEHHSQEPIVMWI

[[[VMQFSNSVHWI

)0,d&-0 &d8)0783'/,301

%2()671d0)6-d/)67&)6+%

[[[IPLEWI


[[[ERHIVWQEPIVMGSQ


[[[VSHIREOEVREWI

*969792(7)0 


[[[GLVMWXIVQEKRYWWSRWI

[[[JYVYWYRHWIPWI

(%0%6h7/c6+d6(7*h61)(0-2+

)0+9&&)2(.96,%12

[[[IPKYFFIRWI


[[[HEPEVSWOEVKEVHWI

Timmerhus

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

63()2d/%62%23668c0.)

Timmermän

Johannes Pennström
Björn Roman
Bild och annons Lina de Paulis
Illustratör

Bygger efter dina önskemål
Ny & tillbyggnad • Mark arbeten
Brygganläggningar • Specialbyggen • Kättingbyten
Transporter • Pråm med kran
073-505 55 86 Björn, Norrtälje
0708-307 297 Jan, Gräddö
073-70 70 778 Tomas, Grisslehamn
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6370%+70c22%%007)6:-')%&
23668c0.) 

Intresseorganisation

[[[QEVOIRXVITVIREHRY

7;)&3%8

6)()6-%&7/c6+d6(7+697+c002h

[[[W[IFSEXWI


[[[WOEVKEVHWKVYWWI

Juridik

Guldsmed

%(:3/%8%&0%77)+c6(092(

436%8,7+90(23668c0.)

[[[KYPHRIX
+90(71)()62%23668c0.)


[[[KYPHWQIHIVREWI

Hantverk


[[[EHZSOEXEFPKWI

Järnhandel
)0178%.c62 *c6+,%2()0
c0178% 

[[[IPQWXENEVRWI
:%<,3017.c62 *c6+:%<,301

&)/463(9/8)6- 8c&=

[[[LSXGETWI

Homestaging



Kamin/spis
74-7(3/8362d/)67&)6+%

Generatorer Startmotorer
Båt/Bilelektriska

ELHÅ Bil &Båtel

Erstagatan 16, Stockholm
08-640 20 20, 070-540 50 00
www.elha.se
Tel: 08 500 404 00
Mob: 0705 27 87 87 (86)
www.sjomaskiner.com

[[[VSGO]HIWMKRWI


[[[WTMWHSOXSVRWI

Hus/bygg

Kläder

:c8h&=++%6):c8h

63'/ 6-++:%<,301


[[[ZEXSF]KKEVIWI


[[[WXSGOLSPQWWZMHEVWI

63'/=()7-+2:%<,301

&%73098-32723668c0.)


[[[FEWSPYXMSRWWI

Konserter

6)(1%27&=++*969792(

/2%44/%607732/%*f /63+
&%62)27h 


[[[VIHQERWF]KKWI

&0-(h&-3&0-(h


[[[SWXEREF]KKWI

[[[FPMHSFMSWI

Husbesikting
&=++8)/2-//&300-2+%&
&)6+7,%16% 

Husbil/husvagn

Larm/bärgning

[[[WLLGWI

6370%+70%61h78,%11%6
23668c0.)

[[[VSGO]HIWMKRWI
0.97)<4)68)2 1-28)6-h6:6)8%


[[[PNYWI\TIVXIRWI

%&&-0&c6+%62%-6370%+)2*%0'/
6c((2-2+7/d6

mZIR
[[[VSWPEKWEWWMWXERWWI

Loppis, antikt


[[[FPERHOSFFEVSWOEVWI


[[[WMKKIWXEKEVHWI

0-22)0%(%24)22-2+&=

[[[PMRRIPEHERWI
7-+2)7+d6(7&98-/&)6+7,%16%


[[[WMKRIWKEVHWFYXMOWI
[[[HEVPMRKWWI
2)()6+d6()27%78%:79((%

AB MASKINEXPORT


[[[VSWPEKWPEVQWI

+%00)6-0)2%0-2()6,301
:%<,301 
&0%2(/3&&%63',7/c6:%<,301

(%60-2+7 8637%

Tudor grossisten i
Nacka - Värmdö

/h/7&3()2-7)&)2()23668c0.)


[[[OSOWFSHIRRIX

63'/=()7-+2:%<,301

BILl BÅTl TUNGA FORDON

Kök/badrum/
garderober

[[[F]KKXIORMOOFWI

Inredning

Vi har batterier för alla behov:

[[[ORETTOEVPWWSRWI

h78%2d&=++2%(7d/)67&)6+%


[[[RIHIVKEVHIRGSQ
7%2(%+d6(7%2(%

[[[WERHEKEVHWI

7-++)78%+d6(:c61(h

Matlagning

7:%1%6+%*33( ()7-+2
:%<,301 

[[[PEKEKSHQEXWI

Marinservice
)/&)6+1%6-27)6:-')23668c0.)


[[[IOFIVKQEVMRWIVZMGIWI

8637%46)7)28)2&)61%<%68
8637%

Minireningsverk

[[[FIVQE\WI

1-0.h &-38)/2-/ 

Box 37 S-134 21 Gustavsberg t Besök:
Skogsbovägen 1
t
Tel 08-570 355 00 t Mobil 0708-355 100
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[[[QMPN}SGLFMSXIORMOWI

Svinninge Gård
184 92 Åkersberga
Telefon 08-541 376 81
Mobil 070-511 30 28
www.asatrabryggan.se

Djurö Båtvarv AB
Energisparande genomströmningsvärmare för din
komfort även på landet

AUKTORISERAD SERVICE & FÖRSÄLJNING
Plastreparationer & SnickERIER s &ÚRSËkringsarbeten
NyckELFËrdig vinterFÚrvARING s 5TBOrdarservicE s 3OMMARPLATSEr

Tel. 08-571 504 28 • info@seaquip.se

Ordning...

eller oreda?
Telefon:
08 – 774 96 20
www.sto-elinvest.se

Djurö Båtvarv · www.seaquip.se · +46 8 571 504 28

Glöm all
med en förbränningstoalett!
Med Cinderella förbränningstoalett blir det bara en
kaffekopp aska/person och månad att ta hand om...

www.fritidstoa.se

Motorer

;%<,3017&d81c77%:%<,301


[[[[E\LSPQLEQRWI

138367)6:-')7;)()2
:%+2,c6%( 

Olja/diesel/
smörjmedel

[[[QSXSVWIVZMGIWI

Motorfordon

783'/,3017(-)7)0 
30.),%2()0%& 

1-'/)7*=6,.90-2+%66-1&3

Rökeri/fisk

Sportartiklar

*-2%*-7/)27+d6(76h/)6- 8637%

8)%174368-%23668c0.)


[[[WQEOWIRWEXMSRWI

[[[XIEQWTSVXMEWI

Strumpor/underkläder

Sjöhus

7311%6&%'/)27900&3(

7.h1%7/-2)6 

[[[YPPFSHIRWI

[[[WXSGOLSPQWHMIWIPWI

[[[WNSQEWOMRIVGSQ

Radiokanal

Sjötransporter

7/c6+d6(76%(-32 

,)7)0-97&=++ )0%&78,01

[[[EXIPNIW]FSHEWI

:-/092(71d0)6-6d(1%27h

[[[WOEVKEVHWVEHMSRWI


[[[ZMOPYRHWQEPIVMGSQ

Rederier


[[[WNSXVERWTSVXIVGSQ

Såg/snickeri


[[[QMGOIWJ]VLNYPMRKEVGSQ

Måleri


[[[VSWPEKIRWWNSXVEJMOWI

 2SVVXmPNI
 +VmHH}
 +VMWWPILEQR
[[[FEWSPYXMSRWWI

98h6)()6-%&

*).%277.h86%2743686d(1%27h


[[[FIVKWLEQVEWEKWI

 XYVYTTP]WRMRK
 KSHWFSORMRK
 OSRXSVIX
[[[YXSVIHIVMWI


[[[JINERWVSOIVMRIX

Tandläkare

6370%+)277.h86%*-/

%2()671d0)6-d/)67&)6+%


[[[ERHIVWQEPIVMGSQ

Mäklare
&.96*367h78)6d/)6:%<,301

[[[FNYVJSVWWI

Resebyrå

Mässor

*6)=76)7)&=6d23668c0.)

783'/,3017*0=8%2()&d81c77%
(.96+d6()2 

[[[JP]XERHIFEXQEWWERWI

%8)0.f7=&3(%h78,%11%6

&%73098-327%&6370%+)2

:c((h1d0)6-:c((h


[[[ZEHHSQEPIVMWI

Sybehör


[[[JVI]WVIWIF]VEWI
:-7-87/c6+d6()2 
[[[ZMWMXWOEVKEVHIRWI

98h6)()6-%&

 XYVYTTP]WRMRK
 KSHWFSORMRK
 OSRXSVIX
[[[YXSVIHIVMWI

Smycken

6c*72c77d+

[[[VEJWREWWEKWI
&)6+7,%16%7d+ 72-'/)6-

8%2(0c/%6)1%87 8,317732
d/)67&)6+% 

[[[XIEQXLSQWWSRWI

Taxi/buss
*6h892% 8%<- &977+6c((h

%686331:%<,301

[[[EVXVSSQRY


[[[JVSXYREXE\MSFYWWWI

STOCKHOLM

DIN HOBBY

®

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

A B

S E D A N 1973

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

ÖPP ET:

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

Saluvägen
Salu
vägen
ä
3·A
Arninge
rninge
i
centrum · Täby · Telefon 08-756 67 60 · e-mail: info@shhc.se · www.shhc.se

Alla bilar
med garanti

Björnövägen 15, Görla, Norr tälje

/ \Êä£ÇÈ£Ç{ÊÎäÊUÊÜÜÜ.hoglundsbil.se
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Teater

Utbildningar, kurser

&0-(h&-3&0-(h

:c((h*30/,h+7/30%c0178%

[[[FPMHSFMSWI


[[[ZEHHSJLWOWI

Toalett

)6-/77327&=++)6- 
&d8&=++%67/30%-2+1%67h

*6-8-(783%



[[[JVMXMHWXSEWI

&d8c+%67/30%2&900%2(h

Trädfällning


[[[FEXEKEVWOSPERWI

-2+%6h 86c(*c002-2+

7/)447,3017+d6()2 
783'/,301


[[[MRKEVSXVEHJEPPRMRKWI


[[[WOITTWLSPQWKEVHIRWI

7/c6+d6(7/327908)2 8637%

&.h624%015:-78::7,%2-2+)


[[[WOEVKEVHWOSRWYPXIRWI


[[[FNSVRTEPQUZMWXZZWWI

8637% 86%*-/7/30% 8637%

');):%88)28)/2-/


[[[XVSWEXVEJMOWOSPEWI


[[[GI[IZEXXIRXIORMOWI

Vatten/VVS

Veterinär

783'/,301)0-2:)78

/:-78,%16%:)8)6-2c6/0-2-/
23668c0.) 


[[[WXSIPMRZIWXWI



;%8)61%2%+)1)28


[[[[EXIVQERWI

Vi har material för er trädgård,
strand mm
Alla våra material kan
levereras i storsäck

Tenö Varv
Box 27, 185 21 Vaxholm
Tfn: 08-544 415 40
Fax: 08-544 415 45
www.tenovarv@vv.se
tenovarv@vv.se

0176-767 50
www.rodenakarna.se

*,' 1% !-+,!+,. !'%0!,%!-"*,-$%+-


  
 
'!-!*)../-"*,+,%!- !'%0!,3.%(!-

Nappa på vårt sommarerbjudande!


    
 ,!--6'),%&-05#
  #)$5, 1! !)
!'!+$*)!   
 
!'!"2     
(%'-'!-(*.*,-!,0%!-!
!-%.!111(*.*,-!,0%!-!

Kampanjpris
på Busters
storsäljare
L-modell
inkl. F-50 hk yamaha

199 900:WWWMARINESTORESE s 0176-23 23 23
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MICKES FYRHJULINGAR

*16IB8:E<9>75>6BP>2BI771D9<<8EC
11.600 kr
+moms

MICKES
FYRHJULINGAR
08-512 920 15 ÊUÊÜÜÜ°ViÃvÞÀ Õ}>À°V
-iÊBÛiÊÜÜÜ°Ã`iÀ}>À`iÃ>ÌÌ«iÃ>Ì°ÃiÊvÀÊviÀÊ«À`ÕÌiÀ

en lysande förtöjning!
tål det mesta!

Varuvägen 32, 125 30 Älvsjö
    s WWWHAAJOOSE

Servicefolk
BERGSHAMRA VARV AB
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

         
      
      

Ny webshop
Ny
nätbutikför båttillbehör
Enkla, smarta och
unika båt-tillbehör

– service och försäljning
 

    

0176-26 20 68
www.bergshamravarv.se

www.waterlinedesign.se

BRUNNSBORRNING

Brunn EkoVärme AB
Båttillbehör* Fiske * Dyk * Fritid

Egna Sjötransporter

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

070-750 90 94
073-700 45 28

RÖRBÅTEN

e
ervic
s
l
e
k
y
AB
C
rrtälje ännen Odal

ASPÖ, RUNMARÖ

i No
dvid Lantm
mnen, bre

ha
V i ﬁnns i

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

www.bjornpalmqvistvvs.se
0708-63 42 34

6PnOlQGVNF\NHONXOWXU

Träbåtar?

50år

GÄLLER DET
DÅ GÄLLER DET OCKSÅ OSS!

Nyhet! Båttvätt!
Båtbyggarskola
Fullständig varvsrörelse

ERIKSSONS BÅTBYGGERI
& BÅTBYGGARSKOLA AB

Box15, 130 25 INGMARSÖ

1960

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

08-542 461 36 batservice@swipnet.se

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

FURUSUNDS EL
VÅR KUNSKAP – ER SÄKERHET

www.furusundsel.se, info@furusundsel.se
EGEN SERVICEBÅT I ROSLAGEN
Roslagen 0176-88 424, Stockholm 08-704 22 75

ARROW

ÉÊ-ÃBÀ
 6 , ,,Ê,1-É  -
1/ -

2010

Ê

äÇäxÇ£ÊxÊnä
ÜÜÜ°Ã>À}>À`Ã}ÀÕÃ°Ãi
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Bygger och reparerar
a
allt i glasfiber
Östernäs, Väddö –– Telefon 0176-544
Östernäs
0176 544 46
a 0176-911 14
Mobil 070-460 16 49 –– Fax

Servicefolk
)NGARÚ 4RÊDFÊLLNING
   
WWWINGAROTRADFALLNINGSE

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

Allt för båt i tyg och väv
Sprayhood, segelkapell, kapell, sittbrunnstält
båtdynor, tvätt, impregnering, reparationer osv
Egna bryggor för måttagning Dalarö, Hornstull

KAPELLMAKARNA AB
Bergsundsgatan 16 ● 117 37 Sthlm
08-669 55 80 ● 0705-79 82 22 ● www.kapellmakarna.se

Nytillverkning & reparationer
av dynor & kapell

Elinstallation
Ernst
Besiktning Danielsson AB
0176-820 03

070 417 44 01
www.brundinskapell.se

BYGGER, RENOVER AR OCH
UPPDATER AR DIN BÅT

(/,167$//$7,216(59,&(

ZZZURVODJHQVHOSURMHNWVH

ALEX@EKBERGMARINSERVICE.SE
TEL 072-236 0 236
WWW.EKBERGMARINSERVICE.SE

5REHUW-HQV

www.andersmaleri.com

ANDERS MÅLERI I ROSLAGEN

Bärgning dygnet runt

Vi utför målning i hela Roslagen
Tel 070 - 591 50 50
BärgningÊU TransporterÊU Låsöppning ÊU Starthjälp U Kranlyft

Larmtel 0176-177 55 UÊ0175-703 66ÊUÊ0173-600 50

Båtkomfort
från Seaside
Långsjövägen 11 • 184 91 Åkersberga
08-756 52 06 • www.seaside.nu
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SPISDOKTORN

.com

www.
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Braskaminer • Vedspisar • Kökspannor
Energikassetter•Spisinsatser•Skorstenar
Skorstenstätningar • Stor utställning

Vi Flyttar!

Under februari till

V ä lk o

mna!

Stora Säby Gård i Åkersberga

Tel. 08-540 203 95 • www.spisdoktorn.com

Servicefolk
SIMPNÄS ELBYRÅ
ner

m
t ino

All

tio
talla

elins

Tel 0176-917 66, 070-422 71 44 s Pl 4295, 760 42 Björkö

6I UTFÚR ALL SLAGS MÍLNING KAKEL
OCH KLINKER I SKËRGÍRDEN MED
EGEN BÍT OCH ËVEN I 3THLMS LËN
4ELFAX     INFO VIKLUNDSMALERICOM
-OBIL     WWWVIKLUNDSMALERICOM

leveranser i Stockholms
skärgård och Mälaren

Alla typer av byggverksamhet
Dränering & avloppsanläggningar

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

0176-131 41 • www.wisy.se

Sommarbackens Ullbod
3TRUMPOR

UNDERKLËDER

Mer miljövänligt, effektivare
och billigare än giftig färg!

  
WWWULLBODENSE

Ett spännande museum
i naturfagra Käringsund i Eckerö på Åland.
Här visas över tvåtusen föremål.

Låt oss visa skärgården! Vi finns i den.

Äventyret finns närmare än du tror!
Stora upplevelser, små strapatser
www.stockholmadventures.se
Tel 08-642 24 91, info@stockholmadventures.se

070 -537 90 19
WWW.SKARGARDSTJANST.EU

Båttaxi ≥ 120 p
Skärgårdsturer
Åretrunt-charter
Mat & Dryck

R OSLAGENS S JÖTRAFIK AB
”Tärnan” & ”Gudungen” • 070-691 38 58

www.roslagenssjotrafik.se
/¸¥z¨°®E®1°jÁ°¨F
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SKÄRGÅRDSTJÄNST
S J Ö F R A K T & B Å T TA X I

0708 - 26 13 34
l.hsallstrom@swipnet.se

Reguljär direktbåt Sandhamn – Stavsnäs

ÅLANDS JAKT OCH FISKEMUSEUM

H A S S E S

SÄLLSTRÖMS
FINSNICKERI & BYGG

AV MJUKASTE ULL

Bokning: 070-779 99 99

+358 (0)40 588 67 16
www.visitaland.com/jaktfiskemuseum
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NORDANVIND

Nya fönster
monterat
och klart!

Tvätta båtbotten
i Vaxholm!
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Servicefolk
Radon

i dricksvattnet?
CEWE Vattenteknik
SÖTT SOM SALT VI RENAR ALLT!
Tel 073-614 45 70

INFO CEWEVATTENTEKNIKSE s WWWCEWEVATTENTEKNIKSE

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

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

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

Allt inom
kakel & klinker

BEHÖRIG VÅTRUM

Mathias 0733 85 34 96

BÅTAR FÖR ALLA VATTEN

3-¿ 3.!""! "¿4!2 ) 6!8(/,n 42!&)+%2!2 (%,! 3+¾2'¿2$%.
WWWSJOTAXISE

VI BYGGER ALLT!
0175-239 0äÊUÊÜÜÜ.roslagsbyggare.se
T!
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N
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LUFTVÄRMEPUMPEN FÖR
DITT FRITIDSHUS!
Installera nu och njut av riktig luftkonditionering för 1 kr/tim!
– Dessutom får du den mest miljövänliga värme som finns!
Passa på att utnyttja Rot-avdraget.

Kyl & Värme AB

Pilgatan 3, 761 32 Norrtälje, tel 0176-108 40, fax 0176-184 71

KONTAKTA OSS REDAN IDAG!
Panasonic
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Med Akterspegeln vill vi visa vilket fint geografiskt område vi har.
Från Gräsö i norr till Åland i öster och slutligen Trosa i söder. Här
får du möjlighet att testa dina skärgårdskunskaper. Det ligger mycket
prestige när man vistas här ute vill man ju vara den där i gänget som
som kan peka ut och namnge alla kobbar och skär. Och så ska man
ha »ätit« på alla krogar förstås. När de andra i sällskapet sover sött
efter en häftig grillkväll kan du passa på att bättra på dina kunskaper.

Vi på MagasinSkärgård vill också visa upp lite mer av den mångfald
vår skärgård har att erbjuda. Para ihop varje bild med den ort den
kommer från. Lycka till! Rätt svar ser du (upp och ner) här nedanför.
 6}HIV  )OIV}  %VLSPQE  7EPXWN}FEHIR  :E\LSPQ
 +VMWWPILEQR  1MGOVYQ1YWO}  7OEVZ  0ERHWSVX  7}HIVEVQ
 8NmVZIR  2]RmWLEQR  7XSGOLSPQ  *YVYWYRH  *INER
 +oWLEKE0MHMRK}  2SVVXmPNI  hVIKVYRH


6c887:%6 FMPH%!7XSGOLSPQ :MWMX7OmVKoVH &!7EPXWN}FEHIR +VERH,SXIPP '!2]RmWLEQR 2]RmWLEQRWLEZWFEH 
(!+VMWWPILEQR ,EZWFEHIR )!2SVVXmPNI dXIPPIX *!*INER+!)OIV} 4SWXLYWIXcPERH ,!+oWLEKEFV]KKE 0MHMRK} 
-!1MGOXYQWFV]KKE 1YWO} .!hVIKVYRH/!:E\LSPQ0!*YVYWYRH1!%VLSPQE2!7}HIVEVQ3!8NmVZIRWJ]V
4!0ERHWSVXJ]VIR5!6}HIV6!7OEVZ 7OEVZJVYR

MHrSGLJSXSVSMRIOEVPWWSR

Akterspegeln Testa
din skärgårdskunskap

Välkommen till din lokala oljeleverantör!
Vi ger dig snabba och trygga leveranser.
Diesel • Eldningsolja • Smörjmedel
Beställ på 08-730 09 09 • www.stockholmsdiesel.se
114 QEKEWMRWOmVKoVH WSQQEV2010
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