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FÖLJ MED OSS IN I FRAMTIDEN
I mer än 30 år har vi strävat efter att bygga världens bästa aluminiumbåtar. Under åren
har mycket förändrats. Nya tillverkningsmetoder och trender har kommit och gått.
Samtidigt finns det mycket som aldrig förändras. Genom att upprätthålla en absolut
kompromisslöshet när det gäller material och konstruktion bygger vi båtar med en
tidlös kvalitet. Vårt unika skrovkoncept med vassa, välbalanserade skrov och rena linjer
levererar den där unika Anytec-känslan i alla lägen. En känsla av fullständig frihet.

PREPARED FOR THE WORST. BUILT FOR THE BEST.

Hitta din återförsäljare

Hitta närmaste återförsäljare genom att
scanna QR-koden med din mobiltelefon.
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www.anytec.se

www.anytec.se

SKAND INAV

IENS POPU

LÄRASTE DA

NSBAND

Gästhamnsplanen, Trosa hamn
1 aug kl 20.30-00.30

Arrangör:

Insläpp från 17.30

Östra Sörmlands Posten

Från 18 år
Utgång = hemgång
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Förköp 220 kr hos Trosa Turistbyrå, Nyköpings Turistbyrå och Fastighetsbyrån i Södertälje

Krönika
w

Uti det fria...

s

Ja, så borde
visan börja. För det är om sommaren som våra vintertrötta
själar väcks till liv och njuter i fulla drag. Av att slippa fyra
väggar, stilla tv-tittande och mörker. Och kunna vistas
utomhus dygnet runt om man så vill. Andas frisk luft och
röra på sig. Bli varse växlingarna i naturen. Iaktta djuren
och deras liv. Vi vill helst göra allt ute i det fria – som de. Så
länge som möjligt. För tiden går som bekant fort när man
har roligt. Det gäller att passa på.
Det här numret är späkat med aktiviteter att göra under
bar himmel. Som Harödagen med sin loppis och regatta
med seglande ökor. Käringsunds triathlon-stafett där man
simmar, cyklar och springer varsin sträcka. Loppet Jättelångt löpes längs Roslagsleden och är lika långt som det
låter. Vaxholms roddare förgyller kvällen med att lysa upp
himlen med sina brinnande facklor runt kastellet. Att åka
flotte längs Trosaån är en upplevelse att leva på och minnas
när november obönhörligt gör sitt trista intåg.
Våra härliga personligheter är alla riktiga livsnjutare som
valt rätt bransch i livet. Vi träffar Janne Olsén som vurmar
för sitt Bullerbylika Bullerön. Bimba Sjöholm är en fartfylld
kvinna som vinner medaljer i internationella racerbåtstävlingar. Ebbe Eberhardson har förmånen att köra ut folk till
ytterskärgården, med sin m/s Josephine. Till exotiska öar
som Svenska Högarna. Pelle Jonasson är mattläggaren som sadlade om till yrkesfiskare
trots osäkra inkomster. »Det är en livsstil.
Friheten att kunna göra vad man vill,
spänningen att se hur mycket man får i
näten och att få uppleva naturen« som
är fördelarna förklarar han.
Så ut i det fria nu... /redaktionen

»...Där frodas vår själ. Kom hjärtans fröjd.«

»Vi vill helst göra allt ute
i det fria – som de.«

Vi tre – presentation:
– frilansskribent som
bor i Nynäshamn. Där hon driver sitt
företag Vassa Budskap.
Hon behärskar allt från personporträtt i lättsamma forum till
komplicerade beskrivningar av eu:s
regelverk för organtransplantation till
målgruppen läkare.
Vad är det bästa med sommaren?
– Det bästa med sommaren är känslan av frihet
och den kraft och energi som kommer med ljuset
och värmen.
Anna Arnerdal

– är vår nya annonssäljare. Hon bor i Norrtälje och är
graﬁsk formgivare som älskar färg o
form, är aktiv och tycker om att åka
skidor – utför, klättra och springa.
En positiv tjej och mamma till tre
barn. På fritiden är hon tränare i
handboll.
Det bästa med sommaren?
– Sol, bad och mycket tid med barnen.
Annelie Sundgren

– är frilansjournalist
med ett brinnande intresse för andra
kulturer, världsmusik och natur. Det
har blivit några varv runt jorden
genom åren. Tio år på Äventyrsresor
tog henne till platser som Borneos
regnskogar, Antarktis, buffelbegravning
på Sulawesi, ökenfestivalen i Tombouctou,
voodomarknad i Togo, små öar utanför Samoa
och kajakpaddling i Bulleröarkipelagen. Vad är det
bästa med sommaren?
– Jag älskar Stockholms skärgård på sommaren
med solvarma klippor på Utö, att tälta på Bullerö, stämningen på Rödlöga och att kunna ta sig
längst ut i ytterskärgården vid Svenska Högarna.
Hélène Lundgren

foto: hans åke olsson
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Gilla oss på Facebook!
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Ödag med ökor
s6
Runtom i skärgården ﬁras om somrarna festliga ö-dagar. Harö
är inget undantag. Där ﬁras Harödagen med loppis, auktion och
regatta för ökor. Eller rättare sagt på Gummerholmen vid Harö
Livs. Det är den bryggan man ska ta sig till. Blir vi varse. Samma
dag, notera väl, på Harö sker grovsophämtning för
prylar som inte håller måttet till loppisen.

Jätteroligt och jättelångt
s 70
Ett annat sportigt evenemang är loppet Jättelångt mellan Grisslehamn och Norrtälje där löparna springer längs den vackra
Roslagsleden. 68 kilometer avverkas och längs vägen bjuds på hemliga överraskningar samt vätskestationer. Bli inte förvånad om Nalle
Puh eller Näcken dyker upp i skogarna. Nytt för i år är en stafett
med lag om fem deltagare som delar på sträckan.

Örnens krisår över
s 30
Havsörnen är vår största rovfågel. En mäktig fågel med nära två
och en halv meter mellan vingspetsarna. På 70-talet var den nära
att bli utrotat på grund av gifter i naturen. Arten står högst upp i
näringskedjan och drabbas hårdast. Glädjande nog och tack vare
hårt arbete med stödutfodring samt förbud mot gifterna ddt
och pcb är fågeln idag en allt vanligare syn i skyn.

Flott färd på å
s 94
Bästa sättet att färdas på sedan urminnes tider är via vatten som
åar och floder. Innan vägarna fanns. Trevligaste sättet att färdas på
en å är långsamt och tyst. På en flotte. Då upplever man som mest
av naturen, dofter och ljud. Vi vet för vi har varit på flottfärd på
Trosaån. Men flotten Orion. Med picknick och skumpa ombord
samt ett födelsedagsbarn på 70 år.

Tre sunda käringar
s 48
Det blir allt populärare med multisporttävlingar i skärgården.
Med Amﬁbiemannen, ÖtillÖ och triathlon i Käringsund. Vi valde att mjukstarta med att prova sprintstafetten i den sistnämnda.
Tre sunda »käringar« som kallas »Skärgårdsbruttorna« valde att
simma 750 meter, cykla två mil och springa 5 kilometer. Självklart kom vi sist. Men roligt var det. Det här var bara början.

Din Skärgårdsguide
s 101
Här hittar du kontaktuppgifter till krogar, vandrarhem, sjötaxi,
kajaker med mera i skärgården. En oumbärlig guide i båten bland
annat. När Internet krånglar.
Akterspegeln
s 114
Testa dina kunskaper och vinn boken »Natur i fyra väderstreck«.

HYR UT DIN STUGA
Två lokala förmedlingar i samarbete.
Väletablerade, med stort kunnande
och personlig service.
Mellersta, södra skärgården
08-570 231 31
info@skargardsstugor.se
www.skargardsstugor.se

Norra, mellersta skärgården
073-655 67 00, yvonne@LSCAB.se
www.ljusteroskargardscenter.se

HYR STUGA
Vi förmedlar allt från enkla
stugor till exklusiva sjöställen.

Bland Harö-ökor
och loppisfynd
Lördagen i fruntimmersveckan går
Harödagen av stapeln. En av många
ö-dagar runtom i skärgården. Harös har
loppis, auktion och seglingstävlingen
Harö Runt. Det andas gammalt, nostalgi
och trivsel.
t e x t : Jo s e f i n E k b e rg
f o to : R o i n e K a rl s s o n

»

varit på Harö
förut. Det enda vi känner till är
att här har framlidne konstnären Björn Lindroths restaurangpråm Harö
Krog legat. Ön ligger några sjömil norr
om Sandhamn. Vi kliver av på bryggan där
Vaxholmsbåten släpper av oss. Förvirrat
ser vi oss omkring för att hitta till affären
där sommarens stora begivenhet sker. Det
kommer en massa fritidsbåtar som lastar
av sina grovsopor. En märklig syn – små
båtar överlastade med sängar, fåtöljer och
spisar. Snart kommer sopbåten Belinda
och hämtar deras ratade prylar. Det vill
säga, det som inte skänkts till Harödagens
loppis visar det sig senare.
När vi frågar efter vägen till Harö Livs,
Vi har aldrig

får vi veta att den ligger på en annan ö –
nämligen Gummerholmen.
– Oj då. Hur göra nu?, undrar vi.
Handlaren Mats Hagebring som tipsat
om evenemanget nämde visst något om
att bli hämtade från en annan brygga. Vi
ringer och han skickar genast en kompis
med snurrebåt till oss. Lättade kommer
vi fram till rätt ö. Hit tar man sig tydligen
bäst med egen båt. Vid bryggan är det
ett myller av folk och dess flytetyg. På en
faluröd båthusliknande byggnad hänger
en skylt med texten Harö Livs. Med stora
bokstäver. En populär butik bland båtfolk att bunkra förnödenheter hos. Den
är också ombud för Systembolaget, har
gästhamn och café med enklare matser-

När vi frågar efter
vägen till Harö
Livs, får vi veta att
den ligger på en
annan ö – nämligen
Gummerholmen.
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Ådan vinner Harö Runt. Gudingen hann
inte med.

vering. Vissa kvällar bjuds på levande
musik och nygrillat. Som såklart vid ett
sådant här festligt tillfälle.
Återvinning istället för sopor
Vi minglar runt bland loppisborden i
jakt på »det stora fyndet« som man kan
imponera på TV-tittare med i programmet Antikrundan. Där står en gammal
spinnrock. Rejäla strykjärn av riktigt järn.
En skojig darttavla. »Bra å ha«-kastruller.
Antika flaskor. Virkade grytlappar. Nyvävda trasmattor för 100 kronor metern.
Överallt rör sig sommarlediga människor
med stora leenden i nunorna. Kusinerna
Lottie Lindtrup och Helen Forsström från
Harö känner, klämmer, vrider och vänder
på olika varor.
– Vi gillar återvinning och tänker på
miljön, säger Lottie.
Kusinen Helen granskar suktande en
lampett av glas format som stora gröna
blåklockor. Den ser hon inte ut att släppa
taget om i första hand. Nu när öborna
rensat ut i sina stugor ﬁnns plats för nya
fynd att inreda med. Eldsjälen Maj-Britt
Pihl berättar hur det kom sig att man
började med loppisen för fem år sedan.
– Det var så mycket ﬁna saker som
kastades som vi kunde samla in här,
berättar hon.
All behållning går oavkortat till Sjöräddningsstationen på Möja. I vattnet
ligger en plastad träeka som ska säljas på
auktion senare. Det vore kul med en egen
eka att ro runt Lidö därhemma. Vi lägger
ett bud. 500 kronor. Spontant utan att
tänka på transporten hem. Kanske kan
vi segla hit och ta den på släp? Maj-Britt
skriver upp namn samt mobilnummer
ifall ekan blir vår. Det är underbart vackert väder denna dag när Margareta har
namnsdag. Då blir man lätt glassugen. Vi
köper varsin Magnum Mandel i butiken
och njuter av utsikten.

På sjön börjar segelökorna göra sig
beredda inför start. Tävlingen heter Harö
Runt men man seglar inte runt ön längre,
utan på Haröfladen i en rundbana för
åskådarnas skull. På publikvänligt avstånd
kan man bevittna ifall en äkta Harööka
seglar snabbare än en vanlig segelöka. Det
är en grann och fridfull syn som minner
om forna tider före motorers bullriga
intåg. Arne Strömberg från Harö-Hasselö
Intresseförening står vid mikrofonen guidar oss genom regattan. Vinner gör mellanökan Ådan från Harö-Storö och dess
skeppare Svante Frid. Tiden blir en timme
och 26 minuter. 49 minuter senare går
sista båten i mål.
Boksläpp på bryggan
Den här dagen sommaren 2013 är särskilt
minnesvärd då boken om Harö släpps.

En gång om året är det grovsophämtning. Idag.

»All behållning går oavkortat till Sjöräddningsstationen
på Möja. I vattnet ligger en plastad träeka
som ska säljas på auktion senare.«

På Harö brygga
samlas grovsoporna.
Men Harödagen är
på Gummerholmen.
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Helen Forsström och Lottie Lindtrup
från Harö hittar en
massa fynd.

»Kusinen Helen granskar suktande en lampett av glas formad
som stora gröna blåklockor. Den ser hon inte ut att släppa
taget om i första hand.«
På bryggan möter vi författaren Torbjörn
Stolpe som ger oss ett dedikerat exemplar. Han verkar minst sagt förälskad i
den här skärgården. Arkipelagen består
av en massa öar. Harö, Storö, Lisslö,
Brändö, Hasselö och Gummerholmen
för att nämna några. Torbjörn har skrivit
boken tillsammans med Thomas Wängsö.
De jobbade på varsin bok om Harö utan
att känna till den andre. När det kom
fram bestämde de sig för att slå ihop sina
påsar. Det blev »Harö – historien om en
skärgårdsö«.
Boken skildrar livet på en isolerad ö
från självhusBoksläpp med
hållningens tid
Torbjörn Stolpe.
till
nutidens
ko m mu n i k a tioner med båttraﬁk, el, telefon och datorer. Harö ﬁck
ångbåtsförbindelse förhållandevis sent.
Först
under

1920-talet. Det gjorde att folket som levde
här fortsatte längre med traditionell säljakt
och ﬁske.
På bryggan hittar vi Göte Lindström
»den sannaste skärgårdsbon här på Harö«
enligt boken. Han ser frisk och jovial ut.
Som den urstarka äkta skärkarl han är.
– Det står en massa trams om mig här,
säger han och ler lite generat.
Lite smickrad är han nog ändå. För vem
skulle inte vara det. Det vore ju en ära att
få vara Harös egen kändis. Och stå som
livs levande symbol för en gammal genuin
skärgårdskultur. Med sunda värderingar
om att ta tillvara och vårda det som naturen ger. Tankar som spår en renässans i
alltfler medvetna och samvetsgranna själar.
Heja Harös seglande ökor och dess
återvinnande dag. Hela 18 986 kronor
får Sjöräddningen det här året. Maj-Britt
ringer sen som hon lovat och meddelar
att ekan sålts till någon annan. Lika bra
det – då ﬁck man in mer pengar. Nästa
gång lägger vi ett högre bud. Så vi kan ro
närsomhelst till Gummerholmen i framtiden. ❧
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Sommarens roliga dagar:
Rådmansödagen lör 28 juni
Gräsödagen lör 28 juni
Föglödagen Åland lör 5 juli
Singö Hantverksdag lör 5 juli
Möja Marknad lör 5 juli
Göstadagen Rödlöga lör 12 juli
Simpnäsdagen lör 12 juli
Ingmarsödagen lör 12 juli
Albert Engströmdagen Grisslehamn lör 12 juli
Torö hembygdsdag lör 12 juli
Ålands Sjödagar Mariehamn 16-20 juli
*Harödagen lör 19 juli
Arholmadagen lör 19 juli
Svartsödagen lör 19 juli
Skärgårdsdagen Stavsnäs lör 19 juli
Beckbyxans Dag Älmsta sön 20 juli
Husarödagen lör 26 juli
Nämdödagen lör 26 juli
Runmarödagen lör 26 juli
Badortsdagarna Öregrund 15–17 augusti
Skärgårdsdagen Nynäshamn lör 30 augusti
Kanalens Dag Åkersberga sön 31 augusti

Välkommen till Forsmark

- en upplevelse för hela familjen

Kostnadsfria
aktiviteter

ÖPPETTIDER
16 juni–10 augusti, öppet dagligen
Mån–fre, kl. 10:45–17. Lör–sön, kl. 11–16.
Stängt under midsommarhelgen.

•
•
•
•
•
•

11 augusti–7 september
Mån–fre öppet endast inför busstur kl. 13
Lör–sön, kl.11–16. Ordinarie sommarprogram.

Experimentverkstad
Elbilar för barn
Forsmarks kyrka
Guidade bussturer
Hoppborg
Bruksmuseum

INFORMATION OCH BOKNING
visitforsmark.se

Läs mer

visitforsmark.se
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•
•
•
•
•
•

Engelsk park
Fransk park
Bruksvandring/Herrgårdsvisning
Café och värdshus
Hantverksbutik
Helgevenemang (visitforsmark.se)

foto roine karlsson
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Kulturkrock

»

Mannen som uppehåller sig
utanför mattemplet skulle
kunna tas för en äkta öbo. En
äldre rospigg märkt av väder och vind.
Om det hade varit för femtio år sen.
Samtidigt som Wannabee-öbon rutinerat glider igenom entréns glaskarusell
och påbörjar sin jakt efter grillkol och
entrecote. Och dill.
Det är bråttom till färjan. Hon plockar
upp sin smartphone och får sina anteckningar upplästa i hörsnäckan: Senapssill.

Västerbottenost. Hårt bröd. Färsk potatis.
Jordgubbar. Någon grönsak.
Allt är helt och hållet som det ska
vara så här före midsommar. Till och
med vädret är fint. Om det inte vore för
den här äldre farbrorn i pälsmössa med
brunbränt ansikte och dåliga tänder. Han
som haltar omkring utanför entrén med
en tom pappmugg i handen och en vädjande blick.
»Dom campar liksom«, tänker hon.
»Det är ju ändå lite charmigt, eller…«

»Det är ju ändå lite charmigt, eller…«
12 magasinskärgård vår2014

»Dom har det ungefär som vi, förr.
Samlar pinnar i skogen och eldar. Som
mamma och pappa och innan de hade
oss barn«, funderar hon tyst för sig själv.
När hon jagar runt bland hyllorna i
mathallen hägrar bilden av skärgårdssommaren där fjärden ligger blank, måsarna
skriker och det ekar i naturen för att det
är så stilla i värmen.
I skärgården gäller fortfarande storväst och skepparmössa. Dofterna från
det mångkulturella samhället är långt,
mycket långt borta. Inget stör vitheten på
ångbåtsbryggan. I syrensnårens skugga
sitter inga somalier och tuggar qat. I stället spelar en flicka i sommarklänning fiol
med blomsterkrans i håret.
Då slår det henne.
Varför skulle någon som har det någotsånär drägligt resa tvärsöver Europa och
sätta sig på gatan för att be om pengar?
Och dessutom träna in den där sillywalken som ser ut som den var hämtad
ur Monty Python?
Framme vid kassan.
»Dj-lars!« Glömde dillen. Tillbaka till
hyllorna.
»Om sedan samme någon«, funderar
hon vidare, »lyckas panta flaskor och
skramla ihop till en Mercedes. Är han inte
värd den då?«
I raskt tempo skiftar hon sina kort i
betalningsterminalen skyndar vidare mot
bilen och knäpper upp billåset med fjärrkontrollen.
Hon är på väg ut i skärgården, den
kulturella likformighetens sista utpost.
Traditionens yttersta bastion. Det lilla sista
halmstrået av ordning och trygghet i en
omvärld som blir allt mer obekant.
/andreas af malmborg

Andreas af Malmborg
– är medialärare på
Rodengymnasiet
i Norrtälje, författare och journalist
bosatt på Svartlöga
om somrarna där
han bedriver egen
sjötaxiverksamhet.

Stöd vårt arbete

Foto: Bruno Ehrs

Genom att bli vän i Skärgårdsstiftelsen stödjer du vårt
arbete för att bevara skärgårdens landskapsbild och naturvärden. Vi finns närvarande på många sätt i skärgården
med tillsynsmän, naturvårdare, jordbruk, skogsbruk,
renhållning, 200 skärgårdsmajor och en rad insatser för
skärgårdens djur- och växtliv.

Bli stiftelsevän snabbt
och enkelt via SMS
Att bli vän kostar 300 kr, familjevän 375 kr per år
och då får du bland annat:
• Vår tidning Stångmärket, med fem nummer per år.
• En praktfull vänbok på ett intressant skärgårdstema.
• Möjlighet att följa med på våra guidade vänresor.

SÅ HÄR GÖR DU:
Skicka något av nedanstående
SMS till kortnummer 71440.
För att bli Vän (pris 300 kr):
PG VÄN personnummer
För att bli Familjevän (pris 375 kr):
PG FAMILJ personnummer
Exempel på hur du skriver:
PG VÄN 7808180239 alt. PG FAMILJ 7808180239
Du erhåller kvitto/faktura via SMS och post. När du har
betalat fakturan skickar vi vänmärke, tidning och vänbok.
För mer information besök www.skargardsstiftelsen.se.

Senaste nytt & Notiser

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

w
Miljövänlig aktersnurra

foto roine karlsson

foto: lehr

LEHR LP9,9 är världens första
gasoldrivna utombordare med
elstart. Inbyggt kraftfullt litiumbatteri. Batteriet väger endast ca 1 kg.
LEHRs gasoldrivna utombordare finns
i tre modeller. Med 2,5 hk, 5 hk
och denna den starkaste på 9,9 hk.
Motorerna släpper endast ut koldioxid
och vatten. Mer info på GreenOne.se
och LEHR.se

Lördagen den 14 juni går årets Postrodden
över Ålands hav med start på Eckerö klockan
10. Med allmogebåtar som ros och seglas
över Ålands hav av roddarlag i tidstypiska
kläder. De första båtarna beräknas komma
till Grisslehamn vid 12.30-tiden (lokala tider).
Evenemanget hedrar forntida postskärkarlar
som riskerade livet och omkom på havet.
Helgen 5–6 juli planerar teatergrupp
Da Vinci att sätta upp ett sånglustspel
på Kaplansbacken vid Sjöfartsmuseet i
Älmsta. Idén till sånglustspelet är baserad
på historien i Sound of Music men översatt
till Väddöförhållanden. Lördagen den 19 juli
kommer Beckbyxans Dag att firas på museet
klockan 10–16. Det blir som vanligt fullt med
hanterkare och föreningar med anknytning
till sjöfarten. Provapårodd i Storfjärden och
barnaktiviteter på museitunet. För mer
information se www.sjofartsmuseet.se

foto roine karlsson

Mellan postrodd och beckbyxor

Traktordag i Färsna
Lördagen den 9 augusti klockan 11–16 blir det stor jubileumsutställning på Veterantraktorernas
dag vid Färsna gård utanför Norrtälje. Veterantraktorklubben firar i år 30 år. Alla slag av veteranfordon är välkomna. För fordon 30 år och äldre innebär det att föraren får fri entré. På sommarens program står också midsommarfirande den 20 juni klockan 14 och lördag den 26 juli
klockan 12–15 blir det traktorkortege genom Norrtäljes gator och torg. Se mer information på
www.veterantraktorklubben.nu

»Visste du att... Nynäshamns gästhamn har 300 gästplatser?«
Biovacuum - Watercare minireningsverk
• Ingen slamsugning behövs.
• Enkel placering ovan mark.
• Hög reningsgrad - även vid oregelbunden användning.
• Besök - installation - service
Hör av dig för mer information.
Vi delar gärna med oss av vår långa erfarenhet.

Miljö & Bioteknik

08-608 21 60
kontakt@miljöochbioteknik.se
www.miljöochbioteknik.se
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Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggeriers årliga ölfestival »Stora öl
– små bryggerier« hålls för tredje året
i rad.
Den 22–23 augusti håller The Nils
Oscar Company i evenemanget på Sunlight
House i Nyköping. Varje medlemsbryggeri har en egen monter med upp till
fyra olika fatöl. Man blir serverad öl av
bryggeriernas egen personal.
Inträdesbiljetten kostar 150 kr,
där Nils Oscar kommer att ge
50 kr oavkortat till Cancerfonden.
1 provglas ingår i biljetten som
säljs via Tickster. Observera att
det endast är förköp. /ml

foto: gunnika isaksson-lutteman

Ölfest i Nyköping

Kappsegling mitt i stan
I sommar börjar ÅF Offshore Race (fd
Gotland Runt) med mjukstarten att segla
»inomskärs« på Stockholms ström till 10
000-tals åskådares förtjusning. ÅF Inshore
Race har start och mål lördag den 28 juni
mitt i storstaden. Dagen efter börjar den
»riktiga« starten till ÅF Offshore Race mot
kappseglingen runt Gotland.

Presentförpackning förkläde, solhatt och väska
585:-/set. Säljs hos
Linneladan, Penningby.
www.linneladan.se

Nytt kajakcenter på Rindö
I mitten på april slogs portarna upp till
Vaxholms Brygghus i Rindö Hamn. Här kan
du hyra och köpa kajaker samt annan friluftsutrustning. I Brygghuset ryms även café med
lättare luncher och fikabröd.
Kalle Wallin med familj och vänner står
bakom satsningen och det kommer även
erbjudas guidade kajakturer i både inner- och
ytterskärgården. Företaget hjälper också till
med teambuilding och skräddarsydda evenemang för både företag och privatpersoner.
Kajakcentret är öppet varje dag i sommar
klockan 10–20. Mer info på www.vaxholmsbrygghus.se. /Gunnika Isaksson-Lutteman

Koppla upp
och koppla av!
Miljöcertifierad enligt ISO 14001 och klimatneutral

Du hittar oss dygnet runt på webben, i mobilen,
läsplattan och på Facebook.
Mattias, Lotta och Madeleine

Telefonbanken Personlig Service
har öppet alla vardagar mellan
kl. 07.00 och 19.00. Vi och våra
kollegor svarar när du ringer
0176 -770 00.

’”I Roslagens famn hittar vi en pigg liten vinnare som tar stort socialt ansvar.”
De senaste tio åren har vi satsat över 80 miljoner kronor på Roslagens framtid.
16
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29–30.8.2014

foto johan bruun

sprint
halva: : simning 750
löpnin simning 190 m cykling 2
0k
0m cyk
g 21km
ling 90 m löpning 5
km
km

VÄLKOMMEN TILL KÄRINGSUND

TRIATHLON

öppna åm i sprint och halvdi
stans.
Öppna junior fm-cup Final.

Anrikt pensionat i Furusund
Nu har anrika pensionatet Hotell Villa Dagmar på Furusund
återigen öppet för allmänheten. Man kommer att satsa på
pensionatsgäster och ha sommarcafé med tillhörande loppis
från och med juni. Senare i sommar blir det opera, konstutställningar, filmvisning och olika föredrag. Bland annat om August
Strindberg och andra konstnärers tid på Furusund.
För mer information se www.villadagmar.se eller
facebook.com/villadagmar

amatörer och proffs

na
lkom
alpenlagar vä
u17
och
u15
i klasserna
pris

www.triathlon.ax

BLI FÅNGAD AV SIARÖFORTET
En egen ö mitt i farleden med boende i vackert trähus från 1916, nybyggd toppfräsch
konferenslokal, charmig vedeldad bastu och ett eget Fort! Boka nu för fest eller möte.
Öppet maj-oktober. Läs mer på www.blidosundsbolaget.se eller ring 08-24 30 90.
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öfolk Bimba Sjöholm är en av de bästa racerbåtsförarna i Sverige och ett aktat namn i
utländska båtracingkretsar. Kanske inte så känd för allmänheten här – ännu. Hon växte
upp på Ingarö. Pappa Kenty har kört racerbåt med många segrar och har propellerverkstad
på Ingarö. Bredvid har brodern William båtverkstad och nära finns Bimbas »båtfixarhall«.
t e x t o. f o to : H a n s B ra n d t

Bimba heter egentligen Angelica men blev kallad »Bimba«,
det vill säga »Lillan«, av mamma Clara med italienskt påbrå
och sedan dess har Bimbanamnet bara hängt med. Trots
denna maritima racinguppväxt
har inte Bimba på något sätt
blivit tvingad in i sporten.
Men – nyﬁken som hon är passade hon vid 13 års ålder på att
pröva på brodern Williams båt
när han lämnade juniorklassen.
Sedan var det »kört« och vid
17 års ålder byggde Bimba sin
egen båt och började »racandet« på riktigt.
Racingen har nu inbringat
ett flertal medaljer på europeisk och världsnivå. Exempelvis
en guldmedalj i EM 2010 i
F1000 och en silvermedalj i
VM i Italien 2008. Men för att
nå dit har det krävts mycket
träning, bra utrustning och
många kostsamma resor inte
minst utomlands. Till exempel
till de nordiska länderna samt
dessutom till bland annat Kina,
Kiev, England, Portugal, Italien,
Frankrike, Arabemiraten, Ryssland och Azerbaijan. Prispengarna är låga och därför krävs

pålitliga och uthålliga sponsorer. Lyckligtvis har Bimba hittills haft trogna sådana.

Namn: Angelica »Bimba«
Sjöholm
Ålder: 31 år
Uppväxtort: Ingarö
Gör: Tävlar med racerbåt
Medaljer: Bland annat
guld i EM 2010 och silver
i VM 2008
race 2014:

17–18/5 Ungern, VM
23–25/5 Australien,
SST120 VM
6/6		
Skokloster,
Sverige
27–29/6 Italien, VM
20–21/9 Italien, EM
2–3/8	England, British
Sprint
22–24/8 Norge, NM
events:

31/5 Stora Hansen Dagen,
Spånga
5/7 Sandhamn Powerboat
Weekend (Poker Run)
ytterligare info:

www.bimbaracing.com
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Siktar på Formel 1
Sporten engagerar såväl killar som tjejer. Just nu kör fyra
tjejer Formel 2. Båtarna får
variera i form och utseende
medan motorerna är av samma
fabrikat, utseende och motorstyrka. Ytterst är det förarens
skicklighet som avgör resultatet. Naturligtvis betyder uppbackningen från teamet också
mycket. Är det farligt att köra
båtracing?
Egentligen inte, säger
Bimba. Men det händer förstås
olyckor när farterna är upp till
100 knop. Det vill säga cirka
185 km/timme, men säkerheten är mycket god och förbättras ständigt.
Inför kommande säsong
slipas hela båtskrovets sex lager
lack bort från Bimbas båt och

nylackas sedan med ett lager
färg varvid man lyckas minska
vikten med cirka 15 kilo och
därmed förväntas farten öka
med någon knop. Bimba själv
är mån om att vara fysiskt
vältränad genom löpning, träning av armar, bål och nacke
så mycket hon hinner för sitt
dagliga arbete inom miljöbranschen. Hennes mål är att få
köra F1 där farten kan komma
upp till 130 knop, ha kul, träffa
många människor och hon vill
hålla på så länge det är roligt.
Hon är kreativ och vill hela
tiden förbättra båten och sig
själv.
Om hon inte körde racing
skulle det bli många resor,
dykning och glasblåsning. Men
inte något med höjder då hon
har höjdskräck. Skärgården då?
Sakta med en snurra kanske,
men segling – rena skräcken
– för när skulle hon komma
fram? ❧

»Hennes mål är att få köra F1
där farten kan komma upp
till 130 knop.«

magasinskärgård sommar2014

Rådmansödagen
Gräddö brygga

Lör 28 juni kl 10–16
Lokalt hantverk, marknad,
Sjöräddningen, kaffe

Välkommen till

Fjärdlång och Huvudskärs vandrarhem
enkelt boende i en underbar miljö!
Telefon: 0735 - 955 303, 08-501 560 92
www.fjardlang-huvudskar.se

Foto: Jörgen Wiklund & Co/bildarkivet.se

Välkommentilltill till
Välkommen
Välkommen
Skansholmens Sjökrog

Skansholmens
och Bistro Sjökrog

Kliv in i
Haninges övärld!

SkansholmensSjökrog
Sjökrogfick
fick1998
1998som
somförsta
Skansholmens
fick
1998
som
första
Skansholmens
första
krog
i
Sverige
sedan
1865
tillstånd
krog ii Sverige
Sverige sedan
sedan 1865
1865 tillstånd att
att
att
bränna
sitt
eget
brännvin.
Ett
brännvin
bränna sitt eget brännvin. Ett
Ett brännvin
brännvinsom
som
som endast serveras till gäster på denna
endast
endast serveras
serveras till gäster på denna krog.
krog. På Skansholmen finner Ni Sveriges
På Skansholmen finner
finner Ni
NiSveriges
Sverigesförsta
första
första lagliga hembränningsapparat.
lagliga
hembrännings-apparat.
Ni
lagliga
hembrännings-apparat.
Nibjuds
bjudspå
på
Ni bjuds
på exklusiv mat i Skansholmens
exklusiv
göra
bekantskap
mat förstklassig
och får göra
bekantskap
Sjökrog eller
Barbeque
i vår
med
en
av
Sveriges
bästa
köksmästare,
med
bästa
köksmästare,
Bistro. Tillagat av vår köksmästare
Marc
Enderborg.
Marc
Adam
Sjöberg med personal.
med Enderborg.
personal.

Har du upptäckt att du kan vandra på
Gålö, Utö och Fjärdlång?
Upplev vandringen på våra öar.
haninge.se/turism

Skansholmens
Sjökrog
Skansholmens
Sjökrog
Mörkö 153
153 93
93 Mörkö
Mörkö
Mörkö
55066
66
Tel Växel: 08-551
08-551 550
55065
65
Fax: 08-551
08-551 550
E-post:info@skansholmen.com
info@skansholmen.com
E-post:
www.skansholmen.com
www.skansholmen.com
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Grattis Husmor Lisa och Haninge
I vårt lotteri där alla som bokat annonsplats
i god tid i Magasin Skärgård, vann Haninge
kommun halvsidan och Husmor Lisa en
servicefolk-annons.
– Vad roligt. Vi som aldrig brukar vinna
någonting, säger Margaretha Picano på
Haninge kommun när vi ringer upp henne.
Lisa Lönner Pulkkinen alias »Husmor Lisa«
från Resarö blev minst lika glad. Vår frilansjournalist Gunnika Isaksson-Lutteman åkte
hem till henne för att gratulera med blommor
och korrektur på nya annonsen. Lisa blev
väldigt överraskad och glad där hon stod i
köket och tillagade paprikor på spisen till en
catering i stan med 150 gäster.

rä
H a m n al a n d
på Å

Ny hamnguide
för Åland

70 hamnar på Åland
presenteras i en ny
guide. Här finns både
officiella gästhamnar,
bryggor för tillfällig angöring och naturhamnar.
Bakom guiden står
seglaren och tidigare
DN-journalisten Anders
Hellberg. Han seglar
gärna i åländska vatten
men har länge saknat
en modern och informativ guide. Med bidrag
av Ålands landskapsregering har han nu
skapat den guide han
själv vill ha.
Varje hamn presenteras på ett uppslag.
På en sida visas dels ett flygfotografi över
hamnområdet med aktuella uppgifter infällda
i bilden, dels ett utdrag ur sjökortet över
motsvarande område. På motstående sida
beskriver Hellberg hamnen och ger tips och
råd om insegling och förtöjning. För varje
hamn anges en plus- och minuslista och
andra fakta.
En del av naturhamnarna, som Hellberg
valt att ta med, ligger på privatägda vatten.
Då är det tillåtet att anka ett dygn och »här
krävs självklart att båtfolket visar omdöme«.
Det betyder bland annat att man inte lägger
sig vid en privat brygga eller vid bebyggda
stränder. Man kopplar hundar när man går
iland och man tömmer sitt toaavfall i gästhamn. Det är förbjudet att släppa ut det i
havet. /Helena Forsgård
Cover:Cover

foto: gunnika isaksson-lutteman
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Husmor Lisa

Vernissage på »Utsikt från en ö«
Naturskildraren Lars Holm på Björkö
i mellersta Roslagen firar i år 35 år
som konstnär med en stor utställning
på Skärgårdspensionat Lyckhem i byn
Skeppsmyra. Under temat »Utsikt från en ö«
ställer han ut cirka 130 akvareller, oljor och
skisser. Det blir vernissage lördag den 12 juli
och utställningen pågår till den 3 augusti.
På sidorna 44–46 i det här numret kan ni se
smakprov på hans begåvning.

»Visste du att... Doug Seegers
uteliggaren från Nashville
kommer till Högmarsö krog och
uppträder den 31 juli?«

17.1.2013

14:25

Sida 1

Titel: Åland – gästhamnar,
farleder, ankarplatser
Författare: Anders Hellberg
Förlag: PQR
Sidantal: 224
Cirkapris: 350 kr

Öka trivseln och sänk elkostnaden
t
Varm na!
m
o
k
l
vä

Vi har en insats
för alla öppna
spisar
NERGIKASSETTEN

Spisdoktorn

Brasvärme Sthlm

Vi har även pergola

Ritarslingan 11 Arninge Täby • Öppet ons – fre 10–18, lör 10–14 • 08-540 203 95 www.spisdoktorn.com
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SKÄRGÅRDSKROG – RÖKERI – FESTPAVILJONG – LOGI
Om du skulle bege dig ut i Roslagen, till Marholmens ö, bland kobbar och skär och
vidare till en plats med makalös utsikt över Solöfjärden, då skulle du hitta fram till
Grosshandlargården. Detta är en plats där du kan njuta av en ovanligt god middag lagad
från grunden på traktens råvaror och släcka törsten med hembryggt öl samt en slurk
brännvin som vi har kryddat själva. Barnen roar sig på den lilla sandstranden intill, spelar
äventyrsgolf eller upptäcker lekplatsen. Allt är frid och alla fröjdas på Grosshandlargården.

TA BÅTEN TILL OSS!
N 59° 41’ 05, E 18° 46’ 6

RING 0176-20 81 00 FÖR ATT BOKA BORD ELLER
BESÖK WWW.GROSSHANDLARGÅRDEN.SE
MARHOLMEN, 761 92 NORRTÄLJE
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Från försvar till
varm famn
För trehundra år sedan var Fredriksborgs fästning vid
Oxdjupet en av Europas modernaste försvarsanläggningar.
Idag har det förvandlats till ett väldesignat hotell med
förstklassig mat som platsar i White guide.
t e x t o. f o to : G u n n i k a I s a k s s o n - L u t t e m a n

Fredriksborgs orangeri har både
havsutsikt, genomtänkt inredning
och goda luncher.
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Fredriksborg- och Oskar-Fredriksborgs fästning
på vardera sidan av Oxdjupet var svårforcerat
för fienden när det begav sig.

»

»Konstutställningar i Smöraskens välvda gångar.«

Det är försommar och vi
är på rullande upptäcktsfärd
på Norra Värmdö som sägs
krylla av bortglömda försvarsanordningar längs kustlinjen. En av de övergivna
fästningarna ska vara vårt hem i natt.
Den vitrappade stenkasernen som förr
var ofﬁcersbostad, är nu omvandlad till
Fredriksborgs hotell och restaurang. Det
är från hotellet vi lånat våra färdmedel,
väloljade cyklar som nästan flyger fram i
skogen på jakt efter Myttingelinjen.
Myttingelinjen var en två kilometer
lång försvarslinje med sju batteriplatser
som anlades för att stärka försvaret kring
Oxdjupet, en av tre möjliga sjövägar att nå
Stockholm norrifrån. Redan tvåhundra år
innan Myttingen stod klar hade Sveriges
stormaktsfasoner medfört krav på ökat
beskydd. Fredriksborgs befästning stod
klar 1735 och bestod av ett runt torn för
angrepp från landsidan och ett strandverk
för närstriderna i sundet.
Redan 1820 hade befästningen blivit
omodern och delar av strandverket revs,
men norra kaponjären tronar fortfarande
vid inloppet. Här ﬁnns framtidsplaner
på att bygga lyxiga sviter med utsikt över
Trälhavet. I vaktkuren intill, Corps de
garde, är det numera sommarservering
med havet som närmsta bordsgranne.
Tornet, som kallas Smörasken i folkmun,

blev sex meter lägre när en våning plockades
ner och delar av de sex meter tjocka väggarna användes när Vaxholms kastell byggdes
om. Sommartid ﬁnner du nu konstutställningar i Smöraskens välvda gångar.
Tidens tand har slitit hårt på försvarsverken, men entreprenörsparet Eva och
Thomas Persson har tillsammans med
Statens fastighetsverk renoverat stenkasernen och skapat ett smakfullt hotell med
tio rum och en uppskattad restaurang.

Detaljrika upptäckter
Bakom ett krön i granskogen har vi
hittat ett av Myttingens batterier.
De rostiga järngrindarna döljer en
översvämmad vallgrav och mossiga betongtak. I eftermiddagssolens
varma strålar är det svårt att föreställa sig hur kallt och fuktigt soldaterna förmodligen hade det. 1500
mannar var stationerade längs hela
försvarslinjen även i fredstider.

Avkopplande vyer framför stenkasernen.
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breda nischen som har utsikt över Oxdjupet och Oskar-Fredriksborgs fästning på
andra sidan.
När Fredriksborgs fästning var uttjänt
fylldes farleden igen med sten för att
tvinga dåtidens ﬁendeflotta att segla via
kastellet istället. I mitten av 1800-talet
kunde man vid lågvatten gå torrskodd
över Oxdjupet. Men sjöfartshandeln ökade och för att underlätta för sjötraﬁken
öppnades sundet igen.
Bygget av Oskar-Fredriksborg tog fart
och med hjälp av det nya sprängämnet
nitroglycerin sprängdes stora delar av
fortet in i berggrunden. Kung Oscar II

Smöraskens stenvalv hyser numera
konstutställningar sommartid.

Upptäcktsfärden rullar vidare på vindlande stigar och vi följer den porlande
bäcken för att komma till havet igen. Vi
cyklar på stranden en bit innan vi kämpar
oss upp för backen tillbaka mot Fredriksborg hotell.
I den välkomnande receptionen får vi
vår nyckel, vackert förpackad i en fransk

bok med vårt rumsnamn på. Vi ska bo i
Anna-Lisa. Alla rum har fått namn efter
personer som betytt mycket för de nya
ägarna. Vårt rum luktar vildros och har
äkta krukväxter på fönsterbrädan. Någon
med sinne för detaljer har inrett här. På
kudden ligger mandelkakor inslagna i
rosa papper. Mitt sällskap sätter sig i den

Fredriksborgs restaurang
är väl värda sin plats i
White guide.

Fredriksborg hotell och
restaurang har hittat
nyckeln till framgång.

invigde den dolda fästningen 1877 och
fram till 1930 var anläggningen aktiv och
bemannad.
En gigantisk Finlandsfärja tuffar
genom sundet och fullständigt skymmer
sikten av allt annat för en kort stund.
Solen sänker sig över Solöfjärden samtidigt som våra magar börja kurra.
Smaksensationer
Samtalen böljar mellan borden i matsalen där vi precis fått vår aperitif, tryffelpanerad getost med champagnedressade päron. Kryddorna smälter samman
i munnen och superlativen hoppar ur
munnen mellan tuggorna.
Plötsligt tystnar småpratet. Mörkret
utanför lyses upp av Viking Lines kommandobrygga som är på samma nivå som
vi. När färjan passerat återupptas konversationerna och förrätten bärs in.
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Breda fönsternischer och
sköna sängar lockar till vila.

Genomtänkta
detaljer gör
Fredriksborgs
hotell hemtrevligt.

»I den välkomnande receptionen får vi vår nyckel,
vackert förpackad i en fransk bok med vårt rumsnamn på.«
– Det här är tillagat med kärlek, konstaterar mitt sällskap Veronica om västerbottenostpajen med svampcappuccino
och fortsätter, jag vill slicka ur skålen för
att inte missa en enda munsbit.
Det är enligt oss, inte det minsta konstigt att restaurangen ﬁnns med i White
guide. Den färska papardellen och chokladfondanten med stjärnanissyltad apelsin
får oss att sitta kvar i salen tills alla andra
gäster gått. Maten förvandlas i munnen
till en explosion av smakintryck. Vi vill
inte att måltiden och den här kvällen ska
ta slut.
Vår servitris Caroline sätter sig hos
oss och berättar om huset vi sitter i och
förhoppningen att de snart kan inviga
bastun och den nya konferensdelen i den
röda längan i backen mot havet.
– Där orangeriet ligger nu fanns förr
en fruktträdgård, säger Caroline och pekar
ut genom fönstret.
Vi nickar stillsamt och tänker att vi får
äta lunch i det charmigt inredda glashuset
imorgon. Det är inte bara Fredriksborg
som har förvandlats från kall försvarsborg
till varmt och inbjudande hotell. Vi har
förvandlats från stressade stadsmänniskor
till lugna lantisar som funderar på att äta
frukostbuffén i morgonrocken vi fått på
rummet. Bara för att det känns så hemtrevligt här. ❧
Mer information på www.fredriksborghotel.se
Den kalla försvarsborgen har nu
blivit varmt och ombonat hotell.
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Skydda dig mot oinbjudna gäster
Vi är många som vill njuta av sommaren och det är inte alla gäster som
man har bjudit in. Vilka är de oinbjudna inkräktarna och hur kan man
göra för att minska deras antal? Experter ger råd om hur man skyddar
sig mot de fem vanligaste skadedjuren.

foto:
wikipedia.org/benutzer quaoar

foto:fotoakuten.se

foto:fotoakuten.se

– vigsel, fest och övernattning

Getingar: Vi har sett att de börjat riktigt
tidigt i år och vi befarar att det kommer bli många getingar denna säsong
då vintern varit mild. Getingarna söker
sig gärna till våra ansikten då de dras
till koldioxiden i vår utandningsluft. De
älskar allt som är flytande, sött och klibbigt. Håll rent i kök och kring matplatserna inne och ute. De har ett fantastiskt
luktsinne! Gör en egen getingfälla, klipp av en petflaska, fyll botten med
någoting sött och vänd flaskans överdel upp- och ner och sätt ihop.
foto:holger gröschl

Bröllop

Konferens

foto:fotoakuten.se

– möts i en inspirerande miljö

Weekend

– koppla av och upplev närheten till naturen

varmt välkomna!

Fredriksborg Hotell & Resturang
Tel. 08-541 380 50
www.fredriksborghotel.se
Fredriksborgsvägen 17, Värmdö
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Myror: Myrorna går i stiliga led, så kal�lade myrstigar och det är för att de
lämnar ett doftspår som de sedan navigerar efter. De älskar fukt och matrester.
Det gäller därför att hålla torrt och rent.
Torka med våt trasa och rengöringsmedel
för att få bort fukt, smuts och doftspår.

Gnagare: Dessa söker sig inåt på senhösten. Förebygg genom att se till så att det
är tätt kring dörrar och andra öppningar.
De äter sig gladeligen igenom alla material så ta en årlig titt på ledningar och
proppskåp för att säkerställa säker drift.
Gnagarna älskar matrester och kompost.
Håll rent kring komposten och se till så
att återvinningskärlen är hela och rena.
Daggflugor: Fruktfluga, Ättiksfluga,
Bananfluga… De är förargliga flugor som
även de söker sig mot våra ansikten.
Gemensamt för dem är att de lockas till
ruttnande, surt material som jäsande
frukt, saft och öl. Där lägger de sina ägg
och larverna utvecklas. Under sensommaren sker en massförökning utomhus
och många daggflugor söker sig inomhus
där de hittar idealiska platser för äggläggning. Spola vattenlås och sortera
bort ruttnande frukt varje dag. Skölj ur
tomflaskor och burkar. Undvik bananskal
och äppelskrutt i soporna och se till att
disktrasor torkar mellan varven.

Fågelträck: Fåglarna har inget doftsinne utan de är välsignade med en
otrolig syn. De ser mat och skräp på långt håll och kommer genast till
festen! Håll rent kring huset och matplatsen. Vad man ska se upp med
är fågelträcket. Först och främst innehåller det smittämnen vilka vi inte
bör få i oss. Vidare är det frätande och kan orsaka skador och missfärgningar. Se till att torka av bordet med fuktad trasa och håll den separerad från övriga trasor som används i köket. Använd gärna en trasa som
ni kan tvätta. /Lena Salander, Food Safety AB

»Visste du att...
...Du kan boka Fångarna på
fortet på Siaröfortet?«
magasinskärgård sommar2014

Sommar på Djurönäset

foto: magdalena lindelöw
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Ett lyft för Nyköpings hamn
1 juni kan krogarna öppna sina uteserveringar efter renoveringen
i hamnen. Västra kajen har förbättrats och förskönats med ny
plattsättning, belysning och planteringar. I sommar kommer vi
att kunna sitta och njuta på en nybyggd stentrappa vid vattnet,
en så kallad orgeltrappa. Det är en trappa med stora steg, där det
nedersta steget är nedsänkt i vattnet. Effekten förstärks med
belysning i trappan. Även på västra sidan pågår arbetet med
plattläggning och planteringar nedanför det nu färdiginflyttade
ombyggda silot. Nyköpingsborna får ett ännu finare och mer
lättillgängligt hamnstråk. /ml

Konst på Rödlöga och
Svartlöga

foto: privat

Det blir konstutställningar på både
Svartlöga och Rödlöga i Roslagens yttre
övärld. I Ateljén Svartlöga den 12–17 juli
och i Gammelgården Rödlöga den 19–25
juli. För tolfte året i rad arrangerar
konstnär Staffan Sandler på Svartlöga
sommarutställning i sin ateljé. I år kommer också författaren och poeten Lena
Köster. Se mer på www.sandler.se

foto r karlsson

Nytt vatten till Lidö
Nu har ön Lidö utanför Rådmansö i
Roslagens skärgård fått ledningar för
kommunalt vatten. En ledning på botten
dras från Gräddö. Krögarna på värdshuset, Olle Tejle och Hugo Olofsson, är
glada över att få bra vatten i kranarna
lagom till sommarsäsongen startar. Det
satsas också på en sandstrand vid gästhamnen, promenadstig runt Södra
kalven och pensionatet har fått en ansiktslyftning. På programmet i
sommar står jazz på onsdagar och trubadurer på helgerna.
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Seregårdsvägen 1, 139 73 Djurhamn | 08-571 490 00
www.djuronaset.com

Senaste nytt & Notiser

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

w
Bricka med sjökort över Gräsö
skärgård, av formpressat trä.

foto roine karlsson

Svensktillverkat.
43 x 33cm.
Pris 445kr.
Säljs hos
Sundboden,
Öregrund.
www.sundboden.se

Ålands Sjödagar med ny dag

Amfibiemannen växer
Den 25 juli körs swimruntävlingen där
motionärer och elit simmar och springer
mellan Lidö och Arholma i Stockholms norra
skärgård. Distansen gör det hela till en
rejäl utmaning. På bara två år är tävlingen
Amfibiemannen den störta i sitt slag, med
närmare 600 personer på startlinjen, som
är belägen på natursköna Lidö. Tävlingen
håller högsta klass med bland annat toppnamn från den större systertävlingen Ö till
Ö, såsom Björn Englund, Anti Antonov och
SM-simmare Jesper Svensson, Mike Thoren
och ytterligare en kändis Malin Ewerlöf, som
kommer att tävla i mix-klassen.

foto roine karlsson

I sommar går Ålands Sjödagar på Sjökvarteret i Mariehamn av stapeln 16–20 juli. Den
16 juli blir det Sjösäkerhetsdag och underhållning av Fred Lane som sjunger sånger
från sjön. Den 17 juli blir det en för i år ny dag – Sjökulturdagen. Med musik och kultur från hela världen och sniporna anländer efter fyra dagars äventyr. Den 19 juli är
det Folkmusikdagen med skepparparad, folkdans och folkmusik. Veckan avslutas med
Barnens dag på söndag 20 juli. Det här sker i Östra hamnen men i väster ligger vackra
skutan Pommern. Missa inte Pommerns Dag den 13 juli. Med segelsömnad, knopslagning, navigation med mera.

Välkommen till Harö

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

Båtturer Båtturer

Öppet varje dag hela sommaren
Gott om plats för gästande båtar
och servering på bryggan
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Tor: Kallskär och Rödlöga
Fre: Håkanskär och Söderarm
Lör/Sön: Skarv och Röder

Reguljära turer
Norrpada, Söde
Turerna
samt Räfsnäs

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

Per Eliasso
070-660
www.per-
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Sätt färg på Arholma

foto staffan tolsén

Färg fyller många funktioner inte bara inom konsten. Staffan Tolsén hjälper oss under en weekend att förstå hur vi väljer färg som stimulerar
näthinnan. Kursen som också är en upplevelse med workshops förläggs
flera helger ute i det fria på Björkö och på Arholma. www.tolsen.se

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

Boka besök hos oss!

BLI FÅNGAD AV SIARÖFORTET

Visning och provning

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

www.norrteljebrenneri.se
29
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Uppåt för örnen
Det är en strålande försommardag och fjärden
framför oss ligger blank som ett salsgolv. Det är
en viktig dag. Så här års är det dags att se efter
hur det har gått för skärgårdens örnar.
T e x t O. F o to : R o i n e K a rl s s o n
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»Det har gått bra för våra örnar
men arbetet med att hålla koll
på utvecklingen är viktig«

I den högsta tallen bygger
havsörnen sitt bo.

»

en kuslig känsla vi
färdas genom tysta och fågeltomma skärgårdar. Ejdern,
orren och gråtruten – de som satte färg
på tillvaron här ute. De är nu som bortblåsta. Vart tog gäddan som slog i de
grunda vikarna vägen? Det ﬁnns många
teorier om vad som pågår. Vad vi vet är
att vi måste jobba för en giftfri miljö för
att få en levande skärgård.
På grund av miljögifter var havsörnarna nära nog på väg att stryka med i
början av 70-talet. Då räknades det till
bara 13 havsörnsungar i hela landet(!).
Men tack vare Naturskyddsföreningens
mest lyckade miljöprojekt är örnen en
vanlig syn i dag. »Projekt havsörn« startade 1971 med Björn Helander som projektledare. Till sin hjälp har han haft flera
hundra ideellt arbetande personer. Här
har också flera av Skärgårdsstiftelsens
tillsyningsmän bidragit med att släpa ut
tonvis med kött till matplatser på uddar
och kobbar. Med stödutfodring vände
man den negativa trenden för de unga
örnarna.
Stockholms skärgård är en fantastisk
biotop för havsörnen. Här har beståndet
Det är med

ökat och Levande skärgårdsnatur rapporterade 2013 att det då fanns 60 ungar och
83 revir. Från Landsort i söder till BjörköArholma i norr, inklusive fastlandskusten.
Bredvid mig i båten har jag Johan Westerlund från Spillersboda. Han är en av
de yngre som nu hjälper Björn Helander
att kontrollera och ringmärka örnarna
I fjol räknades
till 60 ungar.
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i Norrtälje-skärgården. Det har gått bra
för våra örnar men arbetet med att hålla
koll på utvecklingen är viktig. Havsörnen
som beﬁnner sig högst upp i näringskedjan kan berätta mycket för oss. Efter det
att örnarna misslyckats med häckningen
på 1970-talet förbjöds miljögifterna PCB
och DDT.

Vita spår vid boet
När vi nu närmar oss ett av våra mål,
den skogsklädda ön, får vi syn på örnen
som på breda vingar cirklar runt över sitt
revir. Med sin skarpa blick upptäcktes
inkräktarna redan ute på fjärden. Det
här ser lovande ut. Efter att ha förtöjt
båten börjar vår mödosamma vandring
in mot ön. Det är rena djungeln. Med
sylvassa havtorns- och nyponsnår. Vi
får gå omvägar för vindfällen som rasat
över ogenomträngliga enbuskbestånd.
På ramslöken under boträdet ser vi
att det ﬁnns liv i den gamla tallen.
Ungarna har dekorerat den vit då de
sprutat sin avföring över bokanten. Likt
en målare som spillt färg. För Johan börjar nu ett mödosamt arbete. Med hjälp
av klätterutrustning ska han ta sig ända
upp, till det flera hundra kilo tunga kvistverket för att ringmärka och kontrollera
ungarna.
Svindlande nervöst ser jag hur Johan
smidigt tar sig allt längre och längre upp
mot boet. Att klättra efter stammen är väl
okej men att ta sig över bokanten är som
att bryta mot alla naturlagar. Mellan grenar och buskar kan jag se hur Johan ring-

Havsörn står högst upp i näringskedjan.

märker och fotograferar två stora ungar
där uppe. Vid nästa revir visar sig inga
gamla örnar och här är boet helt tomt.
Med den utveckling vi ser hos gädda
och ejder kan man undra hur framtiden
för örnungarna kommer att se ut. Efter
att ha kontrollerat sex revir under lika
många timmar återvänder vi med resulta-

tet åt Skärgårdsstiftelsens rapport Levande
Skärgårdsnatur. Att det gått framåt för
våra örnarna får jag ett levande bevis för
vid Östernäs brygga på Rådmansö en dag
i april. Då fotograferar jag en 17 år gammal hane som jag var med Björn Helander
och ringmärkte i Norrtälje skärgård den
2 juni 1997. Vilket ringen avslöjar. ❧

»Med sin skarpa blick
upptäcktes inkräktarna redan
ute på fjärden. Det här ser
lovande ut.«

Johan Westerlund har
koll på örnarna.

Ringen avslöjar örnens
ålder och identitet.
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VILDA VACKRA ROSLAGEN!

–Här finns allt från
Prova på-kurser till turer på flera dagar i härliga
vatten. Bo i tält eller vandrarhem och ät gott på
förstklassiga skärgårdskrogar. Hemviken kajak och
Kajak & Uteliv erbjuder många spännande paket.
Pris från 550 kr/pers. Boka på www.roslagen.se

paddla kajak i roslagens skärgård

– två timmar lång båttur
som kombinerar skärgård och öppet hav. Turen går
tisdagar och lördagar 1/7-6/9 via vacker skärgård
genom Singösund, ut mot Ålands hav och dess
horisont. Kapten Christer Hegart guidar under turen.
Pris 350 kr/person. Boka på www.roslagen.se

båttur kring grisslehamn

– Guidad natur- och
geologivandring längs Väddös klippkust. Vandra på
klapperstensfält och klättra på klippor några meter
från vågorna. Varaktighet 7 timmar. Datum: 27 juni,
4 juli, 5 och 8 augusti. Pris 550 kr/pers.
Boka på www.roslagen.se

grisslehamn on the rocks

familjefiske med catch & relax – Ta med någon nära
och kär på en oförglömlig fiskedag i skärgården.
En härlig dag tillsammans till sjöss blir en upplevelse och en minisemester på samma gång! Här
ingår guide och utrustning. Pris från 1 250 kr/pers.
Boka på www.roslagen.se

båtluffarpaket till stockholms norra öar – Fyra öar
på fyra dagar – Arholma, Björkö, Lidö och Fejan.
Kliv på båten i Gräddö eller Norrtälje. Här ingår
båtresor, boende i dubbelrum, sänglinne/badlakan,
frukostbuffé och slutstäd. Gäller 5 jul–6 aug 2014.
Pris 2 970 kr/pers. Boka på www.roslagen.se

exklusiv vandringsresa i roslagen – 3 dagars vandring
fylls av fantastiska naturupplevelser och rik
kulturhistoria. Nationalpark och blankspolade
klippor i ytterskärgården varvas med hagmarker
och djupa skogar, ängar och betesmarker. 3 dagar/2
nätter – 22-24 augusti. Pris från 5 400 kr/pers.
Boka på www.roslagen.se

ÄVENTYREN ÄR ÄNDLÖSA I ROSLAGEN. Den

skimrande
skärgården med 13 000 öar och alla glittrande vattendrag
väntar dig som vill paddla och fiska! Till fots, till häst
eller på cykel kommer du riktigt nära Roslagens levande
historia, natur och vilda djur. Här möter du både älg,
lodjur, havsörn och säl!
Boka ditt äventyr på www.roslagen.se

Eldsjälen
som brinner
för Bullerö
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öfolk Bullerö är en av våra trevligaste skärgårdsöar. Mycket tack vare
tillsynsman Janne Olsén. Här har han skapat en välkomnade stämning och
gjort fint på ön. Bullerö ska vara världens bästa naturreservat, säger han.
Vandrarhemmet har öppet året runt och ön är handikappanpassad med en
gästhamn, museum, naturstigar, bastu, tältplats, kylskåp och toaletter.
t e x t o. f o to : H é l è n e L u n d g re n

En solig sensommarmorgon
tar vi taxibåten från Stavsnäs
ut till Bullerö. Väl framme
på ön står Janne i blåställ och
välkomnar alla på bryggan.
Han berättar om byns gamla
hus från slutet av 1800-talet
som idag är vandrarhem. Runt
husen går hönsen och letar
efter något ätbart i gräset och
på en äng ﬁnns Bruno Liljefors
gamla jaktstuga som byggdes
1909. Där träffade han vännerna Albert Engström och
Anders Zorn under vår- och
höstjakten. Vid jaktstugan
betar fåren och håller landskapet öppet.

Namn: Janne Olsén
Ålder: 63 år
Yrke: Naturbevakare
Intressen: Bullerön,

natur och skärgård

– Det ﬁnns flera naturstigar på ön och det går att bada
bastu när som helst på dygnet,
berättar Janne Olsén.
Janne är uppväxt på Runmarö och har själv en gedigen
bakgrund till sjöss. Vid 18 års
ålder började han i marinen
och han har arbetat på Sjöräddningsskolan och Landsorts
Lotsplats samt varit till sjöss
på olika båtar i Nordsjön.
Han har också haft hand om
undervisning i navigation och
sjömanskap hos Sjöpolisen.
Under många år var Janne
skärgårdsbevakare och tillsynsman åt Skärgårdsstiftelsen och

för fem år sen ﬁck han frågan
om han på uppdrag av Länsstyrelsen ville ta hand om Bullerö
naturreservat. Ett område på
20 nautiska mil som består av
900 öar.
– Det tog 0,7 sekunder för
mig att tacka ja till jobbet som
tillsynsman. Det är ett drömjobb. Jag får vara ute hela året
runt och det är fantastiskt att
kunna vistas i den här miljön,
säger Janne.
Gör ön lättillgänglig
Husen var ganska slitna och
nedgångna, så i början la Janne
ner mycket arbete på att snygga

»Bullerö ska vara världens bästa naturreservat.
Snyggt, skönt och välkomnande på alla sätt och vis.«
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till husen. Öns stigar och ängar
måste också röjas.
Vi bestämde oss tidigt för att vi
skulle välkomna alla till Bullerö,
oavsett om besökarna var elitidrottare eller satt i rullstol. Jag
vill visa upp skärgården för
människor som normalt sitter
mellan fyra väggar. Speciellt för
de som är handikappade eller
bor på vårdhem. Det är min
drivkälla. Tänk om man kunde
omsätta deras glädje till ekonomi, då skulle vi vara miljonärer,
säger han.
Janne brinner för att visa
upp årstidernas alla skiftningar.
– Vi har åtta årstider här
på ön. När det är brittsommar
i oktober, lyser höstsolen och
havet är så spegelblankt att det
ser ut som att någon har använt
ett strykjärn. I höstas när det var
fullmånen såg vi månskuggan,
säger Janne.
Via naturskolan kommer
många skolklasser ut till
Bullerö och det har varit
14 klasser på besök under
hösten och våren.
Jag har mejlat ut till skolorna
och berättat att vi ﬁnns. Tanken
är att få ut miljonprogrammens barn. Det kommer barn
och föräldrar som inte har hört
talas om skärgården. En familj
frågade om det fanns landminor
utanför stigarna, berättar Janne.
Vandrarhemmet är öppet
året runt och Janne ska försöka
att hålla den reguljära båten
igång en lite längre säsong, till
oktober.
– Jag jobbar på att locka ut
folk i skärgården men vi ska inte
vara kommersiella. Bullerö ska
vara världens bästa naturreservat. Snyggt, skönt och välkomnande på alla sätt och vis. Vi tar
ingen hamnavgift och rekordet
är 200 båtar på ön. Genom att
översätta informationen på
hemsidan har även fler utländska turister hittat ut till Bullerö,
berättar Janne. ❧

»Jag vill visa upp skärgården för människor
som normalt sitter mellan fyra väggar.«

Ta sig dit:

Boende:

På sommaren mellan juni – augusti samt
på helgerna under maj och september
går det reguljära båtresor från Stavsnäs
till Bullerö som måste bokas i förväg.
www.battaxi.se/tidtabeller/bullerolinjen

Bullerö gästhem har öppet året runt och det
finns 16 bäddar, samt några stugor att hyra
på öarna Rågskär, Hamnskär och Skogavik.
Det går även bra att tälta på Bullerö.
http://bullero.se/bulleros-gasthem/
Mer info: www.bullero.se
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naturskildraren

Lars Holm
utsikt från en ö

vernissage
lördag 12 juli kl 13-17
13 juli – 3 augusti kl. 11-17, alla dagar

lyckhem, björkö, norrtälje
skärgårdspensionat och restaurang
lars holm telefon 0176 - 918 19 www.larsholm.se
i samarbete med roslagens sparbank

Senaste nytt

Foto: Mats Lindfors

Senaste nytt & Notiser
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Boktlifpörs

Hemmafixarbibeln

B i b e x a re n
afi
e
h mm

Här är en bok eller kanske »bibel« är en
bättre benämning, för alla hemmafixare in
vardande. På dryga 600 välspäckade sidor
finna man allt man kan tänka sig inom hemmafixandets konst. Boken vänder sig till såväl den
nyfikne nybörjaren som till det övertygade och erfarne
fixarproffset. Pedagogiska bilder och beskrivningar vägleder hela tiden
läsaren. Här och var dyker det även upp små
tips från coachen Martin Timell.
Till exempel får vi rådet att
skruva fast reglar istället för att
spika upp dem och därigenom
riskera att slå dem ur läge.
Allt som allt ett praktverk inom
området.
/Jessica Alm
Titel: Hemmafixarbibeln
Författare: Martin Timell,

Karin

Hedin Röös, Daniel Röös
Förlag: Norstedts förlag
Antal sidor: 608
Cirkapris: 349 kr
ISBN: 978-91-1-304 082-0

KONSTKUPP
på RÅNÄS SLOTT & PARK
En sommarsalong med överraskande
och spännande konst i anrika Kvarnhuset
och i vackra slottsparken
9 juli – 9 augusti ons–sön 11–17

Medverkande konstnärer
Susanna Arwin ”Tantarmén”
Edvard Koinberg foto
Johan Frid & Emelie Björck
Berth Johansson smide
Åse Frid & Martin Stenberg
Stefan Forsberg trä
Nina Westman glaskonst
Susanna Bark måleri
Malin Henningsson silver
Gertrud Thames måleri
Hanna Hansdotter glaskonst
Kent Wahlbeck objekt
Åsa Landström objekt
Ylva Ekman objekt
Titti Hammarling måleri
Katarina Eriksson objekt
med flera

Varmt välkommen!
Arrangör Mai Lundell/Distingo i samarbete med Rånäs Slott
Info 070-2909935, 2mailundell@gmail.com, www.ranasslott.se

SOM TUNNELBANAN TILL
VÄSTRA SKOGEN,
FAST PRECIS TVÄRT OM
Waxholmsbolagets båtar går med täta turer på ett
30-tal båtlinjer i Stockholms skärgård. Varje dag året
runt, likt SL:s tunnelbana – fast till sjöss. När du har
lust är det bara att kliva ombord och följa med ut
till skärgårdens guldkorn. waxholmsbolaget.se

Joséphines
trogne skeppare
öfolk Ebbe Eberhardson brinner för att
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visa upp vår vackra skärgård. Med sin
specialbyggda båt M/S Joséphine har
han ordnat guidade naturresor i över
30 års tid. Med Joséphine kan man ta
sig allra längst ut i ytterskärgården.

t e x t o. f o to : H é l è n e L u n d g re n

Ebbe Eberhardson växte upp
i Oskarshamn på 30-talet, där
hans pappa var sjökapten.
Familjen bodde 200 meter
från Kalmarsunds ﬁskeläge.
Vid kajen i Kalmarsund låg det
runt 100 segelskutor, lastade
med ved som skulle skeppas
över till Öland. På tillbakavägen från Öland tog skutorna
med sig potatis och andra
grödor.
– Alla ﬁskade i Kalmarsund
och redan i tioårsåldern brukade jag och de andra småkillarna få följa med skutorna
över till Öland. Vi ﬁck hjälpa

Namn: Ebbe Eberhardson
Ålder: 82 år
Yrke: Lantmätare och skeppare
Uppväxt: I Oskarshamn
Rederi: Sjötaxi Stockholm

till lite och blev bjudna på mat,
berättar Ebbe Eberhardson.
Ebbes pappa arbetade på
ångfartyg och på somrarna
följde hela familjen ofta med
till England och Tyskland.
– Efter sommarlovet kom
jag tillbaka till skolan och ﬁck
berätta för klasskamraterna om
när jag klättrade upp i St Paulskatedralen i London. Därifrån
kunde jag se hur många hus
i London som var bombade.
När vi gick igenom Kielkanalen stod tyskarna och sålde
tjuvgods medan tullarna ﬁck
mutor, berättar Ebbe.

Ingen landkrabba precis
Vid 18 års ålder tog Ebbe skepparexamen och sökte in på
Chalmers för att läsa skeppsbyggnad. Han gick på kadettskolan i Stockholm och sen
vidare till Tekniska Högskolan
där han blev lantmätare.
– I hela mitt liv har jag jobbat i land och pappa tyckte att
jag skulle göra något roligt.
»Ska vi inte köpa en båt«, föreslog han.
Ebbe letade efter en båt som
kunde användas till naturresor. Med hjälp av konstruktören Hans Ruppert som även

»Pappa tyckte att jag skulle göra något roligt.
»Ska vi inte köpa en båt« föreslog han.«
40

magasinskärgård sommar2014

har byggt Cinderellabåtarna blev
båten färdig 1981 och döptes till
M/S Joséphine efter svärmor.
– Joséphine är specialbyggd
och utrustad för att passa för
naturresor med plats för runt 60
personer som kan vistas både ute
och inne, säger Ebbe.
Fågelresor i ytterskärgård
För att få köra ut till de yttersta
havsbanden behövs ett certiﬁkat
och Joséphine är en av få båtar
som får gå längst ute i ytterskärgården.
– Hon är byggd för att kunna
gå i tuffare vatten och båten är
lättmanövrerad för att kunna
lägga till vid knepiga ställen,
säger Ebbe.
Stockholms Ornitologiska
förening har varje år ett 30-tal
fågelresor för hängivna fågelskådare och Ebbe har samarbetat
med ornitologerna ända sen
båten byggdes. En blåsig höstdag
kliver ett glatt gäng med fågelskådare utrustade med långa
tubkikare ombord på Josephine
för att åka ut till Svenska Högarna som ligger allra längst ut i
ytterskärgården. Trots den kyliga
vinden står alla fågelskådare ute
på det stora observationsdäcket
och spanar efter sjöfåglar under
hela resan. Med på resan är också
guiden Henrik Waldenström
som är en mycket kunnig fågelexpert. Svenska Högarna är en
välkänd rastplats för flyttfåglar
och här har man ringmärkt fåglar i 30 år. I närheten av ön ser vi
några gråsälar som nyﬁket tittar
upp i havet. På hemvägen blir det
genomgång av alla fågelarter vi
har sett och vi kommer fram till
att vi har sett 17 havsörnar samt
över 40 andra fågelarter under
dagens fågelkryssning.
– Skärgården är världens
vackraste landskap, säger Ebbe
med stor inlevelse. ❧
På hemsidan kan man läsa om alla
naturresor med Joséphine.
www.josephine-charter.com
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Senaste nytt

Pensionat
Villa Dagmar

w

furusund

Rum, café
sommarloppis
galleri

Dykning i vått och torrt

foto: hans brandt

En solig lördag i mitten av maj fylldes Tullhusparken i Dalarö av många
intresserade för att inviga »världens första marina kulturreservat«.
Utanför Dalarö finns ett 15-tal vrak från 1700-talet. Dessa vrak är förhållandevis välbevarade. Tanken med det marina kultur-reservatet är
dels att skydda vraken, dels att göra dem tillgängliga för allmänheten.
Dykintresserade kommer att med certifierade dykarguider få möjlighet
att dyka vid utvalda vrak och övriga erbjuds »torrdykningar«, en möjlighet att besöka vrakplatser och se filmer med de vrak som besöks samt
höra populärhistorikern Herman Lindqvist berätta om dem. Det kommer
också vara möjligt att se direktbilder som filmas med en undervattensrobot, en så kallad »ROV«. Allt detta startar upp i juni/juli.
Ytterligare info Magasin Skärgård, vinternumret 2012
www.dalaroskeppsvrak.se www.haninge.se/skeppsvrak
Invigningen förrättades av ett antal personer som betytt mycket för
tillkomsten av dykparken. Från scenen
talade bl.a. Jens Lindberg från Statens
Maritima Museer, Martina Mossberg (m),
Kommunstyrelsens ordförande i Haninge
samt den så välkände författaren/historikern Herman Lindqvist.
Den viktiga bandklippningen hölls
nere vid Fiskarhamnen och nära WASAdykaren Anders Franzéns bod. Höll i
saxen gjorde Alexandra Anstrell (m) som
vanligtvis arbetar med besöksnärings
frågor i Haninge kommun och för dagen
lämpligt klädd i dykardräkt. /Hans Brandt

Välkomna!

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

Hållbara

Solsegel

Staffan Tolsén
073-615 20 85

optimisten.se

Måttbeställs i kvalitetsduk.
Trekant, fyrkant, romb eller
drakform. Komplett lösning
med segelmast i galvat eller
rostfritt stål. UV-beständig
duk i flera färger, går att få
flamskyddad för caféer.
För vindutsatta lägen finns
genombruten solduk.

Segla till öarna i utskärgården eller följ med på sälsafari. Boka en unik upplevelse ombord på
den K-märkta Sandkilen Helmi l www.helmi.se l Bengt: 070-6090134 l P-O: 070-2460348

Staffan Sandler & Lena Köster

Poesi i ord och bild om vattnen och skären runt
Svartlöga, Lambskär, Rödlöga och Vindelskär.
Ateljén Svartlöga 12-17 juli
Gammelstugan Rödlöga 19-25 juli.

Båt/bussförbindelse dagligen till/från Stockholm och Furusund
Utställningsinfo på tel 070-75 74 212, 0176-860 61
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»Sandkilen Helmi – den sista
autentiska roslagsskutan, byggd
år 1886 har sin hemmahamn i
Stämmarsund på Blidö«

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

Blidö 0176-820 37

GRUS – SAND – JORD
CONTAINER – MASKINTRANSPORTER
070-562
33 88 Jidde,
070-224
80 03 80
Fredrik
TEL. 070-562
33 88,
070-224
03
BROMSKÄRSVÄGEN PL 2041, BLIDÖ

SKÄRGÅRDS
ENTREPRENAD I SKÄRGÅRDEN

0708 - 455 863

Totte Grönwall Snickeri

0709 408 238

SJÖFRAKT & BÅTTAXI

070-537 90 19

•

SKARGARDSTJANST.EU

Furusunds Handelsträdgård
Furusunds
Handelsträdgård
Vi öppnar för
säsongen 1 april.
Furusunds
Handelsträdgård

Anders Entreprenad Maskinservice AB

Lagerviks Båtvarv Blidö
Telefon: 0176-820 04
Blidö 0709-20 30 89 andersent@telia.com

TJÄNSTER

www.lagerviks.se info@lagerviks.se

0176-803
90
ViTrädgården
öppnar för
för säsongen
säsongen
april.
Vi
öppnar
11 april.
Trädgården
0176-803
90
Trädgården 0176-803 90
www.furusundshandelsträdgård.se
Schakt & Markarbeten
Schakt
& Markarbeten
Markarbeten
Kontakt Lars-Göran
Norstedt
Schakt
&
35 96
Kontakt073-036
Lars-Göran
Norstedt
Kontakt
Lars-Göran
Norstedt
073-036 35
35 96
96
073-036

»Ser ut som en kvinna med
vid folkloreklänning.«

»Svenskfyren«
från medeltiden
Mitt på Dagö, Estlands näst största ö står en
väldigt speciell fyr. Köpu har lyst oavbrutet
ända sedan 1531 och är en av världens tre
äldsta fyrar. Den var också vårt lands allra
första fyr och fick smeknamnet »svenskfyren«
när Estland tillhörde Sverige.
t e x t : Josefin Ekberg I llustrati o n : Lars Holm

»

Från Kapellskär på Rådmansö
går det färjor varje dag till Paldiski i Estland. Resan tar bara
tio timmar. Det är lätt att ta med sig
bilen och fara vidare med nästa färja från
Haapsalu mot Dagö »fyrarnas ö«. Vi far
genom det idag självständiga landet och
ser ryssarnas övergivna kolchoser. Estland
har fått utstå mycket krig och elände. Idag
är man särskilt stolt över att vara en
egen nation. Med all rätt. Vi noterar
att många går klädda i svart, vitt
och blått. Flaggans färger. Kanske en slump. Eller så är det ett
undermedvetet eller medvetet
val. Vi far genom landskap
med odlingsmark och öppna
fält. Bondgårdar som har ett
storkbo på tomten är stolta
för det sägs bringa lycka.
När vi slutligen når Dagö,
eller Hiiumaa som estländarna kallar ön, välkomnas vi av
en kvinnoskulptur i vattnet.
Strand-Ella kallas hon. Dagöbor
är kända för sin härliga humor.
Den är till och med omnämnd i
turistbroschyrerna. Kanske för att
varna så ingen blir förvånad om man
frågar vart vägen går och får till svar
»Ingenstans. Gå får du göra själv«. Mest
skrattar de visst åt sig själva eller sina grannar på ön Ösel. Dagöborna har en speciell
dialekt som även estländare kan ha svårt
att förstå. Kanske för att den har blivit
svenskinfluerad. På 1200-talet fanns gott
om svenskar på ön. Idag finns endast ett
fåtal kvar som kallar sig »svenskar«.
Men för oss som är det är ön väl
värd att besöka. Vi blir väl mottagna och
ses inte som »fienden«. Tvärtom. Under
andra världskriget flydde många till vårt
land och fick ett nytt liv. Då är det nog
värre att komma som rysk turist. Här finns
sorger som är så stora att vi förskonade
svenskar inte kan förstå ett uns av vad folket i Estland och på Dagö har fått utstå. Vi
kan bara ana. Det vilar en slags melankoli
i atmosfären. Ryssarna har lämnat spår av
sina militära anläggningar längs de förr så
förbjudna strandstränderna som får stå
och förfalla tills naturen tar över. Det blir
som monument över deras historia. Ingen
vill röra vid byggnaderna.

Lyser högst på Östersjön
Dagö är utmärkt resmål för oss som
älskar natur, vill ha lugn och komma
undan billigt. För att vara ett grannland är
det stor prisskillnad mellan länderna. Än
idag, faktiskt.
Det är lätt att

shoppa
och göra
fynd. I byarna säljs ofta handarbeten och
hemlagad sylt. Om du åker till någon större stad finns märkeskläder och modern
design. Vilken frihetskänsla att åka fram
längs Dagös vägar. Ingen stress och inga
trafikköer. Vissa sträckor känns det som
om man är ensam på ön. Och äger den.
Det är så gott om fina sandstränder att
det är svårt att välja. Vi törs till och med
bada nakna i vattnet på den långgrunda
sandstranden. Inga människor i sikte så
långt ögat kan nå. Men när vi kliver upp
kommer några gående utmed stranden.
De bara ler lite och fortsätter förbi.
Efter ett svalkande dopp i havet är
vi nyfikna på fyrarna. Vi är ju ändå på
»fyrarnas ö«. Färden går genom mycket
skog innan vi når den berömda Köpu fyr
på en höjd. Det forna svenska namnet är
Dagerort. Tornet är byggt i sten och ser ut
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som en kvinna med vid folkloreklänning.
36 meter högt och beläget 67 meter över
havet. Lysvidden är högst i hela Östersjön.
Fyren byggdes av Hansan för att varna
fartygen för Hiiu grund. Köpmännen
besvärades av försvunna fartyg i vattnen häromkring. 1563 erövrades fyren av
svenskarna. Då blev den också vårt lands
allra första fyr. Idag kan vi komma och
hälsa på den. Den har öppet från klockan
10 till 20 sommartid. Entrépriset ligger
på facila två euro för en vuxen och
halva priset för pensionärer och
studerande.
En trång smal och brant trappa leder till toppen och underbar utsikt. Ibland hålls konserter vid fyren. Nedanför ligger
en restaurang med souvenirbutik. Vi beställer kyckling och
kall estnisk öl och sätter oss på
uteserveringen och blickar upp
mot den väldiga fyren. Unik
på många sätt. Både till ålder,
utseende och historia. Den har
överlevt krig, blivit bombad på
men står robust kvar ända sedan
medeltiden. Förstå hur gammalt det
är. Innan vi far vidare för att upptäcka
resten av Dagö går vi in i butiken och
kommer ut med en liten souvenir. Ett
pass. Med estlands fyrar i. Eesti Tuletorni
Pass och på engelska Estonia Lighthouse
Passport står det på omslaget som liknar
ett riktigt pass. Det kan vara bra att ha
vid nästa fyrbesök. Inte för att passera
kontrollanterna utan för att hitta information om fyrarna. Ett tydligt tecken på hur
gästvänligt landet blivit mot turister från
främmande länder. Och gjort med lite
»Dagö-humor« kanske. ❧
Fakta:
Köpu fyr har ett objektiv som inköptes
på Parisutställningen 1901 och fortfarande
används. Fyren besöks av 30 000 turister
varje år. Till fyren finns en fyrvaktarbostad,
bastu och maskinrum. Totalt finns 61 fyrar i
Estland. Tre av dem ligger på Dagö. Tahkuna,
Ristna och Köpu, några av få som är öppna
för allmänheten. Dagö formades efter en
meteroritexplosion och omgivningarna
har haft ovanligt många meteoritnedslag.
Huvudnäringarna på Dagö är idag plastindustri och turism.

Blommor & grönt
Blomsterhörnan
BLOMSTERHÖRNAN
Högbergsgatan 25
Trosa
Tel 0156-124 74
Hörnan där det blommar
Firar 30 år i lokalen

KRÖNS TRÄDGÅRD
Älmsta
Tel 0176-510 41
www.kronstradgard.se
Följ oss på Facebook!

Furusunds
Handelsträdgård
FURUSUNDS
HANDELSTRÄDGÅRD
Friluftsvägen
Furusund
Tel 0176-803 90

ÖSMO PLANTSHOP
Växtstigen, Ösmo,
utanför Nynäshamn
Tel 08-520 272 30
www.osmoplantshop.se

www.furusundshandelsträdgård.se

Ekologisk odling i trivsam roslagsmiljö!
VÄXPLATS NYBYN
Butik & trädgårdscafé
Nybyn, 3 km från Finsta
Tel 0175-606 44
www.vaxplatsnybyn.com

EDS TRÄDGÅRD
Besöksträdgård & Café
Östhammar
Tel 0173-108 99
www.edstradgard.se
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Triathlon,
inget för käringar?
–Joo!

Det blir alltmer populärt att tävla i multisporter för vanliga
vardagsmotionärer. Magasin Skärgård blev sugen på att
testa triathlon i Käringsund på Åland och anmälde laget
»Skärgårdsbruttorna« till sprintstafetten. Så här gick det.
t e x t o. f o to : Josefin Ekberg

foto: jeremic slave
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»

att få
ihop ett lag. Teija Hiljanen
älskar att springa och valde
den sträckan. Fem kilometer är en baggis för henne. Lena Östergren gillar både
att simma och cykla men valde cykeln.
Kvar blev simningen som undertecknad
offrade sig på. Till på köpet hade vi
skramlat ihop en hejaklack bestående
av Lena Backman och Martina Sundberg
från Gräddö. Vi är verkligen laddade när
vi hoppar på färjan till Åland.
I min väska ligger en sprillans ny
Det var ganska lätt

Martina Sundberg
och Lena Backman
är våra supporters.

eller är mixade. Alla ska starta samtidigt.
Och det börjar med simningen. Jag har fått
en blå tajt badmössa på huvudet och börjar känna av en begynnande migrän. Blir
ännu mer nervös och upptäcker att jag har
glömt min näsklämma i stugan. Snabbar
mig på för att hämta den. Jag tar bilen för
säkerhets skull. Pust. Hinner tillbaka i tid.
Men jag klarar inte av att ha näsklämman
på. Det känns som om jag ska kvävas. Får
hellre kallsupar i så fall. Otåligt vankar vi
av och an i våra avslöjande våtdräkter. Vi
rättar till simglasögonen och väntar på

En »skärgårdsbrutta« har klarat av sin simning.

foto: martina sundberg

foto: martina sundberg

Simmarna gör sig redo för start.

gingavstånd från tävlingsområdet. Det
är fredag och sprintstafetten startar inte
förrän klockan 16 (lokal tid). Nervositeten
börjar växa ändå. Ingen av oss har gjort
något liknande förut. Vi är inga riktiga
tävlingsmänniskor. Utan vi bara gillar varandra och vill ha roligt tillsammans. Till
evenemanget har vi satt på oss likadana
t-shirts med trycket Skärgårdsbruttorna
och Magasin Skärgårds logotype. Frågan
är bara hur långt efter de andra vi kommer
att komma.
Vi går till receptionen för att hyra en

»Otåligt vankar vi av och an på stranden.
Rättar till simglasögonen och väntar på startsignal.«
våtdräkt, simglasögon och näsklämma.
Jag hatar att få kallsupar och är en riktig
badkruka. Vi har övat lite grann den
senaste tiden. Lena har cyklat två mil runt
Rådmansö några gånger. Den mest vältränade av oss tre, Teija springer typ varje
dag, för att hålla sig i form. Jag har övat på
min sträcka fem gånger under två veckors
tid. Bröstsim. Kan inget annat. Lena är
70+, jag 50+ och Teija yngst med sina
40+. Vi lägger vår tillit till att hon ﬁxar ett
hyfsat bra resultat med sin snabba löpning. Teija har ju ﬁnsk »sisu«i sina ådror.

cykel åt Lena. Tyvärr är alla racercyklar
redan bokade men det ﬁnns en vanlig treväxlad damcykel kvar. Lena blir jätteglad
över den. För hon är van att cykla på en
sådan. Vi räknar ju ändå med att komma
sist. Lagets cyklist är en glad pensionär
i sin bästa ålder med mycket go i sig.
Klädd i kjol, svallande hår och barfota
(Lena går alltid utan fotbeklädnad utom
på vintern) gör hon sig beredd att gå ut
som nummer två i vårt lag. Helst skulle
hon slippa ha hjälm på huvudet men det
ﬁnns ju regler att följa.

Inga tävlingsmänniskor
Käringsund ligger på Eckerö. En idyllisk
plats i en vik med gråslitna sjöbodar som
ﬁgurerat i ﬁlmerna om Saltkråkan. Här
ﬁnns en stor camping- och konferensanläggning med restaurang och moderna
faciliteter. Vi har bokat en stuga på jog-

Turnumret Sex
När vi hämtar ut våra tävlingslappar
att sätta på tröjan, visar det sig att vi får
nummer sex. Teija blir överlycklig. Det är
hennes turnummer. Mitt är tretton men
det ﬁnns ju inte. Det är bara sex renodlade damlag. Desto fler lag består av herrar
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startsignal. Till slut ljuder den.
Alla rusar i vattnet utom jag som tar
det lugnt. Det är bättre att ligga sist och
slippa få fötter i ansiktet resonerar jag. Till
min stora förvåning märker jag snart att

Lena Östergren
tar över på sin
hyrda damcykel.

foto: jeremic slave

Hon har alltid rört på sig och går ofta på
hundpromenad. När Lena kommer cyklandes för att bli avlöst av Teija ligger hon
bara en kvart efter framförvarande cyklist
(som har en racer »by the way«). Funktionärerna applåderar när hon kommer
in på växlingsområdet. Vårt stjärnskott
Teija får äntligen rusa iväg. Det gör hon
med bravur. Liten och lätt flyger hon fram.
Alla ropar i extas:
– Heja Teija. Heja Teija. Heja Teija, när
hon rundar vid första varvet.
Löprundan är fem kilometer. Också
den på bra väg. Avspärrad från traﬁk för
tillfället. Slingan går genom skön natur
över en bro och ut på en ö. Ett åländskt
semesterparadis. Hon springer med musik
i hörlurarna. Det brukar hon göra. Efter

»Lena vinkar glatt till alla hon möter. Vid första
rundningen i växlingsområdet gör hon till och med tecken
för att svänga vänster med hela armen rakt ut.«
en kvinna ligger jämsides med mig ända
tills vi rundar bojen. Då gör hon ett ryck
och lägger sig före mig. Vi två tycks vara
de enda som simmar bröstsim. De andra
som crawlar ligger långt före. Jag sparar på
mina krafter och blir nöjd bara jag klarar
sträckan. 750 meter är inte fy skam. I sextongradigt vatten. Genomblöt och trött
springer jag upp på sandstranden och bort
mot Lena som väntar vid sin cykel på att få
chippet som sitter runt min vänstra vad.
Efter lite trassel med att få loss det är hon
iväg. Chippet är viktigt att få med sig, det
sköter tidtagningen.
Hejaklacken kämpar
Lena vinkar glatt till alla hon möter. Vid
första rundningen i växlingsområdet gör
hon till och med tecken för att svänga
vänster.
– Hon ser ju ut som Hedvig i det där
tv-programmet när hon sjunger »Kom
och skriv mig det på näsan«, säger Lena
Backman och skrattar hjärtligt.
Heja Lena. Heja Lena, vrålar Skärgårdsbruttornas hejaklack.
Vi peppar vår cyklist till att överträffa
sig själv. Blir vi torra i halsen ﬁnns hur
mycket dryck som helst. Läskande – och i

Lena Östergren väcker
munterhet med sina roliga
gester och bara fötter.

läskigt blå färg av märket Powerade, en av
tävlingens sponsorer.
Det är ﬁna cyklevägar på Åland. Inte
så backiga och med bra underlag. Det här
ska nog gå bra. Trots att Lena är storrökare
har hon toppenﬁna lungor säger läkarna.
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ett tag vill hon slippa barlasten och lämnar
över mp3-spelaren till oss i farten. Vi har
aldrig sett Teija se så lycklig ut förut. Hon
är i sitt esse nu. Ivrigt påhejad av sitt stöttande kompisgäng korsar hon mållinjen.
Sist så klart. Något annat hade vi inte

»Vårt stjärnskott Teija får
äntligen rusa iväg«

foto: martina sundberg

Lag 6 visar tecken på
»girlpower« iklädda sina
nya tröstpriser.

Alla hejar på Teija Hiljanen när hon springer sist i mål.

Bandanas i tröstpris
Efter stafetten blir det skönt med
avkopplande bastubad vid stranden och
senare bjuds på pastaparty i restaurangen
med buffé på olika pastarätter. Vi slår oss
ner på uteserveringen och njuter av solnedgången borta vid sjöbodarna. Stolta
och skönt trötta. I morgon ska det bli
prisutdelning när alla deltagare har tävlat
klart.
Tävlingarna pågår nämligen under två
dagar. Lördagen är vikt till individuella
klasser i alla åldrar. Från barn till vuxna.
Man kan bland annat vinna 200 euro, 100
euro eller 50 euro samt pokaler, vandringspris och medaljer. Vi lyckas tigga till
oss ett tröstpris och får varsin bandana
att ha runt huvudet, halsen, armen eller
som minikjol för den som törs. Vi provar
glatt våra bandanas på olika kroppsdelar
och funderar redan på nästa års triathlon.
Då blir målet att inte komma sist. Vi är
realistiska och inser att det tar några år att
klättra till toppen. ❧

Fakta: Triathlon i Käringsund startades 2009 av Hubertus von Frenckell, vd på Ålands

Turisminvent Ab. Reglerna följer de internationella för triathlon. Tävlingarna har FM-status, det
vill säga Finska Mästerskapen.
– Jag ville ha en liten tävling här hemma på Åland, berättar han och fortsätter:
– Det var mest på skoj. Familjärt och inte så superseriöst.
Sporten med de tre momenten simning, cykling och löpning lockar lite mognare tävlande och
inte bara ungdomar i sina bästa år. Hubertus har själv varit med och tävlat varje år. Ifjol vann
han första pris i sin gren sprint allmän. Årets triathlon sker 29–30 augusti. Se mer info på
www.triathlon.ax.

Käringsund. En gång inspelningsplats
för Saltkråkan.
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foto: roine carlsson

räknat med. Men Teija är den som får bäst
resultat av oss. Näst sist bland löparna.
Eller femma kanske låter bättre.

Senaste nytt & Notiser

w

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

Planera din båtsemester med enkla och fräscha rätter!
Kocken och matcoachen Cecilia Walton ger dig tips om
råvaror och rätter, som är smarta och goda att ta med sig
ut till skärgården.
Cecilia driver företaget Kreativ Vardag, som arrangerar
matlagningskurser för privatpersoner och företag.
– Vi vill ge våra kunder matglädje för god och sund mat
för en hållbar vardag.
För många är kylmöjligheterna begränsade ute i skärgården. För att slippa äta konserver under semestern, följer
några recept och tips på hållbara råvaror, som kombineras
med några färska och konserverade produkter.
Med smaksättare som vinäger, buljongtärningar,
soltorkade tomater, soja, matolja, salt,
peppar, torkade örter och chili kommer du långt.
Satsa på att äta mer vegetariskt med mättande
och hållbara grönsaker. Rotsaker, lök och kål klarar sig
utan kyl och du kan variera de som både kalla, varma och
inlagda grönsaker. Ett annat tips är torkad svamp, fänkål,
fröer, nötter, kikärtor/bönor/kronärtkockshjärtan på burk,
ägg och tortilliabröd, som klarar sig utan kyl.
Ta med frysta maträtter och portionsbitar av kött och kyckling för grillning. De fungerar som
kylklampar till annan mat och klarar sig i kylväska under dagen.

N
N

Sväng ihop snabb och enkelt:
Wrap med rödkålssallad och ädelost
– Rödkål
– 1 apelsin
– 1–2 msk vinäger
– 0,5 dl Olja
– Torkade örter (t.ex. basilika och persilja)
– Salt & peppar
– (ev honung eller en tsk socker)
– Grönmögelost eller mjukost på tub med
ädelostsmak
– En näve pumpafrön
– Tortilliabröd
Strimla rödkålen tunt (t.ex. med osthyvel).
Skala apelsinen med kniv, så det vita skalet
försvinner och dela i tärningar. Gör en
vinegrette på vinägern, olja, örter, salt och
peppar (och ev honung/socker). Blanda kål,
apelsin och vinegrette.
Ta ett tortilliabröd och lägg ut rödkålssalladen, osten och strö pumpafrön över
det. Rulla ihop!

Roslagen & co.

AnnicA norström
Roslagens egen reklam- & kommunikationsbyrå

PR-makare, projektledare, turismutvecklare,
+ 46 70 241 20 95

Roslagen & co.

annica@roslagenco.se
idékonsult, arrangör och nätverkare.

A

www.roslagenco.se
www.facebook.com/roslagenco

AnnicA norström

Välkommen att kontakta Annica Norström
annica@roslagenco.se • +46 70 241 20 95
Kommunikation
event - idéturism
+ 46 70 241- PR
20 -95
www.facebook.com/roslagenco

A

annica@roslagenco.se

www.roslagenco.se
Vi stödjer gränslösa aktörer
som
Jättelångt ochwww.facebook.com/roslagenco
Läkare utan gränser.

Bland våra samarbetspartners och kunder finns
Visit Roslagen, Magasin Skärgård, Norrtälje
kommun, Roslagskonferens, Key Activities,
Roslagens Sparbank, Kistamässan Artexis,
Öppen Skärgård för alla, Allt om mat Resor,
Stockholm Info, Stockholm Map, JM, Expo
Partner, Stockholm Nordost, Roslagsleden,
Lilla Brogatan, Förskoledagarna, Prestationsbyrån, Wira Bruk, Skebo Herrgård samt ett stort
antal turismföretag och kreatörer i Roslagen.

Kommunikation - PR - event - idéturism

Seglarläger 2014
10–16 augusti

Mer info och anmälan Norrtaljess.se • linnea.ahlqvist@live.se • Norrtälje Segelsällskap
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Rådmansö
öppna famnen till Roslagen
Seniorboende
Gräddö by

KAJAKCENTRET PÅ FEJAN

www.radmansoseniorboende.se

www.erkajak.se

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

0176-404 99

www.lidövärdshus.se
www.lidovardshus.se

Välsorterad ICA-butik
Tel: 0176-400 12

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

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

0176-403 15
www.kajak-uteliv.com

UN
ÖT
FR

A TAXI & B U SS
A

B

Dagens lunch 75:–

(10.00–14.00) Ingår sallad, dryck, bröd och kaffe.

Tel: 0176-400 11

Öppet alla dagar 10.00–22.00

ENSKÄRS
SJÖTRANSPORT

070-403 31 03
070-722 01 15
www.trevismaleri.se

070-692 83 83
www.enskarssjotransport.se

Kafé, Krog och
Bed & Breakfast
ÖPPETTIDER

Första helgerna i juni: 11–17
Från 21 juni: Sön – tor 11–19
fre –lör 11–23

www.kvarnudden.se
0176-400 50
53
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0739-526 189
www.parlmakeriet.se

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

Från ödegård till
modernt bryggeri
Det blir allt populärare att starta små microbryggerier på landsbygden.
De poppar upp som små öljästsvampar. Senast i raden är det nystartade bryggeriet Västergården på en gammal nedlagd bondgård i byn
Anderssvedja utanför Norrtälje, mitt i Roslagens famn.
t e x t o. f o to : Misse Ljungström illustrati o n : diablito.se

»

foto: diablito.se

och
dyrt att ha fyra hästar uppstallade nära Knivsta, där de bodde.
Då väcktes idén hos Ulrika och Hans
Rosander att skaffa en egen gård och istället
ha sina hästar hemma. Ulrika väntade sitt
första barn och när de hittade annonsen
om gården på 34 hektar i Andersvedja
långt borta i Roslagens djupa skogar mognade tanken på riktigt och de for och tittade på gården.
Året var 1991 och deras erfarenhet av
lantgård bestod bara av barndomens somrar, då Hans hjälpt till på bondgård i Småland och Ulrika i Värmland. Men Hans
och Ulrika slog till och köpte gården som
stått tom i många år. Nja, tom och tom…
Efter de sista ägarna lämnade gården hade
ingen rört något vare sig i boningshus
eller i ladugård, loge och magasin, som var
proppfulla efter åratal av tidigare generationers samlande. Gården såldes med alla
Det var både opraktiskt

Både Ulrika och Hans pendlade till
sina arbeten och barnen gick i skola i
Norrtälje. Efter nästan 20 års pendlande
20 mil om dagen, ibland i dubbla bilar,
tyckte de att det var dags att göra något
annat. De sålde sitt möbelföretag Fogia,
som Hans en gång som ung möbelsnickare startat och tänkte så det knakade.
Vännen Marcus Lindgren, tv-handlare i
Norrtälje, kom med lösningen och väckte
idén midsommaraftonen 2012. Han hade
nämligen i många år drömt om att starta
ett bryggeri ute på en ö. Fast efter en del
funderande insåg han det nästan oöverstigliga i sin dröm. »Men vi kan starta ett
bryggeri här på gården!« hojtade Hans
och Ulrika. Här ﬁnns det plats och distributionen är ingen svårighet jämfört med
att hålla till på en ö.
Drömmen förverkligas
Sagt och gjort, nu startade planeringen på

»Folkölen Seglaröl bör få sin givna plats
ombord på varje segelbåt nu i sommar.«
inventarier, så det första Hans och Ulrika
gjorde var att ordna en riktig bondauktion
på gården. Den blev välbesökt och än idag
minns folk och talar om att de köpte saker
där. Därefter satte det stora arbetet med
att röja, rusta, bygga och bygga till igång.
Allt för att de så småningom skulle kunna
bosätta sig på gården med sina hästar.
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allvar, de sökte tillstånd, logen röjdes ur
och byggdes om och diskussionerna om
vilka öl de kunde göra var heta. De var
överens om att de öl de skulle brygga skulle vara deras egen öl, som de skulle kunna
vara stolta över och verkligen stå upp för.
Vännen Jan Zakrisson som driver Klövsjö
Gårdsbrygger i Jämtland, kgb, (kallar sig

foto: diablito.se
foto: ulrika rosander

Det är Hans och Marcus som brygger öl, men
här är det Ulrika och Hans som visar hjärtat i
bryggeriet med bryggverket från Österrike.

»Logen röjdes ur och byggdes om och diskussionerna om
vilka öl de kunde göra var heta.«
Sveriges hemligaste bryggeri!) stöttade och
peppade med idéer. Från Labu i Wien där
de köpte bryggeriutrustningen har de fått
massor av kunskap, tips och goda idéer.
Men inte minst viktigt var att de alla tre
själva var passionerade öldrickare. De
enades om hurudana öl de ville att deras
bryggeri skulle marknadsföra och Ulrika,
som är idérik designer och kreatör tog itu
med att utforma logga och etiketter tillsammans med en graﬁsk byrå och sedan
var det dags att välja flaskor. I augusti 2013
levererades och monterades bryggverket
från Österrike med bistånd av inte bara
en österrikisk bryggmästare utan också
tekniker, rörmokare och elektriker för
att det skulle gå att komma igång snabbt.
Redan första dagen sattes den allra första
brygden i det nya bryggeriet. På tre dagar
hann de brygga fem olika sorters öl!
Värnar miljön
Västergården Bryggeri är ett medvetet och
modernt företag, som värnar om miljö
och energiförbrukning. Att komma in
på den lokala marknaden var ambitionen
från allra första början och nu producerar
man lättöl och folköl för den närmaste

marknaden, exempelvis Ica i Norrtälje,
Linanäs på Ljusterö och Vätö samt starköl
till utvalda krogar som Fejan, Söderarm,
Edblad vid Gåsvik, Lyckhem på Väddö
och Kapellskär. Man är mån om att hålla
kvaliteten hög och vill därför skynda långsamt vad gäller att få in sin starköl på
Systembolaget. Redan nu är det förstås
möjligt att göra en privatimport, (bara för
leverans till systemet i Norrtälje) men inne
i hyllorna dröjer det ett tag tills kunderna
kan hitta flaskorna.
Lika medvetet har man funderat om
de noga genomtänkta namnen på ölen.
Lättölen Bondöl med den egna 29-åriga
nordsvenska hästen Bryne på etiketten är
en trygg öl som alla kan dricka. Folkölen
Seglaröl är lite tuffare och det gäller att
tänka sig för.
Den här etiketten visar dessutom Hans
vid rorskulten på en 6:a under ett vm i
Portsmouth i England, säger Ulrika glatt
när hon visar mig etiketterna.
Fina etiketter
När det gäller starkölen har de fått namn
och etiketter efter fyrar. Tanken är att fyrar
alltid väglett och varnat sjöfarare och här
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gäller det verkligen att ta det lugnt, särskilt med den starkaste ölen, Tjärven,
som håller en alkoholstyrka på 8,0 %.
Alla öl som bryggs är ale, det vill säga
överjästa och de bryggs med malt från
Tyskland och modern humle, bland annat
från usa och Australien och vatten från
egen borrad brunn. Honung från Nybys
Bigårdar i Roslagen bidrar till en behaglig
sötma och vattnet är så bra att även det
buteljeras, kolsyras och säljs. Också den
etiketten har en berättelse. »Det är en vän
som är krögare i Knivsta, som kom med
vattenidén, därför är det han som är på
etiketten«, berättar Ulrika.
Västergården bryggeri har ännu inte
varit igång ett år men redan etablerat
sig ﬁnt på marknaden. Inte minst tack
vare att Hans och Marcus lyckats med konststycket att brygga
ett riktigt smakrikt lättöl. Och
folkölen Seglaröl bör få sin givna
plats ombord på varje segelbåt nu
i sommar. Så även i Hans och
Ulrikas egen segelbåt Linjett förstås – om de nu kommer att
hinna med att segla så värst
mycket i sommar! ❧

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

KÖP ROSLAGSMAHOGNY

Roslagsknopen
Finns i flera storlekar
med eller utan
briljant

MÅLA ALTANER, BRYGGOR, FASADER,
STALL, TRÄDGÅRDSMÖBLER MM.

Läs mer...>> www.sorensfargkultur.se

SÖRENS FÄRGKULTUR
Följ oss gärna på: instagram@guldsmederna
Posthusgatan 6 . 761 24 Norrtälje·Tel. 0176 156 56

0708-42 12 97 - Hemvägen 6 - NORRTÄLJE

Norrtälje »Roslagens huvudstad«

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

Pia Alm
Certifierad Inredare

INDOOR STYLING
&
DESIGN

Kampanj!

SPARA
upp till
6.000:-

0708-11 86 56
pia@indoorstylingdesign.se

Alla kampanjmodellerna hittar
Du på contura.se

CONTURA 550:1
Ord. pris 17.900:-

Vid samtidigt köp av
valfri Contura kamin (gäller
hela sortimentet) och
Premodul skorsten lämnas

2.000:-

rabatt på skorstenen.

JUST NU 13.900:-

Storstensvägen 6
Tel 0176-142 00

Spara

Kampanjen gäller till och
med 28 juni 2014

4.000:-
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Eldabutiken Norrtälje
Söderlinds Vedspisar

Kaminer för varje hem
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Öppettider: Mån-Tor 10-18
Fre 10-17 • Lör 11-14
Lördagsstängt 13 juni-10 aug

nons för Norrtälje · Samlingsannons för Norrtälje · Samlingsannons för Norrtälje · Samlingsannons för Norrtälje ·

eller ring 0176-26 60 37

Välkommen till
Linneladan

Öppettider: Fredag 11–17, Lördag–Söndag 11–16
December öppet alla dagar fram till jul. För övriga öppettider
se vår hemsida www.linneladan.se

Välkommen in!

Har öppet för lunch måndag-fredag 11.30–14
Riktig husmanskost och LCHF
0176-101 29

Öppet varje dag hela sommaren

linneladan.se
• 0176-26
Brick ord pris
249:-60
nu37198:-

Matsedel på www.bergstugan.net

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

Åtellet
Åtellet – en
en naturlig
naturlig
mötesplats!
mötesplats!

Aldéns

Kraft Ljus Värme Tele Data
Höstgatan 1 761 50 Norrtälje
www.aldensel.se Tel 0176-28 48 50

Elteknik i
skärgården

0176-700 450
0176-700 450
450
0176-700
info@atellet.se
www.atellet.se
www.atellet.se
SSJÖTULLSGATAN
J Ö TU L L S G ATA N 1
0, NORRTÄLJE
N O RRT ÄLJE
10,

rnas först

Flügger grundades år 1783.
Idag har kedjan 600 butiker
i Skandinavien och är de
professionella målarnas förstaval.

Vi servar er från norra
till södra skärgården
08-695 00 27 0176-28 48 50

Baldersgatan 25, 761 50 Norrtälje
Tel. 0176-20 61 00
Öppet 6.30–18, Lörd 10–14
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Campingen med
»extra allt«

På en före detta skans för försvaret ligger
campingen och marinan som knappast saknar
något. Skansholmens Sjökrog, Bistro, Café, Marina &
Camping har till och med ett eget bränneri. Campare
och båtfolk har hittat sitt drömställe på Mörkö –
»den gröna sagoön«.
t e x t : Jo s e f i n E k b e rg f o to : R o i n e K a rl s s o n
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»

Skansholmen ligger strategiskt
(nu liksom förr) vid Södertäljevikens inlopp och ett färjeläge.
Färjorna går varje halvtimme mellan
Mörkö och fastlandet. Föredrar man
småvägar och vacker natur tar man den
här vägen.
Det här är största glasstället i Sörmland, intygar Thomas Linder som driver
anläggningen tillsammans med sin fru
Pia sedan 2008.
Vägen som passerar fungerar ibland
som smitväg när det blir stopp på E4:an.
– Det är perfekt när det blir köer där.
Då ökar försäljningen här, säger han och
typ »gnuggar sina händer«.
Stället har mycket att vara stolt över.
Restaurangen platsar högt i gourmetboken White Guide 2014 och kallas för
»älsklingskrog som får hjärtat att klappa
lite hårdare«. Sjökrogen är en av landets
högst betygsatta krogar. Det finns också en
nybyggd bistro som serverar bamse-por-

tioner. Garanterat behöver inte ens den
mest matglade gå hungrig från bordet.
En del kommer enbart för de goda färska
pommes fritesen. Fryst pommes frites är
mycket billigare men man vill inte tumma
på kvalitén och använder alltid färsk.
– En gång fick vi fel av misstag. Det
var tunnare pommes. En gäst blev helt
galen och sa »Va faen. Har ni blivit Mac
Donalds, eller?«, berättar Thomas om den
kräsne stamgästen som vant sig vid bättre.
Även igelkotten »Igge« uppskattar
bistron och hittar godsaker under borden. Personalen gillar »Igge« och göder
honom om kvällarna. Till frukost får Igge
och hans dam med nystekta pannkakor
av camparna.
Potatis förresten, används inte bara till
matlagning utan också till att bränna sprit.
I en liten bod vid bryggorna finns det
minsta bränneriet vi har sett, med Sveriges
sedan 1865 första »lagliga« hembrännarapparat. Förr hade varje sjökrog med själv-

Igelkotten »Igge« blir
bortskämd på bistron.

Moses Fecher och
hunden Upsus fick
ingen gädda idag.
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aktning eget bränneri. Den traditionen
ville dåvarande krögarna skulle fortleva
och fick tillstånd att bränna hemma. Spriten serveras endast på krogen.
Bra strömmingsfiske
Platsen är även känd för sitt goda fiskevatten.
– Hit ringer folk redan i februari och
frågar om strömmingen gått in, berättar
Thomas.
Camparen Isa Borg bekräftar hur
populärt det är.
– Det finns massor av strömming. Hit
kommer hundratals fiskare och kastar
linorna över varandra. Då blir de osams,
avslöjar hon.
Hon och hennes man Anders tillhör
de äldsta på campingen. De har varit här
i 34 år och åker hit även vintertid. De bor
annars i radhus i Salem.
– Vi som är här umgås och går till varandra och fikar, beskriver hon gemenskapen.

Det är ett naturskönt område som
lockar både fåglar och ornitologer. I en
vik ser vi hundratals gäss som betar.
Skansholmen har också blivit föremål för
filminspelningsteam som hittat hit. Bli
inte förvånad om du ser miljön i en komedi med Sarah Dawn Finer och Martin
Stenmark på bio.
Man har även haft gädd-sm här vid ett

på abborre eller gädda.
– Det verkar inte bli något. Nu har jag
stått här sedan halv åtta. Nu ger jag upp,
säger han när klockan är 09.45 och traskar
»hemåt«.
Felkörning ledde rätt
Vid en husvagn som står så nära stranden
man kan komma, hittar vi Christina Lund-

»En del kommer enbart för de goda
färska pommes fritesen.«
flertal tillfällen. Nu senast i maj. Thomas
berättar också att man brukar sätta ut
gösyngel. Det tycks verkligen vara goda
fiskevatten värda att prova sin fiskelycka
i. På en brygga står Moses Fecher från
Salem med sin hund Upsus. Han hoppas

Isa och Anders
Borg har campat
här i 34 år.

Christina Lundbom
har hittat bästa
platsen på stranden.
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bom från Oxelösund bekvämt tillbakalutad i en solstol. Hennes man är visst
och slänger soporna nämner hon utan att
lyckas dölja ett nöjt leende.
– Vi var här för sex år sedan. Det var
en felkörning som gjorde att vi hittade hit,
berättar hon.
Det var tydligen en lyckad felkörning.
Platserna går inte att förboka utan man
får chansa på att det är ledigt. Och det var
det denna gång. Christinas man gillar att
titta i kikaren på lastfartygen som passerar.
Ibland tar de solstolarna och ställer dem i
vattnet så att fötterna får sig ett svalkande
dopp. De är mer än nöjda med maten här
som blivit ett av deras smultronställen.
Mat för finsmakare
Uppe på en långsmal sandås med tallar ligger några enkla uthyrningsstugor
döpta till Gin, Brännvin och Vodka samt
ett antal mer eller mindre permanenta
husvagnsplatser. Runt dem frodas skaparfantasin på vad man kan göra med lite stenar, avlagda prylar och blomster. Utanför
Wojtek och Hedwig Pawlowskis husvagn
ser vi en sko full med blommor och små
möss som tittar ut. Och ett stentroll med

Bistron serverar stora portioner.

Vildsvin och körsbär gifter sig

lång slips. Wojtek visar vad som döljer
sig bakom slipsen. Det liknar en liten pitt
med tillhörande pung. I 29 år har paret
bott här. Gästvänligt vill Wojtek bjuda
på »hemlagad saft« i sin fina pergola. Vi
tackar nej eftersom vi har bord bokat
klockan 18.30 vid sjökrogen. Med gourmetmat tillagad av köksmästaren.
Vi beställer in röding med vitvinssås
och gräslök samt vildsvin med körsbär.
Det är lätt att njuta av smakerna och
dofterna av perfekt tillagad mat sittandes
på ett bryggdäck så nära vattnet man

kan komma. Här har man full koll på
båtlivet som kommer till marinan. Solen
gör sitt till för att förgylla tillvaron. Det
är hart när omöjligt att hitta något att
klaga på faktiskt. Köksmästaren berättar
hur alla femton i kökspersonalen testar
sig igenom hela menyn innan den blir
godkänd.
– Det här måste nog vara den bästa
restaurangen på en camping/marina i hela
landet, antar Thomas Linder som lyckas
vara överallt hela tiden. Vi är benägna att
hålla med och kommer gärna tillbaka.

Fakta:
Varje onsdag under sommaren samlas Club
Corvette med sina tjusiga vrålåk. Vissa helger bjuds på gratis musikunderhållning med
olika coverband på bistron. Det gäller att
vara ute i god tid då det inte går att boka
bord till bistron. Det brukar bli fullt hus då.
Mer information finns på
www.skansholmen.com

Från uteserveringen har man full
koll på båtarna.
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Senaste nytt & Notiser

Kaspisk pipare och järnsparv
Att Södermanland och Upplands variationsrika landskap drar till sig många
fågelarter är känt. Men att en kaspisk pipare som normalt häckar vid Kaspiska
havet skulle dyka upp på en åker vid Sandasjön på Mörkö blev en tidig överraskning för ornitologerna. Sveriges första fynd lockade tusentals fågelskådare från
hela landet till Södermanland. Den sällsynta gästen upptäcktes den 25 mars och
blev kvar en bit in i april då den försvann.
Uppland var inte sämre med den
svartstrupiga järnsparven som höll
till vid en fågelmatning i Norrboda
på Gräsö från den 20–23 mars. Sparven blev det första fyndet av arten i
Uppland. Sedan 2009 har endast fem
individer anträffats och fågeln på
Gräsö blev således det sjätte för
landet. /roine karlsson

foto: roine karlsson

Rullator för sjökaptener.

Pratic Pergola. Kraftfulla aluminiumprofiler. Måttanpassas. Regn och
solsäker. Flamsäkra tak och väggar.
Regleras med motor och fjärrkontroll.
5 års garanti. CE-märkt. Kan även fås
i trä. Finns hos Spisdoktorn, Arninge.
www.spisdoktorn.se

Stor bok om segling
I ett maffigt praktverk
illustrerat av drygt 700
bilder, invigs läsaren i
rk o
e
v
t
k
a
Pr
g
n
seglingens fantastiska
i
l
g
e
s
värld. Detta är en bok som
vänder sig både till den
absolute nybörjaren som till
den som är mer
avancerad och kanske till
och med funderar på att
börja tävlingssegla. Boken
tar upp de flesta ämnen
och områden man behöver
ha koll på inom båt- och
seglingslivet. Allt från sjövettsregler och meteorologi
till kappseglingsregler och olika manövreringssätt. Kanske är den något otymplig för
att ha som kvällslektyr i ruffen men den är
absolut en given bok att ta med på sommarens seglingar. /Jessica Alm

Boktipsm

Titel: Norstedts stora bok om segling
Författare: Oyvind Bordal, Magne Klann
Förlag: Nautiska biblioteket, Norstedts förlag
Antal sidor: 336
Cirkapris: 319 kr
ISBN: 978-91-130 48 21-5

Nytt vandrarhem på Svartsö
Snart öppnar Svartsö Skärgårdshotell & Vandrarhem vid norra ångbåtsbryggan på Svartsö i
mellanskärgården. Det blir cirka 60 bäddar. Syskonen Annette Lundgren, Lena Hedelin och Mats
Hedelin har avsatt mark och bygger vandrarhemmet medan det är Lotten Andersson från Norra
Stavsudda som kommer arrendera och sköta verksamheten. Som dotter till Finnhamns förra
krögarpar Ulla och Rolf Andersson är hon mer än väl kvalificerad för uppgiften. Rena drömjobbet för mig och fantastiskt för hela Svartsö!, säger Lotten Andersson som är förväntansfull.
Sedan Svartsö Herrgårdspensionat slog igen för fyra år sedan har det rådit akut brist på boende
för större sällskap som vill övernatta på ön. Vandrarhemmet beräknas öppna den 1 juli.

»Visste du att... fram till slutet av 1800-talet var
Nynäshamn ett mindre ﬁskeläge?
Oaxen Bygdegård
Rumsuthyrning
Festlokal
Sommarcafe
www.oaxenbygdegard.se
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foto: misse ljungström
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Båtbyggarfestival i Trosa

fjk pressbild

Den 3–8 juni blir det båtbyggarfestival och träbåtsmässa vid båtbyggarskolan i Stensund utanför Trosa.
En hel flotta med gamla allmogebåtar visas upp. Och
fem helt nybyggda båtar sjösattes i mitten av maj.
Under festivaldagarna blir det badkarspaddling, barkbåtstävling, roddturer, sjöbastu, stickning, breakdance,
segling, konst och en massa utställare. Stensunds
båtbyggarskola firar i år 20 år.

Lyxorkesterns sommarturné
Här kan du bli road av det populära bandet Svenska Lyxorkestern i
sommar. 27 juli klockan 18 i Nämdö kyrka, 28 juli klockan 19
Sandhamns kapell, 29 juli kl 19 Möja kyrka, 30–31 juli klockan 19 i
Sliphuset på Finnhamn, 1 augusti kl 17.30–21.30 blir det bordsunderhållning på Högmarsö krog. Turnén i skärgården avslutas i bygdegården på Svartsö 2–3 augusti. Klockan 20 på lördagen och klockan 16 på
söndagen.

BUTIKEN I CENTRUM VID TORGET.

ÖPPET ALLA* DAGAR 8-21!

Trosa
*Midsommarafton/dagen andra tider.

Tel. 010-741 46 90

”Vid världens ände”
Varmt välkomna till butiken önskar Sollan & Erik med personal
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Samlingsannons för Trosa · Samlingsannons för Trosa · Samlingsannons för Trosa · Samlingsannons för Trosa ·

Besök TROSA
i sommar
nc

Lu

www.trosa.com

pp

hö

Kvä

Musik & Grillkvällar
et

ons-

llsöp

lör i

Fredagar hela sommaren

pet

juli

Uteservering under jalusitak, infravärme. Barnvänligt.

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

Trosa »Världens ände«

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

Charmiga Trosa

nära E4:an och vid Östersjön
Njut på Trosa Stadshotell & Spa med härliga
spabehandlingar och koppla av i varma källan,
aromarummmet eller i torr- och ångbastun.
Kom in på en bit mat och något gott att dricka.
Sitt i bistron, matsalen eller på uteserveringen.
Stanna kvar! Boka Sommarpaketet 1625:-/p.
med kökets utvalda tvårättersmeny, vinpaket,
fri tillgång till spa, logi i dubbelrum och frukost.

Varmt Välkommen!

SKAND INAV

IENS POPU

LÄRASTE DA

NSBAND

Gästhamnsplanen, Trosa hamn
1 aug kl 20.30-00.30

Arrangör:

För fler härliga upplevelser besök www.trosastadshotell.se
0156 -170 70
info@trosastadshotell.se
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Insläpp från 17.30

Östra Sörmlands Posten

Från 18 år
Utgång = hemgång

Förköp 220 kr hos Trosa Turistbyrå, Nyköpings Turistbyrå och Fastighetsbyrån i Södertälje
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Samlingsannons för Trosa · Samlingsannons för Trosa · Samlingsannons för Trosa · Samlingsannons för Trosa ·
Byt ruffen mot ett Trädhus
för en natt!

Välkommen till Trosa Gästhamn!
Café / Mat • Öl/vinrättigheter
Servicehus • Kiosk • Dansbana
Trådlöst Internet • Husbilsplatser
Blå Tåget

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

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

»Visste du att... området kring Trosa är rikt på fornlämningar
i form av runstenar. Berömd är också en guldskatt som grävdes
upp ur jorden vid Tuna by i Västerljungs socken år 1774.»
Korr till:
mikael.ramstedt@astrazenica.com
+
elisabeth@sodertaljeposten.se

Nybakat bröd
varje dag
Med ekologisk
a
råvaror

Ta en fika inomhus i den gamla fina hemmamiljön
med anor från förra sekelskiftet, eller varför inte
en lugn stund i vår mysiga uteservering i parken.
Västra Långgatan 27, Trosa • Tel: 0156-123 94
Öppet: måndag-fredag 8.30-18, lördag 9-15
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Matros Marika har
hittat drömjobbet
öfolk Marika Huldt är tjejen som vet att ingenting är omöjligt.

öfol
lk •
k
•
fo

Hennes arbetsdag började halv

fem i morse med att förbereda i
maskinrummet för uppstart av
motorerna. Efter det snyggade
hon till fartyget för de annalkande
passagerarna, drog igång biljettkassan och såg till att det ﬁnns
kaffe i automaten. Hon lastade
på gods som ska med till öarna
och skulle det blivit någon tid
över ﬁnns det alltid småsaker att
åtgärda på båten.
Utan att kunna någonting alls
egentligen om vare sig sjöfart eller
motorer hoppade hon på den
två-åriga utbildningen Skärgårdskapten. Hon slet hårt, och visade
framfötterna under sin praktik.
Marika avslutade precis sina studier och är nu matros hos Ressel
Rederi.
– Min sjövana sträckte sig väl
till att leka med jollen på landstället på Värmdö, skrattar Marika
och skjuter ut landgången så att
dagens första resenärer kan kliva
ombord.
M/S Silverö lägger ut från
kajen i Vaxholm och Marika har
fullt sjå med att se till att alla
ombord får varsin biljett.
I sju år arbetade hon i hudvårdsbutik, men en längtan efter
att hitta på något nytt gjorde att

t e x t O. f o to : Gunnika Isaksson-Lutteman
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Med begränsad sjövana har hon envist jobbat sig till
matrosyrket och ser det som en utmaning. En chans
att få vara utomhus under arbetstid.

•
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k

folk • ö
fo
•ö

hon sökte sig till sjölivet.
– Jag tänkte igenom vad som
var viktigt och kom fram till att
det var att må bra och vara ute i
friska luften, ropar Marika över
axeln och hoppar iland på Tynningö för att hämta posten och
lämna dagstidningarna.
Hon får bara lovord av kaptenen ombord för sitt idoga
arbete. Marika förklarar det med
att det är roligt att lära sig om
olika fartyg och att utvecklingskurvan just nu är enorm och det
stimulerar henne.
Att vara matros innebär oftast
att man pysslar med något annat
på vinterhalvåret. Marika har
haft tur, hennes tjänst innebär
möjlighet till heltidsjobb året
runt.
Båtsäsongen börjar tidigt på
våren med att måla och reparera
fartygen som ligger på land. När
isen släpper så är det dags att gå
till sjöss och under sommarens
högsäsong njuter hon i fulla drag
av sitt jobb.
Hon jobbar en vecka för att
sedan vara ledig lika länge. Då
hinner hon träffa sambon och
vännerna, gå på gymmet och ta
vara på vardagen.
– Framåt Lucia är det dags
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att dra på långkalsongerna,
byta båt och förbereda sig för
vintertraﬁken, berättar Marika
medan hon slänger i sig lunchen
mellan bryggorna.

namn: Marika Huldt
ålder: 27 år
yrke: Matros
familj: Sambo
fritidsintressen:

Umgås med pojkvännen, vänner och
tränar på gym.

»Hon
jobbar
en vecka
för att
sedan vara
ledig lika
länge.«
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Fördelar och ambitioner
27-åriga Marika tycker mest att
det är fördelar med yrket. Hon
framhäver den vackra omgivningen och schyssta arbetskamrater som starka argument, samt
de varierade sysslorna och att
hon får sköta sig själv. Passagerarna är glada och hon tycker det
är roligt att ta hand om dem.
– Visst, det är inte alltid kul
att förtöja i spöregn eller snöstorm, men utsikten från »kontoret« uppväger det och är ändå
värt det, säger hon.
Det märks att hon stormtrivs i matrosyrket som tillåter
henne att röra på sig mycket.
I framtiden drömmer hon om
att fortsätta arbeta på sjön sommartid och utmana sig själv med
något helt annat under vintern.
– Utveckling är bra, det ﬁnns
mycket här i livet som är spännande och det är viktigt att våga
prova nya saker, även fast man
inte kan något om det innan,
funderar Marika högt. ❧

Havsutsikten är bara ett skäl
att längta till Rindö Hamn
Brf Grisselmaren 1 är slutsåld och inflyttad,
nu ska vi upprepa succén. Genom att varsamt
bygga om en kasern i franskinspirerad klassicism, skapas 44 moderna och bekväma
bostäder som behållit gamla värden som
stora fönster och generös takhöjd.

INFLYTTNING
HÖSTEN 2014!
Gör intresseanmälan på:
www.rindohamn.se

Grisselmaren 2 får utsikt över hamnen
och fjärden, men det är bara en anledning
att längta hit. Rindö Hamn är en levande
skärgårdsidyll med skola och barnomsorg,
en marina, småföretag och en mängd
natur upplevelser – både på land och till
havs – runt knuten.
Från Rindö Hamn når man Vaxholm med bil på 15 minuter och Stockholm
på 45 minuter från både norr och söder. SL trafikerar Rindö Hamn
och Waxholmsbolaget lägger till vid Grenadjärbryggan.

www.rindohamn.se
www.facebook.com/rindohamn

1

Välkomna








Din mat butik i Stockholms skärgård

 = Bensin och gasol
 = AGA Gasol

1. Arholma Handel 0176-560 12
2. Ö-Butiken Tjockö 0176-431 80

2

skärgårdshandlarna.se

3. ICA Nära Högmarsö 0176-830 40
4. Rödlögaboden 0176-870 60

3

5. Husarö Handel 08-542 450 90
6. Finnhamns Sommarbutik 08-542 462 07
7. Ingmarsö Livs 08-542 460 20

4

8. Svartsö Lanthandel 08-542 473 25






9. Coop Långvik Möja 08-571 612 00

En tur i skärgården kräver inga förberedelser. Skärgårdens matbutiker har allt du behöver. Livsmedel,
färsk fisk, nybakat bröd, skärgårdsslöjd och ofta lokalt odlade grönsaker. Vi vill med vårt breda sortiment
och vår geografiska spridning att du ska få en trevlig och bekymmersfri tillvaro i Stockholms skärgård.
Många av oss har bensin, gasol, är ombud för apotek och systembolag. Vissa av oss hyr även ut cyklar,
kanoter och rum. Ring gärna din butik för sortiment och beställningar!

10. Lådnamacken Livs 08-542 473 21

5

11. Norra Stavsudda Handel 08-571 650 78
12. Coop Berg Möja 08-571 612 00

6

7

13. Grinda Lanthandel 08-542 494 91

8

14. Gällnö Handelsbod & Café 08-571 663 10

13

15. Harö Livs 08-571 571 91

9
10
11

14

12

Samarbetspartners för en levande skärgård

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

15

 18. Guns Livs Nämndö 08-571 560 17
 19. Kymendö Service 08-501 542 65
20. Butiken på Ornö 08-501 560 00

17

16

21. Utö Livs 08-501 570 05




22. Rånö Livs 08-501 571 22
23. Nåttarö Handelsbod 08-520 400 15

18

24. Saltboden Kök & Proviant
Landsort 08-520 340 14

19
20

21
22
23

24

skärgårdshandlarna.se
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Lisas mat på
husmors vis
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tar du av dig
skorna i hallen innan du kliver
in i familjens vardagsrum. Vardagsrummet med havsutsikt som
också är hennes restaurang. I det
restauranggodkända köket river
Lisa runt bland kastrullerna, det
är snart öppningsdags för kvällen.
Jag ﬁck smaklökarna i fostervattnet, skrattar Lisa och fortsätter medan hon rättar till hucklet
som har blivit hennes signum.
– Jag var tvungen att börja
arbeta med mat, det fanns ingen
återvändo.
Hon började som trendspanare och PR-konsult. Hon har
jobbat både på eventbyrå och
för mtv, men passionen för mat
har alltid funnits där. Redan som
femåring lagade hon sin första
trerättersmiddag och bjöd in vännerna från kvarteret. Det fortsatte
hon med i vuxen ålder.
– Jag tror nästan mina vänner

Hemma hos Lisa

ö

lk • öfo
fo
l
ö

öfolk •

Ö

öfolk Husmor Lisa har skapat framgång av

•
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mammas recept och mormors dukningar. Hon
odlar örter i rabatten och vill »reclaima«
husmodern. Möt Lisa Lönner Pulkkinen som
serverar mat efter säsongens råvaror i sin
hemmarestaurang på Resarö.
t e x t o. f o to : Gunnika Isaksson-Lutteman

började tröttna på mig och mina
överdådiga middagar, konstaterar Lisa och visar upp ett av de
saltkar som hennes konstnärliga
mormor skapat.
Mormor är inspirationen till
dukningarna men det är mamma
hon kallar för »en levande flora«.
Bli inte förvånad om du hittar
ogräs i Lisas smaksättningar och
violer som dekoration på maten.
Mammas kunskaper har gått i
arv, även om Lisa gillar att skapa
nya spännande smaker i stunden.
Hon beskriver sig själv som intuitiv och kreativ i sin matlagning
och arbetar aktivt för att skapa
fler kvinnliga kockar i branschen.
Tv-program blev starten
2009 var Lisa med i »Halv
åtta hos mig« och det var då idén
föddes att driva en hemmarestaurang för att kunna kombinera
det nya yrkesvalet med småbarn.
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namn: Lisa Lönner
Pulkkinen
ålder: 47 år
Familj: Man och två
barn
bor: Resarö
yrke: F.d. PR-konsult
som startade blogg
och driver catering och
egen restaurang.
Intressen: Mat,
närproducerat, efter
säsong och kemikaliefritt. Odlar sin egen
råvara och plockar i
skogen.
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– Jag var ju så himla bra på
hemmamiddagar, jag hade ju
tränat på det hela livet, säger Lisa
och fortsätter, därför blev det
min affärsidé.
Hon började blogga under
Husmor Lisa och hennes Resaröketchup utan kemikalier blev
snabbt en favorit i villakvarteret.
– Bloggen blev ett sätt att
komma ut ur garderoben med
mitt matintresse, berättar Lisa.
Hon gör långkok, syltar, saftar och lägger in grönsaker enligt
gamla husmorsmetoder och är
stenhård med att servera mat
efter vad säsongen ger.
Varje lördagkväll är det öppet
för gäster hemma hos Lisa, även
om det går att få catering de
flesta andra dagar i veckan. Hon
beskriver sitt hem som ett litet
kretslopp där allt tas tillvara.
Hon odlar tomater i den före
detta handelsträdgården rakt

»Bloggen blev ett sätt att komma ut ur garderoben
med mitt matintresse.«
över gatan och den rökta ﬁsken får
sin smak av äppelträdkvistar.
– Mina och grannarnas äppelträd
är rätt välfriserade vid det här laget,
fnissar Lisa och skakar lätt på huvudet åt sig själv.
I största möjliga mån försöker hon köpa råvaror från öarna
omkring samt från lokala bönder och
jägare. Hon är dessutom initiativtagare till Bondens marknad i Vaxholm
där närproducerade produkter står i
fokus. Hon gillar småskalighet men
ogillar konstgjorda tillsatser. Lisa
har haft tävling med sig själv om att
skapa en köttbulle utan tillsatser som
smakar likadant som Felix köttbullar.
Inspiration och influenser
Lisa påstår att hon lagat sig igenom varenda kokbok som ﬁnns, men
menar ändå att det franska köket är
grunden till allt. Just nu är hon dock
influerad av nordspansk mat. Temat
på sommarens lunchservering på terrassen vid havet kommer bli ﬁsk och
skaldjur, det mesta hemrökt så klart.
Solen bäddar in sig för kvällen i
mjuka moln medan gästerna börjar droppa in hemma hos Lisa. De
slår sig ner vid de originellt dukade
borden med olika färgteman. Det
kantstötta ärvda porslinet och de
olikformade glasen ger tillsammans
en hemtrevlig känsla.
- Jag vill inte släppa det här. Det här
är ju som jag, avslutar husmodern
innan hon försvinner in i köket. ❧

Fakta:

Öppettider i sommar: tors-sön lunch och gårdsbutik kl 12-16, lördag kl 17-23 middag.
Bondens marknad 16 augusti & 6 september i Vaxholm. www.husmorlisa.se
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Väddö bjuder på löpning med havutsikt.

    Jättelångt
och jättekul löpning
Behöver du en jättestor
utmaning? Längs jättevackra
Roslagsleden går varje år
en »jättelång«löpartävling.
Deltagandet kan både vara
jätteroligt och jättejobbigt. Vi
reder ut begreppen inför årets
Jättelångt lördag den 14 juni.

Starten i Grisslehamn lockar publik.

t e x t o. f o to :
Gunnika Isaksson-Lutteman
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Jättevacker och jättejobbig
terräng att springa i.

Vätskestationerna är
uppskattade av löparna.

Fantomen överraskar löparna
i Roslagsskogen.

»

foto: privat

»Bli heller inte förvånad om Fantomen bjuder på salta
Djungelvrål mitt i skogen eller om du skymtar Näcken...«

ekar
mellan sjöbodarna i Grisslehamns
gamla ﬁskeläge. »Working nine
to ﬁve« sjunger countrylegenden medan
hundratalet löpare rinner iväg på pigga
ben. Löparna har nu 68 kilometer löpning
framför sig längs Roslagsledens mest förtjusande sträckning. Om ett tiotal timmar
eller en lång arbetsdag senare, har de flesta
gått i mål i Norrtälje. Några med skavsår
och stela ben men alla garanterat lyckliga
över sin jättestora bedrift.
Dolly Partons stämma

Trivsamt ultramaraton
Jättelångt är ett ultramaraton där deltagarna är allt ifrån extremlöpare som tar
loppet som en uppvärmning, till de som
aldrig har sprungit längre än två mil och
ser det som ett äventyr.
Reglerna är enkla. Du får inte skräpa
ner och du är skyldig att hjälpa en medtävlare i nöd. Du är själv ansvarig för att
ta med dig det du behöver under loppet,

även om en del kulinariska överraskningar
förekommer.
Det första Jättelångt sprangs 2009 i
samband med att den nya sträckningen
av Roslagsleden invigdes. Knappt tjugo
löpare deltog då, idag har deltagarantalet
femdubblats. Men arrangörerna är fortfarande måna om att behålla den familjära
stämningen på arrangemanget.
Det visar sig på vätskestationerna som
får en personlig touch beroende på vem
som är ansvarig. Det kan vara allt från
oliver på cocktailpinnar till hembakat som
förvånar löparna längs banan. Förra året
ﬁck löparna springa rakt igenom Edblads
nyöppnade designbutik i Gåsvik för att nå
en vätskestation.
–Vi försöker alltid ha en annorlunda
överraskning varje år, säger Pär-Eric Karlsson ﬁnurligt men vill inte avslöja vad som
blir årets surpris.
Tillsammans med Jonas Elfort Ek och
Jonatan Bergander är Pär-Eric, eller pek
som han mest kallas, grundare av loppet.
Dessa tre herrar, sponsorer och en hel del
ideella krafter ser till att varje Jättelångt
blir något att minnas.
Felspringningsgaranti utlovas
Även fast deltagarna förses med karta
samt att leden är väl utmärkt, gör de flesta
ett felaktigt vägval någon gång under loppet. Mer eller mindre ödesdigert. Arrangörerna vågar till och med utlova felspringningsgaranti men hjälper dig gärna på rätt
väg igen.
Bli heller inte förvånad om Fantomen
bjuder på salta Djungelvrål mitt i skogen
eller om du skymtar Näcken spelandes
när du joggar förbi Tullviksbäcken. Pippi
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Långstrump och Lilla Gubben serverade
förra året pepparkakor i skogarna kring
Råda. Niklas Gavelfält stannade nog inte
för pepparkakorna när han satte banrekordet på 5 timmar och 39 minuter.
Det gjorde nog däremot den som har det
långsammaste rekordet på 16 timmar och
43 minuter.
–Nytt för i år är stafett-tävlingen där
femmannalag delar upp sträckan mellan
sig, säger PEK och fortsätter:
–Dessutom lanserar vi Jättelångt mtb
i höst.
Mountainbiketävlingen har start i Öregrund och målgång i Norrtälje. Tretton
mil ska cyklas på utmanande skogstigar
och vindlande grusvägar genom Roslagen.
Mer info på: www.jattelangt.se och
www.jattelangt.se/mtb ❧

2013 års segrare i
damklassen, Jenny
Josefsson, sträcker
armarna i luften
vid målgången i
Norrtälje.

Västervik –
en pärla i söder
Seglar eller åker du till Trosa och Oxelösund kan du lika gärna
fortsätta söderut mot Västervik i Småland och dess övärldar.
Västervik marknadsförs lite kaxigt som »Sveriges vackraste
skärgård«. Är det verkligen det? För att ta reda på det måste
man åka dit. t e x t : Josefin Ekberg f o to : Roine Karlsson

»

Med en kustremsa på sju mil,
nära 5 000 öar och en sälkoloni på 300 sälar. »Det är
som Stockholms skärgård fast i miniatyr« var det någon som sa. Det låter
som att jämföra Gotland med Väddö.
Alla skärgårdar har ju sin unika charm
och särprägel. Ingen ö är den andra lik.
Därför – och just därför är det väl värt att
ta kurs söderut mot Västervik och dess
»söderhavsöar«.
Västerviks skärgård kallas för »landets
vackraste« för att den är »rik på variation, från Bohusläns fjordlandskap via
västkustens karga klippor till östkustens

mångfald och Höga kustens stillhet«, som
det så målande beskrivs i turistbroschyren. En skärgård som har det som alla
andra arkipelager har. Men en blandning
av allas naturtyper. Ön Hasselö i Tjust
skärgård är kommunens största ö. Den
lever året om och har numer fått reguljär
båttraﬁk. Där ﬁnns krogar, affär, vandrarhem, sandstrand, cykeluthyrning och
man kan hänga med på »remmalag«, det
vill säga åka med häst och kärra.
Västervik är en idyllisk trästad med
kullerstenar och rosor som andas båt
och skärgård uti varje kvarter och strandpromenad. Från de sneda 1700-tals

loftbodarna i hamnen till Abba-Björn
Ulvaeus’ semesterhotell i Gamelbyviken.
Kända sevärdheter är Lysingsbadet,
Gränsö slotts ljusstöperi, Båtsmansstugorna, Stadsparken, Aspagården och
Västerviks museum. Staden är också känd
för sin shopping, restauranger, uteliv och
rika kulturliv. Med evenemang som Västerviks visfestival, Kanalsimmet i Gränsö
kanal, Skärgårdsfestivalen, Hasselörodden, Rågödagen, HojRock, Durspelsstämman, Sportbilsdagen, Swedish Floorball
Open med mera. ❧
Mer informatin finns på www.vastervik.com

Östhammar –
Roslagens äldsta stad*

Veteranfordonsträffarna »Kul på Hjul« 2014
Torsdagar 18–21, Sjötorget, Östhammar
Juni: 26 Juli: 3, 10, 17, 24, 31 Aug: 7
Ett familjearrangemang på Sjötorget. Veteranbilar,
mc, mopeder och andra ovanliga saker på hjul.
Veteranfordon 30 år och äldre välkomnas.
Hot Rods och andra byggen på gammalt tema.

Öppettider:
Mån,Tis,Tor: 09–18
Ons, Fre: 09–20
Lör: 09–16
Sön: 10–16

Parkgatan 4,
Östhammar.
Tel 0173-128 88

Mjölnarens Mat & Café erbjuder
• Luncher • Smörgåsar
• Bakverk • Kulglass
• Tårtor • Smörgåstårtor
• ...och mycket annat gott!
• Fullständiga rättigheter
VälkommenDrottninggatan
in! Angelica &4,Personal
Östhammar

0173-101 12
Varmt välkomna önskar Sandra o Ewa

Edsvägen
6, Östhammar
Edsvägen
6, Östhammar,
Tel.0173-21744
0173-217
44 10.00-13.00
Öppet Vardagar
9.00-18.00, Lördag
Välkomna!

Rådhusgatan 6
Öppet: ons–fre 10–18 Lör 10–14
Följ oss på
0173-463 49
www.malinssecondhand.se

0173-218 00 • Guldskärsgatan 1

Finrummet
073-183 95 61 • www.finrummet.se

Hushållsmaskiner, Belysning, Elmateriel, Grillar,
Värmepumpar,
fritidshus
mm
Öppet vardToaletter
9–18,för
lörd
10–13

0173-76 14 99
www.facebook.com/tråts-cafe

Sjötorget, Östhammar
076-636 86 80
www.rosieskladbod.se

CYKEL SPORT FRITID
Cykelservice, reservdelar
Sportringen Melins
Energivägen 6, Östhammar
0173-178 78
www.melins.nu

foto monica wänéus

Parkgatan, 4 Östhammar
0173-128 88
www.cafemjolnaren.com

*Östhammar fick sina stadsprivilegier redan år 1368

Senaste nytt & Notiser

Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser
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T i m m ep e r
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Opera på varv och balett för barn
Tre små öar döpta
I vårnumret utlyste vi en namntävling för
vad de tre flytande öarna i Dammsjön
utanför Saltsjöbaden ska kallas. Vi fick
in en hel del fyndiga, roliga och kluriga
förslag. Vår jury har lyckats enas om en
vinnare. Det vinnande förslaget gillades
särskilt för motiveringarna. Namnen lyder
Paddan – lite trollsk och flytande i vattenytan, Grodan – gungande kille som vill
ikapp Paddan och Ynglet – som bara vill
bli större. Vi gratulerar Therese Öberg i
Norrtälje som vinner boken Blommande
skärgård av Klas-Rune Johansson och en
utflykt till Dammsjön. Grattis!

Vad gör man med en stor båthall när alla
båtarna är sjösatta? På Ramsmora Varv på
Ljusterö ordnas med operaföreställningar av
klass. Den 29 augusti klockan 19 blir det
Operagala och den 30 augusti klockan 16
framförs Mozarts Trollflöjten. Även barnen
får sitt kulturella lystmäte tillfredsställt med
baletten »Marmelad«, en kritkerrosad föreställning som lämnat New York, Philadelphia och
Washington för att turnera runt till bygdegårdar i vår skärgård. Den kommer till Stavsnäs
den 5 juli klockan 13 och 15. Sedan till Yxlan
den 6 juli klockan 14 och slutligen på Ljusterö
bygdegård den 8 juli klockan 14. Se mer information på www.ljusterooperasommar.se,
www.musikpavarvet.se

Finsk släktträff på Utö
Av en slump kom Leif Werner över Skärgårdsstiftelsens årsbok
»Södertörns skärgård« från 1993. Han och hans släkt från
Finland hade länge undrat över deras släkting Jonas Werners
bakgrund. I kyrkböckerna stod bara att han kom från Sverige.
Leif hittade under kapitlet om Utöbreven spännande läsning
om denne och visade det sig samme Jonas Werner. Han var
från Utö och anställd vid gruvorna som kusk. Bakom upptäckten ligger en bunt heta kärleksbrev från honom till en
gift kvinna inlindade i trasmattor som hittats på en vind på
Utö. Jonas är Leif Werners farfars farfar född 1777. Upptäckten
har lett till att det blir stor släktträff den 19–20 juli på Utö.
I skrivande stund har cirka 50 personer anmält sig. Utö
hembygdsförening lovar att låsa upp kassaskåpetoch visa
originalbreven för dem.

Unik båtbok
fyller tomrum

Båtologen J. Roger
Toll drar ett stort lass
med sitt dokumentära
arbete.
I sin senaste bok »I timmer- och
papperstrader« berättar Roger i ord och bild
om bogserbåtar, isbrytare, pråmar, lastfartyg, pråmar, varpbåtar och logementsfartyg.
Det är alla båtar som varit verksamma vid
Holmens Bruks rederirörelse i Hallstavik.
Boken är unik eftersom det inte skrivits så
mycket om den typen av båtar tidigare. Här
finns även personliga
dramatiska händelser
från andra världskriget.
Och historien om hur
hotell-båten Öregrund
köptes in av Holmens
Bruk 1952 och blev
logements-fartyg och
mycket mer för en
båtnostalgiker.
/Roine Karlsson
Titel: I timmer och papperstraden –
Holmens Bruk som rederirörelse
Författare: J. Roger Toll
Förlag: Roslagsbogser AB i Hallstavik.
Beställ hos info@roslagsbogser.se
Antal sidor: 122
Cirkapris: 300 kr

Haninges nya broschyr
Skärgård & vildmark, en
uppfräschad och omarbetad
broschyr på svenska och
engelska om destinationer
och aktiviteter i Haninges
övärld är på gång lagom
till midsommar. Fråga efter
ditt exemplar hos Stockholm Visitors Center
i Stockholms kulturhus. För fler platser att
plocka upp den, se www.haninge.se/turism.
Archipelago & Wilderness

ks
or ne
W ffli
o

Upplev mer
av skärgården!

Skärgård &
vildmark

Ladda ner Appipelago till din iphone och låt berättarrösten guida dig bland
skärgårdens sevärdheter. Lyssna till spännande anekdoter från nu och då,
och hitta aktiviteter, restauranger, boenden och båtturer som passar just
dina intressen. Låt äventyret börja! Vad vill du uppleva idag?
Your mobile guide to the Stockholm archipelago’s sites, islands, activities, restaurants,
accommodations and boat tours. What lies ahead today? Let the adventure begin!
Download today!
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Öregrund – staden vid havet

Där havet öppnar sig ligger idyllen Öregrund – en av
Sveriges bäst bevarade trästäder och ostkustens enda
stad där man kan se solen gå ner i havet. Öregrund
anlades 1491 och blev en viktig sjöfartskonkurrent till
Stockholm. Den lilla staden blev sedermera känd som
populär kurort. Till minne av glansperioden ﬁras i
augusti varje år badortsdagarna.
Staden bjuder på snickarglädje och lugn atmosfär.
Här varvas småstadscharmen med färgsprakande havsoch naturupplevelser. Strosa runt bland små gator och
gränder som alla leder till havet, där ingen solnedgång är
den andra lik. Alla årstider har sin egen charm.
Välkommen året runt!

Guldkorn
			 Solnedgången i havet / Stadsvandringar / Hembygdsgården med Sjöfartsmuseet /
		 Medeltida stenkyrkan och klockstapeln / Fyrskeppet Västra Banken / Strandpromenaden
med Societetshuset / Tallparken med utsiktsplatser, sandstrand och klippor

Örskärs
fyr
Vandrarhem & Servering
Roslagens nordligaste utpost.
Boka nu! boka@orskarsfyr.se
www.orskarsfyr.se

N60° har nu flyttat till Färdigshuset
på Strandgatan 18 (vid Ica)
www.facebook.com/North60

Ett riktigt hotell
0173-150 55
www.gamlajarnhandeln.se

Epokgården

foto: roine karlsson illustration: lisbeth sandahl

Bed & Breakfast
0173-302 20, 070-316 59 99
www.uddensbb.se

Vandrarhem
Lägenhetshotell
–
året runt
Konferens - Öppet
Vandrarhem
tel
0173-302
med de sköna sängarna00
www.epokgarden.se
0173-302
00
www.epokgarden.se

Förmedlar boende, hyr ut kajaker mm.
070-280 54 42
www.bokajak.se

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

Strandgatan 30, Öregrund
Sommaröppet v24–33
Öppet alla dagar 8–21

Oasen mitt i stan,
1700-tals miljö
0173-300 65
www.klockargardenoregrund.se
75

B&B, Snesslingeberg
0173-170 00
www.villarosenberg.se

www.edblad.com

Strandgatan 2
Öppet fre 12-18 lör 10-15 sön 11-15
www.edblad.com
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Järnbod blev
smakfull konsthall
Alldeles intill vattnet i Hargshamn ligger det gamla
hamnmagasinet Järnboden. Med sina fem våningar
samt konstprojekt utomhus bjuder Järnboden på
oförglömliga konstupplevelser för både utställare
och besökare. TEXT OCH FOTO: Eva Fischer

»

Maria Ek tar två steg i taget när
hon visar vägen upp för trapporna till utställningslokalen
Järnboden och berättar att hon är i full
gång med att ﬁnslipa de sista detaljerna
inför sommarens utställning.
– Det är ett otroligt inspirerande arbete att träffa de olika konstnärerna och
tillsammans med dem välja de konstverk
som ska visas upp.
I år är det tredje sommaren som Maria
Ek arrangerar konstutställning i Järnbo-

den sedan hon tog över verksamheten efter
Mai Lundell.
– Första gången jag besökte Järnboden
blev jag helt betagen, den unika byggnaden
och miljön runt omkring är som ett konstverk i sig. Att få förvalta detta fantastiska
ställe är den bästa presenten jag kunnat få,
säger Maria Ek.
Järnboden invigdes som utställningslokal 1982 och används sedan dess för
konstutställningar varje sommar.
Det var den lokala konstnären Pieter

I Järnboden finns även en
mindre butik som varje
sommar fylls på med nya
konstverk och konsthantverk
samt ett café som serverar
bakverk samt lättare luncher.
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de Groot Boersma som tillsammans med
sina kultur- och konstintresserade vänner
gjorde i ordning Järnboden för att inledningsvis visa konst med lokal anknytning,
berättar Maria Ek.
Stångjärn ersatta
av skulpturer
Järnboden uppfördes som ett hamnmagasin 1758 av brukets dåvarande byggmästare Raphael Clason Pousette. Maria
berättar att man i de nedre våningarna

»Första gången jag besökte Järnboden blev jag
helt betagen, den unika byggnaden och miljön
runt omkring är som ett konstverk i sig.«
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magasinerade stångjärn innan det skeppades till Stockholm och att man i de
övre våningarna förvarade säd och andra
varor. Under åren 1920 fram till 1962
användes Järnboden för sågvaruproduktion. De sista pråmarna skymtar ännu
som vrak vid stranden nedanför Järnbodens stenkaj.
– De två långsmala gluggar på framsidan av huset som användes för att
skjuta in stångjärnet in i lagerrummet är
i dag ett utmärkt rum för skulptur- och
glaskonst.
Sommarens utställning heter ego och
bjuder på olika spännande arrangemang
med flera utställare.
Bland annat kommer tre supertalangfulla konstnärer, Helena Trovaj och
Therese Jonsson Szatek, att ställa ut sina
verk och Staffan Bergqvist kommer att
visa upp sina kraftfulla stenskulpturer
berättar Maria.
Även filmvisningar
Det kommer även att visas en dokumentärﬁlm Upp till dans, ett konstprojekt och
en dansfilm av Sara Lindström, koreograf
och filmare.

I viken nedanför Järnbodens kaj ligger än i dag
sjunkna pråmar som användes för virkestransporter
från brukets sågverk ända fram till 1960-talet.

– Jag har under det senaste halvåret
samarbetat med Sara i projektet Upp till
dans, där jag har gjort en utvärdering av
projektet ur ett etnologiskt perspektiv där
jag bland annat belyser fördelarna med
kulturella aktiviteter inom äldreomsorgen, säger Maria.
Maria Eks stora intresse för mat och
dryck kommer liksom tidigare år även i

Efter en dag av härliga konstupplevelse
smakar det gott med en fika i solen och
njuta av den vackra utsikten över viken
. Maria Ek serverar närproducerat kaffeoch matbröd från Järnbodens café.
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år att prägla Järnbodens program. Bland
annat kommer det att arrangeras en grillkväll med närproducerat kött och bröd
från Roslagens slakt och chark och bageriet i Skebobruk.
– Mat och dryck är ytterligare en
dimension av konsten som berör våra
sinnen. ❧

»Järnboden uppfördes som
ett hamnmagasin 1758«
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Samlingsannons för Östhammar-Öregrund · Samlingsannons för Östhammar-Öregrund · Samlingsannons för Ös

I dettavackra
vackra 1700-talsbruk
liggerligger
Wärdshuset
I detta
1700-talsbruk
Wärdshuset
med
stor
uteservering
mot
Bruksdammen.
med stor uteservering mot Bruksdammen
Giftastankar?
Boka
ertdubbelrum
bröllop hos oss.
Enkel
och
i gamla betjäntflygeln och tvätthuset
www.forsmarkswardshus.se
Tel 0173-501
00
www.forsmarkswardshus.se
Tel 0173-501
00
Öregrund
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Hem möbler, alleri, c
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Östhammar-Öregrund »grannstäderna vid havet«

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

bara att andas in miljön.

Öregrund

ning äder
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Hem möbler, alleri, c
g

SOMMARÖPPET ALLA DAGAR

God mat & Underhållning

Sjötorget 2, 0173-730 770
Välkommen!
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forsmarks café

Vi möblerar sommaren!

(i regi av forsmarks wärdshus)

Sommarmöbler från

Öppet dagligen 16 juni-10 augusti.
Vardagar 10.30-17. Helger 10.30-16
Midsommarafton och midsommardagen stängt.
Goda smörgåsar, lättare rätter,
cheesecake, pajer, kulglass.
Försäljning av presentartiklar.

Karlavagnen

Bredvid Granngårdens utemarknad

Östhammar
070-687 18 76

Välkommen!
Tel 0173-501 09

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

Välkommen till en härlig sommar på
Östhammars genuina skärgårdskrog
Öppet varje dag 11.30 - sent
After beach mellan 15:00 - 17:00
0173-100 30
Kajen 7
742 31 Östhammar

www.angbatsmagasinet.se

info@angbatsmagasinet.se

HAMNPIREN - ÖSTHAMMAR
facebook.com/angbatsmagasinet
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instagram.com/angbatsmagasinet

Anrik roddtävling
med fackeltåg
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t e x t : Gunnika Isaksson-Lutteman
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foto: tomas almbo

En av Sveriges äldsta roddartävlingar har
sin målgång i Vaxholm. Vaxholms roddförenings »Distanskapprodden« går av
stapeln för 104:e gången i år. Tävlingarna
avslutas traditionsenligt med fyrverkeri och
spektakulär fackelrodd vid kastellet.

gemensamma årtag. Om dryga timmen
kommer lagen förhoppningsvis gå i mål
på Eriksö utanför Vaxholm.
Traditioner och vinster
Den första tävlingen gick av stapeln 1894
och sträckningen var densamma då som
den är nu, 14 500 meter från Stockholm
till Vaxholm ska ros för både herr- och
damlag. Distanskapproddens allra första
vinnare rodde för Hammarby IF och de
fortsatte att vinna ända fram till 1905
då Vaxholms roddförening tog sin första
seger.
Tävlingarna hade ett tioårigt uppehåll

Helsingborgs roddklubb
ror hem segern 2013.
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Folkfest och fackelrodd
På Eriksö där arrangören har sina klubblokaler har det samlats förväntansfull
publik, för klockan börjar närma sig målgång för båtarna. Några småbarn testar
roddmaskinerna och i klubbstugans övervåning serveras ﬁkabröd, smörgåsar och
kaffe. Kranskullan Åsa Svensson gör sig
beredd att med motorbåt belöva segrarna
som väntas passera under Pålsundsbron
när som helst.
Plötsligt dyker de upp vid horisonten,
de vackra båtarna med årtag i jämn takt.
För de som står på bron och hejar
går det att ana ett lätt grimaserande hos
roddarna inför slutspurten och den sista
ansträngningen mot målet. Vaxholms
båda lag får dock se sig besegrade av
Helsingborgs roddklubb på herrsidan
och Norrköpings roddklubb på damsidan. Trots att solen bryter genom molnen

magasinskärgård sommar2014

foto: bengt nyman

Det franska laget, Bordeaux/
Lagny/Saintes, kämpar hårt i
svenska farvatten.

foto: bengt nyman

»

bevakar
himlen över Djurgården. En
lätt bris krusar ytan. Klockan
är snart tre och sju roddarlag är beredda
utanför Blockhusudden, det börjar bli
dags för start i 2013 års Distanskapprodd.
Det är slutet på augusti och solen vill
gärna tränga genom molnen men orkar
inte riktigt.
Vaxholms Roddförening har med två
lag i årets tävling, ett damlag och ett
herrlag. Årets upplaga har även fått en
internationell prägel genom herrlag från
Danmark och Frankrike. När starten går
fräser och bubblar vattenytan av lagens
De ljuslila molnen

foto: bengt nyman

Stockholms roddförenings Eddy Sandberg
ror Distanskapprodden för 52:a gången.

men kom igång 1919 igen och då med
Hammarby IF som segrare igen. Med
undantag för några enstaka tävlingslösa
år under bland annat andra världskriget,
har tävlingarna genomförts traditionsenligt. Vaxholms roddförening har överlägset flest vinster genom tiderna. Båtarna
som ros är klinkerbyggda, precis som
vikingaskeppen en gång var. Sen några år
tillbaka är Distanskapprodden även värd
för svenska mästerskapen i inriggad fyra.

Mer information på www2.idrottonline.se/
VaxholmsRF-Rodd/DISTANSKAPPRODDEN/
Årets upplaga av distanskapprodden: 30
augusti 2014 kl. 15.00, fackelrodd klockan
21.30 i Kastellsundet.

Uppskattad avslutning av
såväl deltagare som publik.

foto: tomas almbo

precis när Vaxholms damer skär mållinjen.
Men mest ﬁrar nog laget som knep
sistaplatsen i herrtävlingen. Stockholms
roddförenings Eddy Sandberg rodde sin
52:a distanskapprodd nämligen.
John Börjesson, ordförande i Vaxholms
roddförening, är nöjd med årets tävling
och tror att rekord-Eddy kommer köra
nästa år igen.
– Jag hoppas vi kan locka utländska
lag som kämpar om segern även nästa år,
säger John och går iväg för att börja förbereda för kvällens avslutande fackelrodd.
När augustinatten har omfamnat Vaxholm sätter sig deltagarna vid årorna igen
för att traditionsenligt ro från Eriksö till
Vaxholms kastell med facklor som flankerar båtarna.
Publiken på kajen uppskattar både den
eldiga rodden och fyrverkeriet som brakar
loss över kastellets stenmurar. ❧

»Båtarna som ros är klinkerbyggda,
precis som vikingaskeppen en gång var.«

foto: bengt nyman

Kranskullan Åsa på väg att
gratulera årets segrare.
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Skepp
o´ hoj!
Här finns:
Sjökort, Båtsportkort, Kartor,
Kompasser, Linjaler och Passare
så du hittar rätt!

0176-778 80

Välkommen
till trivsamma

VI HAR ÖPPET 8 – 21
ALLA DAGAR
Välkommen!

Norrtäljev 3
Älmsta
Väddö

0176-523 69

Vi är även ombud för Systembolaget
tel 0176-500 57

Väddö »Här trivs man«

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

ROSLAGENS SJÖFARTSMUSEUM
Älmsta Väddö
Museum (550 m2) med rika samlingar från
Roslagens sjöfart under gången tid
Beläget på Kaplansbacken
Egen brygga vid Väddö kanal
ÖPPETTIDER:
1 juni t o m 31 augusti kl 10.00 – 16.00
Midsommarafton stängt
Extra öppethållande för grupper efter
överenskommelse
Telefon 0176-502 59

www.sjofartsmuseet.se
Försäljning av kaffe, läsk, bröd och glass

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!
KONFERENS, SPA & WEEKEND I ROSLAGEN

”Nu är jag ägare av ett hemman med corps de logi,
uthus och ateljé, den underbarast belägna i landet.
När höststormarna komma, yr skummet över takåsen
och i sjön nedanför jagar sälen.”
Besök Albert Engströms hem i Grisslehamn
och hans fantastiska ateljé, längst ut på en
klippa vid Ålands hav!
Öppettider och sommarprogram, se hemsidan.
Gruppbokningar tel 0175-30890
Albert Engström Museet i Grisslehamn
albert.engstrom@telia.com / www.albertengstrom.se

Tel: 0175 - 309 30. www.hotellhavsbaden.se
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dö · Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Vädd
Konferens
Möten
Konferens Kurs
Kurs Möten
Bröllop
Logi
Bröllop Fest
Fest Logi
Konferens Kurs Möten
Bröllop Fest Logi
Njut av hembakat och en fantastisk utsikt över
Ålands hav. Öppet alla helger fr o m
1 maj 10–16 dagligen, 16 juni–10 aug 10–16
under juli är cafeet öppet 10–18
Öl/vinrättigheter
www.cafeet.se

Låt er inspireras
på Salnö Gård!

Låt er inspireras
på Salnö Gård!

Konferens • Kurs • Möten
INFO@SALNOGARD.SE
Bröllop
• Fest • Logi
TEL: 0176-93130
INFO@SALNOGARD.SE
TEL: 0176-93130

WWW.SALNOGARD.SE

Konferens
Bröllop

WWW.SALNOGARD.SE
SALNÖVÄGEN
32. 760 40 VÄDDÖ
Kurs Möten
TEL: 0176-93130 INFO@SALNOGARD.SE
Fest Logi
SALNÖVÄGEN 32. 760 40 VÄDDÖ
WWW.SALNOGARD.SE
SALNÖVÄGEN 32. 760 40 VÄDDÖ

TEL: 0176-93130

INFO@SALNOGARD.SE

WWW.SALNOGARD.SE
SALNÖVÄGEN 32. 760 40 VÄDDÖ

»Visste du att... Väddö kanal började grävas år 1819 och
invigdes 21 år senare? Ungefär 22 000 båtar passerar
kanalen varje år.«
0176-525 12
www.sirpercyscatering.se

Spännande & traditionell
mat med skärgårdskänsla

Konferens
Bröllop

3:e juli
CLUB KILLERS! med gäster

Olika bufféer • Bröllopsmenyer • Företagsfester
Glas & porslin • Bord & stolar
Ni ordnar festen – vi ordnar resten

Kurs Möten
Fest Logi

10:e juli
DARYA & MÅNSKENSORKESTERN
gäst: ARJA SAIJONMAA

TEL: 0176-93130

INFO@SALNOGARD.SE

17:e juli
WWW.SALNOGARD.SE
familjekonsert:
BRÖDERNA
LINDGREN
SALNÖVÄGEN
32.med
760 40 VÄDDÖ
Britta Persson, Nina Ramsby
Patrik Arve & Ebbot
på kvällen: EBBOT LUNDBERG
23:e juli
EDDA MAGNASON

31:a juli
JENNY WILSON

BILJETTER & BORDSBOKNING:
barnenskrog.se tel:0176-933 83 öppet 11-23
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Ön Nässlingen har från och med maj
2014 nya ägare, Virva Kuusela och Johan
Pedersén, vd för Ramsmora varv på Ljusterö.
Efter att ön har varit stängd i flera år jobbas det nu för fullt för att Nässlingen ska
kunna slå upp portarna till midsommar och
återigen bli tillgänglig för alla. Redan nu kan
du boka stugor, plats på restaurangen och i
gästhamnen. Fredagen den 20 juni blir det
midsommarfirande och invigning av »nya«
Nässlingen och en nyrenoverad restaurang.
I planerna för den forna konferensanläggningen ingår att bygga fler uthyrningsstugor,
utöka hamnen och öppna en till krog med
enklare mat vid vattnet.
För mer information se www.nasslingen.se.

foto roine karlsson

Nässlingen öppnar
till midsommar

Nu blir det lättare för alla, som vill fiska på Åland,
att lösa fiskekort. De lanseras nämligen på nätet.
Till midsommar räknar Visit Åland med att ha cirka
20 fiskekortsområden tillgängliga on line. Hittills
har korten sålts av stugbyar och affärer och det har
tidvis varit knepigt för sportfiskare att få tag i rätt
kort till rätt område.
Det finns cirka 60 olika fiskekortsområden på
Åland, både större och mindre. Eckerökortet och
Hammaruddakortet är två av de största. På nätet är
det också lätt att se exakt var varje kort gäller.
Mer information på www.visitaland.com. /HF

Comeback för Konst i ån
foto roine karlsson

foto: nässlingen

Fiskekort på nätet

Efter ett par års uppehåll gör nu populära Konst i ån i Norrtälje
comeback. När utställningen startade i början av 2000-talet
drevs den av konstnärsgruppen Se Norrtälje. Den blev under
deras tio år både uppmärksammad och omtyckt. Nu har
kommunen tagit över ansvaret med konsthallschef Daniel
Werkmäster vid rodret och en budget på 100 000 kronor. Han
lovar större men färre verk. Det blir sex konstnärer som tar tag
i årummet. De arbetar med måleri, skulptur, installationer och fotografi. Vad det blir? Det skall bli
en överraskning för besökarna på invigningsdagen. Konst i ån mitt i Norrtälje beräknas pågå den
1 juli till och med 10 augusti.
/Roine Karlsson

Guidning | Mat | Konferens

Allmän guidning lördagar 3/5‐14/6 och 23/8‐25/10
Dagliga g
guidningar
idningar 21/6
21/6‐16/8
16/8
www.batteriarholma.se | info@arholmanord.se | Tel.0176‐560 40
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Boende | Kajak | Servering
Bad | Konferens | Bastu
www.arholmanord.se | info@arholmanord.se | Tel.0176‐560 40
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»SkulpturÖn Öja« i
Nynäshamn längst sydvart
i Stockholms skärgård
bjuder även i sommar på
intressanta skulpturupplevelser. En tung presentation med flera verk av Liss
Eriksson är en unik nyhet.
De kommer att stå längs
Arthur Hultling
den västra lilla vägen upp
mot Sveriges äldsta fyr –
Landsorts fyr, där du mot horisonten möter verk av bland annat
Alexius Huber. Någonstans mot himlen skymtar en stor papperssvala i rostfritt stål – ett nytt verk av Thomas Qvarsebo.
Galleri Öijan visar i Kapellet unika stentavlor av Kajsa Mattas,
och tittar du in i »Arthurs bod« kommer du att både glädjas och
förvånas åt vad Marylyn Gierow och BIP Britt Ingrid Persson skapat i så helt olika material.
På Landsort (som Öja allmänt kallas), har du nära till
»Saltboden« – en liten (skärgårdens minsta?) pub i Västerhamn,
eller till restaurangen i gamla lotsutkiken ovanför Österhamn.
Däremellan hittar du vandrarhemmet. Tar du en stärkande
promenad mot norr (ett par kilometer bara), kommer du till
Skravleviken med gästhamn och militärmuseum.
– Tänk vad en liten skärgårdsö kan bjuda på!, hälsar
Landsorts egen »kulturlots« Arthur Hultling.

foto roine karlsson

Galleri Öijan lever vidare
Fyrskeppet Västra Banken, Öregrund.
Brickan är 38 cm, tillverkad i Sverige,
material är björkfanér, pris 325 kr.
Design: Tommy Lyander. Säljs hos
Formlycka. www.formlycka.se

Du hittar oss på kajkanten
i Fiskehamnen i Nynäshamn

Fiskrökeri med Butik & liten servering
Öppet året runt!

98x65 1310.indd 2

2013-11-07 12:17

Drömplatsen
för sjöbusar &
landkrabbor!

HAVSNÄRA SMAKER
& UPPLEVELSER
Kom spontant eller boka online på
visitnynashamn.se

08-520 111 20 • info@skargardshotellet.com
www.skargardshotellet.com
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Foto: Magnus Rietz

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

öfolk Klockan är tio i åtta en vindstilla,

t e x t o. f o to : Anna Arnerdal

ö

lk • öfo
fo
l
ö

öfolk •

Ö

•
lk

varm och solig söndag. Dagens fångst
är uppe. Nu återstår det tunga jobbet att
skaka ur fisken ur näten. Det kommer att
ta ett par timmar idag med närmare ett
ton strömming i båten.
– Det är mycket fisk men ändå normalt
lk • ö
o
f
fo
•ö
för säsongen, säger Pelle Jonasson,
k
yrkesfiskare i Nynäshamn.
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lk •
k
•
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»En livsstil«
att vara fiskare
Att vara fiskare är en tuff tillvaro på många sätt. Man måste
ha god kondition och vara stark
i både kropp och psyke för att
klara av det. Det är en osäker tillvaro där vädret och tillgången på
ﬁsk påverkar möjligheterna till
inkomst.
När Pelle Jonasson var 25 år
och jobbade som mattläggare började han och en kompis ta ledigt
halva fredagarna för att kunna
ägna sig åt sitt stora ﬁskeintresse.
Till slut tröttnade de helt på sina
vanliga jobb, skaffade en båt och
blev yrkesﬁskare. Det var 1977.
Runt år 2000 tog ﬁsken plötsligt slut. Det gick inte längre att
försörja sig som ﬁskare.
– Då var det bara att lägga ner,
säger Pelle.
Nu är det gott om ﬁsk igen och
sedan 2012 är Pelle tillbaka
på havet.

Känner sig priviligierad
Trots det hårda liv en yrkesﬁskare
lever känner sig Pelle priviligierad
som får hålla på med detta.
– Att vara ﬁskare är mer än ett
yrke, det är en livsstil, säger han.
– Det är friheten att kunna
göra vad man vill, spänningen
varje gång att se hur mycket man
får i näten och att få uppleva
naturen som är de stora fördelarna, tycker Pelle.
Verkar Pelles ansikte lite
bekant? Han har spelat i
Wallanderﬁlmen Den orolige
mannen. Filmen handlar om
80-talets ubåtsjakt. Pelle är med i
en scen där ett lik ﬁskas upp längs
Strandvägen i Nynäshamn.
– Du får vara snabb om du ska
se mig, säger han och ler.
– Det är svårt att försörja
sig som ﬁskare, man måste vara
beredd att hoppa på lite av varje.
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Filminspelningar hör dock inte
till det vanliga, det är mest olika
byggjobb.

namn: Pelle Jonasson
ålder: 64 år
Familj: En vuxen son
yrke: Fiskare
Intressen: Fiske, det

är en förutsättning för
att kunna ha det som
yrke, tror Pelle.
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Bor ombord
Pelle bor på sin båt i Nynäshamns hamn. Till viss del för
att få ekonomin att gå ihop
men också för att han tycker att
det är mer socialt än att sitta i
en lägenhet och bara gå ut och
handla en gång om dagen, som
han säger.
– Här kommer folk förbi och
snackar och vill köpa ﬁsk. Det
händer saker.
En annan anledning till att
bo på båten är att ﬁsket är så
krävande så att han inte har tid
till annat än att jobba och sova.
I början visste jag inte hur det
skulle funka men det känns bättre och bättre, tycker Pelle efter
ett par år på båten SM 166. ❧

Fisketurer
Pelle fiskar med nät. Han kallar
det för det enda hållbara fisket
eftersom nätmaskornas storlek gör
att man bara får upp den storlek
på fisken som man vill ha.

Fisken skakas ur
näten för hand.

Du kan också få uppleva
havet och Nynäshamns
skärgård. Pelle arrangerar fisketurer året runt.
Läs mer på http://www.
visitnynashamn.se.

»Det är friheten att kunna göra vad man vill,
spänningen varje gång att se hur mycket man får i näten
och att få uppleva naturen som är de stora fördelarna.«
Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt &

Boule i Gräddö

foto: roine karlsson

Nyetablerade Gräddö Sail & Row i Gräddö
på Rådmansö har bytt namn till Gräddö
Sjöliv och startar årets säsong med en
nyanlagd boulebana. Företaget hyr ut
roddbåt med snurra, ROW äventyrs- och
motionsroddbåtar, segelbåt IF, int. folkbåt,
en segelbåt J17 för enklare seglingshajker.
Det finns även kanadensare och kajak.
Samt en bastuflotte för sex personer till
uthyrning. Önskas övernattning finns två
fina rum att hyra. Det går också bra att
boka sjötaxi.

Blidös stolthet sandkilen Helmi har ett digert sommarprogram. Hon seglar till
skärgårdens vackraste öar. Till Fredlarna, Lygna, Svartlöga, Fejan, Söderöra, Sandhamn för att nämna några. Det blir sälsafari och solnedgångsseglatser. Söndagen
den 31 augusti seglar hon till Ängskär med härliga blidöprofilen Gösta Roxell
ombord som berättar rövarhistorier från förr. Kaffe och lunch ingår. Grundpris
per vuxen 600 kronor. Se mer information på www.helmi.se
Kvitterkvällar i Gamla Grisslehamn

foto: roine karlsson

foto: roine karlsson

Helmi seglar till Ängskär

Torsdagar i juli klockan 18.30 blir det traditionsenligt »Kvitterkvällar«,
det vill säga allsång, på Krogarbacken i Gamla Grisslehamn på Väddö.
Allsångsledare brukar vara karismatiska Inga Gustafsson. Medtag kaffekorg och sjung med i gröngräset bland fiskebodarna. Fri entré. Arrangör
är IOGT-NTO Väddö.
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Flott färd på Trosaån
Seglat skuta, paddlat kajak, åkt kryssningsfärja, RIB-båt...
Ja många flytetyg har vi provat på tidigare men aldrig tidigare
en flotte. Sagt och gjort så vi hängde med födelsedagsbarnet
Bert Nilsson och hans vänner på flottfärd via Trosaån.
t e x t o. f o to : Jo s e f i n E k b e rg

Flottkarlen Bengt Lindgren håller
stadigt tag i förens åra.
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Bert Nilsson får
prova föråran. För
han har fyllt år.

»

»Att stilla glida nerför Trosa-

ån på en flotte är det många
som drömmer om. Sven Delblanc
skapade bilden av årensningen i sin bok
Åminne och genom den älskade tv-serien
Hedebyborna blev den tydlig för oss alla«
så beskriver turistbyrån i Trosa äventyret
vi ska åka på. Vi samlas vid en brygga i
Vagnhärad där vår flotte ligger.
Det ﬁnns totalt fyra flottar. Freja, Vega
och Thule tar åtta man och Orion som vi
ska åka med tar tio. Vilket sammanträffande. »Orion« hette även min farfars folkbåt.
Den här har dock inget segel och går lite
saktare. Vilket är underbart om man vill
hinna se och njuta av omgivningen. Vi är
en liten grupp som hänger med på resan.
En födelsedagspresent till Bert Nilsson när
han fyllde 70 år som vi får ta del av. Med
oss har vi picknick-väskor med hemlagat
och bubbel. Vilket tillsammans med trevligt sällskap och bra väder borgar för en
trivsam flottfärd.
Vid en åra i fören står en flott karl med
kepsen »Flottkarl« på huvudet. Han heter
Bengt Lindgren visar det sig.
Jaha, Lindgren, hör jag mig själv säga
och fortsätter:
– Då kanske vi är släkt. Min mamma
hette Lindgren som ogift.
I min vildaste fantasi trodde jag ju inte
att vi var släkt men ibland pratar man
bara för att konversera.
– Hon släktforskar och hennes släkting bodde i det där spökhuset som är
ett vandrarhem vid Borgvattnets gård,
babblar jag vidare.
Då avslöjar Bengt att det var hans fars
kusin. Oj då, då är vi ju släkt. Tänk vad
världen är liten ändå. Vid »världens ände«
i en flotte på Trosaån hittar jag min mammas (visar det sig) okände tremänning.

Vi glider genom »tropisk« natur.

Som en djungel
Vi glider sakta fram på ån som förenar
tre socknar och bildar Trosas kommun.
Bygden är rik på gamla fornminnen.
På vikingarnas tid var vatten det bästa
att resa på snabbt och enkelt. Åarna var
dåtidens motorvägar.
– Nu går det fort. Hur många knop?,
undrar Kerstin Stenberg, Berts livskamrat.
– Två är det, svarar Kjell Imeryd tvärsäkert.
Det ﬁnns mycket att se och njuta av
när farten går i sakta mak. I Trosaån lär
det ﬁnnas lax, kräftor och bäver. Mink
misstänker man också att det ﬁnns. Vi
ser spår efter bävrarnas gnagande och
sländor som fladdrar i vassen. Stränderna

kantas av åkermark och betade hagar med
kor. Ibland kommer de nyﬁket fram för
att hälsa. Inte denna gång dock. De tittar
lite nonchalant mot oss bara och idisslar
vidare. Nästa stund glider vi under en
bro och kommer till civilisationen. Med
bostäder ända ner till åkanten. Vissa har
egen brygga. Margaretha Imeryd känner
igen husen och börjar guida oss.
– Det här var antroposofernas gamla
dagis förut, berättar hon.
I nästa stund glider vi genom en
djungel av trän som lutar sig över ån.
Naturen ser tropisk ut. Nästan som Amazonasfloden. Som jag tror den ser ut i
alla fall. Måste erkänna att jag aldrig har
varit där. Nisse Johansson som vant håller

»Nu går det fort. Hur många knop?«
Har bävrarna haft fest, eller?
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i akteråran blir lika betagen varje gång.
– Det ser ut som i ﬁlmen »Sagan om
ringen« när träden klättrar iväg, tycker
han.
Vi ser rötter som formar sig till fantasifulla konstverk. Och där ligger några
pinnar i leran och formar sig som en
springande människa som hoppar över
ett hinder. Under resan blir vi serverade bubbel i plastmuggar och dukar upp
vår medhavda matsäck. Bengt Lindgren
berättar små roliga anekdoter från andra
flottfärder.
– Här hängde det plastpåsar i träden.
Då frågade barnen som var med då om
det var bävern som hade hängt ut tvätt.
Bättre än Panama
Vi hör tranor eller är det möjligen gäss
som trumpetar någonstans. Plötsligt
möter vi en annan flotte. Flotten Vega.
Som går för motor. Fusk. Ombord ﬁnns
Astrid Gustavsson och hennes sambo Arne
Johansson. Astrid är hjärnan bakom idéen
med flottfärderna. Hon är ordförande i

Västerljungs hembygdsförening och ﬁck
frågan inför Trosas 400-årsjubileum hur
det skulle hedras och hon svarade spontant utan att blinka »Vi ska köra flotte på
Trosaån«. Resten är historia kan man säga.
Sex föreningar äger flottarna tillsammans
och ett gäng »skeppare« ror dem ideellt.
Astrid vinkar och passerar oss. De kör
upp Vega till Vagnhärad i väntan på sin
nästa tur. Det kan vara bra att veta. Åker
ni på flottfärd är det enkel resa som gäller. Inte tur och retur. När man kliver av
kan man antingen ta en skön promenad
på cirka 20 minuter längs en trevlig stig
(rekommenderas) eller ta bussen eller
annat fortskaffningsmedel tillbaka. Vi väljer såklart stigen. Det är ju strålande väder
och skönt att röra på sig efter en och en
halv timmes stillasittande.
Berts granne den pensionerade sjökaptenen Ola Ekberg summerar resan nöjt när
han kliver av.
– Faen. Det här var ju bättre än att åka
genom Panama och Suezkanalen.
Under promenaden tillbaka ﬁnns mer

»Det här var ju bättre än att åka genom
Panama och Suezkanalen.«

att upptäcka. På landbacken. Där står en
bungalow som ser ut att höra hemma
i Afrika. Det är tydligen en rastplats.
Marken vi går på är historisk och kallas
»gamla Trosaland« – det ursprungliga
Trosa. Här bodde folk i begynnelsen. Den
enda bebyggelsen som ﬁnns kvar från den
tiden är kyrkan.
Vi traskar genom ett villaområde och
beundrar folks trädgårdar. I en står några
som känner delar av gruppen och morsar
glatt. De blir nog sugna på att åka flotte de
med när de hör vad vi har gjort. Vi kommer i alla fall deﬁnitivt att åka flotte igen.
Närmare bestämt fredag den 1 augusti i
sommar. Då har Magasin Skärgård bokat
flottfärd för sina läsare. Det ska bli kul.
Häng med vetja. Se mer information på
nästa sida. ❧

Fakta:
Flottens Dag firas den 16 augusti klockan
11 med olika festligheter. Samling vid
Scoutstugan. Onsdagar 11 juni till 27 augusti
blir det två flottfärder per dag. Klockan 14
och 17 utom veckorna 27, 28, 29 och 30
då vi kör tre turer kl. 11.00 kl. 14.00 och
kl. 17.00. Biljetterna kostar 100 kronor per
person. Barn under 5 år åker gratis. Flytväst
finns till alla. Man kan även boka hela flotten. För 800 kronor per flotte eller 1000
kronor för den största. Bokas via turistbyrån
i Trosa. Se mer info på www.trosa.com.
Flottfärderna är ett samarbete mellan hembygdsföreningarna i Vagnhärad, Västerljung
och Trosa, Delblanc-sällskapet, Forn- och
medeltidsföreningen Aradis, Trosa Turism &
Marknadsföring AB, Svenska kyrkan Trosa
församling och Vagnhärads Scoutkår.

Nisse Johansson
sköter akterns
åra.

Flottarnas »moder« Astrid Gustavsson kör förbi.
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När vi nu firar tio år vill vi erbjuda er läsare att hänga med oss på några utvalda utflykter.
I vanliga fall tar vi med er på upplevelser med text och bild. Nu vill vi göra det på riktigt.
Till platser och äventyr som vi skriver om. Från norr till söder.
Flottfärd i Trosaån

foto: josefin ekberg

Fredag 1 augusti kl 11.45 samlas vi vid Husby kvarn i centrala
Vagnhärad för avfärd med flotte på natursköna Trosaån. Vi glider sakta
fram under broar, ser kor beta vid stranden och spår av bäver. Ombord
serveras enklare picknick och förfriskningar. Resan tar cirka 1 timme. Det
finns max fyra flottar. Tre tar åtta och en tar tio passagerare. Vi avslutar
flottfärden med 20 min promenad på en stig tillbaka till Vagnhärad.
Pris 150 kr/person för flotte och picknick-korg.

Kustlaboratoriet i Öregrund och
Biotestsjön i Forsmark

foto: forsmarks bildarkiv

på Kustlaboratoriet i Öregrund. Där man bland
annat »tar tempen« på Östersjön. Kl 12 serveras
dagens fiskrätt på Forsmarks Värdshus. Obs! Egen
transport dit. Kl 13 åker vi buss och blir guidade
runt den unika Biotestsjön – ett »jätteakvarium för
forskning«. Kl 14.30 är vi tillbaka där vi startade, i
det vackra brukssamhället i Forsmarks Bruk. Max
30 platser. Obs! Alla måste ha med giltig legitimation. Bussturen är gratis men lunchen kostar 135 kr
som betalas av var och en på plats.

Segla till Finnhamns julbord

foto: roine karlsson

Fredag 5 september kl 10 gör vi ett studiebesök

Lördag 6 december kl 09 kastar vi
loss med Outs 50-fots segelbåt från
Vaxholms gästhamn. Varma flytoveraller finns ombord. Under seglatsen
bjuds på kaffe, lussekatter och glögg.
Lagom till julbordets sittning kl 13 förtöjer vi på Finnhamn. Vi knatar upp till
krogen för att tillfredställa smaklökarna av köket som gourmet-boken The
White Guide rekommenderar. De som
vill sova kvar bokar själva övernattning
på vandrarhemmet. Andra tar reguljär
turbåt tillbaka till Vaxholm.
Pris 1 500 kr/person för seglats med
fika och julbord.

Hoppas vi ses. Varmt välkomna!
Bokning/frågor till info@magasinskargard.se eller ring Josefin på 0709-701 901. Skriv namn, adress och telefonnummer.
Betalning sker sedan via Magasin Skärgård. Faktura skickas ut innan resans avfärd. Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.
Reservation – vid för få anmälningar ställs resan in.
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Roslagen gick till sjöss

Rospiggen är en symbol för Roslagen. »Tjurskallig, envis och
törstig« skildrades han av Albert Engström. Han bar vegamössa »så tummad och flottig att det vattnades i munnen
på trutarna«. Numera är rospiggen/skärkarlen, såsom profilen
Gösta Söderman, nästan utrotad. Det finns desto fler rödlistade havsörnar som nu återtar sina revir.
Det har också Rospiggarna speedway gjort. Man är nu
tillbaka i elitserien efter ett par års snurrande i division
1. På ovalen i Hallstavik ser man inga vegamössor och
snusnäsdukar. Här bär speedwayfansen Rospiggarna keps
och programblad i näven. Upplänningarna håller på dess
stjärna Andreas Jonsson. Norrtälje kommun vill vara med
och synas. Mäkta stolt över sina Rospiggar, en del av
marknadsföringen. /RK

foto: roine karlsson

Gott gry i Rospiggarna

Eckerö post- och tullhus på Ålands västkust är ett aktivt kulturhus sommartid.
I huvudbyggnaden visas från 20 juni
till 7 september utställningen »9 konstnärer, 9 verk« där bland andra Johan
Scott, Henrika Lax och Pauliina Turakka
Purhonen deltar.
Dessutom ordnas konserter och teaterprogram i huset. Den 6 augusti ger Björn
Skifs en utomhuskonsert på den skyddade innergården. Den ståtliga byggnaden uppfördes under den ryska
tiden och var på sin tid tsardömets yttersta utpost mot väster.
Huset ritades av Carl Ludvig Engel, som även ritat flera byggnader
kring Senatstorget i Helsingfors, och det stod klart 1828. /HF
foto peter knutson

Björn Skifs till posthuset

foto: roine karlsson

foto: roine karlsson

Nybildade turistbolaget Visit Roslagen bjöd in till en flytande mässa
ombord på det K-märkta ångfartyget s/s Blidösund helgen 16–17 maj.
Man prickade in den vackraste helgen hittills på året. Med sol och sommarvärme runt 20 grader. Båten startade i Stockholm på fredagen och
gjorde några bryggstopp med underhållning längs traden upp till Norrtälje. Där den sedan låg still under lördagen och folk kunde kliva ombord
gratis för att se vad företagen i Roslagen har att erbjuda. Det blev prova
på-paddling, ponnyridning, körsång, teaterspex och en massa roliga tävlingar. Besökare fick guidning ner i båtens pannrum. Magasin Skärgård
var en av utställarna ombord. I vår monter hade vi två tävlingar. Tipsrundan vanns av Björn Björebäck i Öregrund. Han vann boken Blommande
skärgård. Men det mest exklusiva priset fick Kerstin Gustafsson på Vätö
som vann en utflykt till Tjärven. Grattis önskar vi er båda. /je

ELBIL - CLUBCAR

ELBIL - CLUBCAR
Bli medlem du också! 5 nummer
veteranbåtskultur per år.
Sätt in 250:- på PG 204697-7
eller BG 5418-1128.
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Nr 1
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Vi har elbilar till skärgården

Bullrar inte, ryker inte och luktar inte
Elbilen som är pålitlig i alla väder

Ring 08 –10 82 83
www.clubcar.se
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Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar
www.veteranbaten.se
www.clubcar.se
info@veteranbaten.se
08-7837904

ELBIL - CLUBCAR
Framtidens
förbränningstoalett

är redan här!

Nu med slutet luftsystem
Inget kallras, ingen påverkan av inomhusklimatet och det enda som kvarstår
av toalettbesöket är lite aska.

Vi har elbilar till skärgården

Bullrar inte, ryker inte och luktar inte
Elbilen som är pålitlig i alla väder

Ring 08 –10 82 83
www.clubcar.se

Vi har elbilar till skärgården

Bullrar inte, ryker inte och luktar inte
Elbilen som är pålitlig i alla väder

Skitbra

HELT ENKELT!

Ring 08 –10 82 83

Fritidstoa ab Box 20216, SE-161 02 Bromma
info@fritidstoa.se | www.fritidstoa.se

www.clubcar.se

SÅ HÄR SER RADIO UT
PÅ WEBBEN.
Nu kan du lyssna på Skärgårdsradion i webbradio eller
med våra gratisappar*.
Stockholms skärgårds egen radiostation bjuder på en skön musikmix,
aktuella gäster och Sveriges bästa programledare Jesse & Loogna m.fl.
Och självklart kustväderprognoser varje timme, nyheter, ankringstips
och reportage från öarna.
Så ladda ner, koppla av och njut av de härliga bilder man bara ser på
radion.
*Ladda ner Skärgårdsradions app för din smartphone i App Store,
Google Play eller Windows Store.

VI SERVAR ALLA SLAGS MOTORER
Specialpris på Mercurymotorer Ex. F50 53 900:– (65 600:–)

Egen tillverkning av GRADDO 540
PRIS:
inkl Mercury 50 hk

159.000:-

0176-409 00

www.graddomarina.se
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Visor på skärgårdsö
Sommaråland har många festivaler. Visor så in i Norden är en av dem. Den hålls på
Kumlinge i Ålands östra skärgård 4-6 juli. Programmet är som vanligt en blandning av
lokala förmågor och mer långväga artister.
Årets stora dragplåster är Håkan Hemlin och gruppen Nordman. Från Sverige
kommer också Simon Svahnström.
Artisterna uppträder på olika scener – bland annat i kommunens medeltida kyrka,
i en restaurang och utomhus på ett berg med skön utsikt över skärgården.
Till Kumlinge åker man med skärgårdsfärja från fasta Åland, resan tar cirka två
timmar. Mer info om färjeförbindelserna finns på www.alandstrafiken.ax under
Tvärgående linjen eller Norra linjen. /helena forsgård

Kulturstation Refsnäs firar tio år

Hört på ljugarbänken
foto: atti wagner molin

Föreningen Kulturstation Refsnäs bildades 2004 av några
lokala konstnärer i byn Refsnäs på Rådmansö utanför
Norrtälje. Det har blivit åtskilliga utställningar och andra
kulturella aktiviteter i den gamla fiskebyn sedan dess.
Varje vår arrangeras »Mellan Snödroppe och Blåsippa« och
hösten ramas alltid in med »Kura Skymning«. Två återkommande evenemang med musik, författaruppläsning, konst
och skådespeleri. Föreningen har vuxit till 100 medlemmar
idag. Även barn är med och låter sina kreativa ådror frodas.
Kulturstationen ingår i »Våra skärgårdars konstgille« med
andra konstföreningar från Åland, Åboland och Estland. /JE

bild: rådmansö seniorboende

Seniorboende i Gräddö
I Gräddö på Rådmansö, nära byns livsmedelsaffär, planeras att bygga
seniorbostäder med olika former av service för äldre som tröttnat på
att skotta snö och klippa gräs. Med restaurang, pool med bastu, gym
med träningsmöjligheter.
Man kan spela boule med
grannarna i trädgården.
Det blir snickarverkstad
och syrum samt en övernattningslägenhet för gäster. Lägenheterna ligger i
markplan handikappvänligt
med stora dörrar och toaletter. Läs mer info www.
radmansoseniorboende.se

– Och detta
kallas
fastland,
sa matrosen
när han
vinglade
hemåt.

Nyproduktion i Norrtälje
- ett hem att längta till

Nu bygger vi fler hyreslägenheter i Norrtälje!
Vill Du veta mer? Besök vår hemsida där aktuell
information finns eller kontakta oss på telefon.

Din hyresvärd i Roslagen! Vi förmedlar hyreslägenheter
samt lokaler på åtta orter i kommunen.
Lommarvägen 1, plan 2
Box 56, 761 21 Norrtälje
Tfn: 0176-20 75 00
info@roslagsbostader.se

www.roslagsbostader.se

Vi har material för trädgård & strand
Återförsäljare

Natursten • Jord Hasselforsjord
Grus • Krossprodukter
Containers • Transporter

s i storsäck!
Även leveran

Rodenåkarna
0176-767 50. www.rodenakarna.se
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Kom och besök

Efterlysning –
Rödlögas badnymf
Konstnären Erik »Kulan« Wennberg visar oss ett av hans konstverk och berättar om
motivet. Den här gången har vi lyckats hitta en bild på en tavla som är försvunnen.
Härmed efterlyses denna oljemålning. Tips mottages tacksamt och hittelön utlovas.
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På stranden står en man med spö och hoppas
Kanske har tavlan hittat ett nytt hem hos någon
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pannan kanske bli hans middag ikväll.
fen. Eller möjligen ﬁnns den gömd någonTroligtvis kastar han också ett getöga åt det
stans bland konstnärens alla tusentals
håll där den nakna skönheten tar sig ett
samlade ting. Vem vet? Som tur är blev
svalkande dopp vid bastun. Den okända
tavlan fotograferad innan den försvann
damen. Kan det vara hon som fått syn på sig
spårlöst. Så passa på och njut av bilden.
själv i tavlan och »lånat« hem den. Pryd och
– Det gula huset kallades »Gula klirädd att någon ska lyckas känna igen hennes
niken« och det röda huset till vänster om
bara barm.
det gula döptes till »Blås ut« för att det var
Vi hoppas på att någon gång få svar på gåtan.
så mycket golv- och väggdrag att gardinerna stod
Hör av dig om du vet något om denna tavla eller vet
rakt in och hyresgästerna flyttade fort på grund av
någon som vet något. Du får vara anonym. Maila till
kylan, minns Kulan.
info@magasinskargard.se eller ring Joseﬁn på 0709-701
I roddbåten sitter Helmer Blomkvist och ror med
901. Snigelpost går också bra. Till Magasin Skärgård,
katten Ofelia i aktern.
Gräddö Varvsväg 12, 760 15 Gräddö.
– Hon följde honom som en hund vart han än
/ josefin ekberg
gick, berättar Kulan.
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Badortsdagarna i Öregrund går
av stapeln den 15–17 augusti.
På programmet står bland annat
marknad, hatt- och dräktparad,
veteranfordon, uppträdanden
samt badortsdoppet.

Din
e
d
i
u
g
s
d
r
Skärgå
Hjälper dig att hitta
alla krogar, vandrarhem,
spa, sjötaxi och sjöräddning. Och mycket mycket mer …

Nytta o. nöje
»Lite gott
att äta och
någonstans
att bo.«

Barnens Ö Krog & Scen, Väddö

Åtellet i Norrtälje

0176-933 83
www.barnenskrog.se

0176-70 04 50
www.atellet.se

Blidö Hamnkrog, Blidö

Öregrund/Östhammar
Gladan Restaurang, Östhammar

0173-218 00
Forsmarks Wärdshus,
Forsmark 0173-501 00

www.forsmarkswardshus.se
Kina-Thai Restaurang, Östhammar

0173-175 54, 073-742 27 72
Sjökrogen, Östhammar

Mellersta skärgården

Svartsö Krog, Svartsö

Fejans Krog, Fejan

Bageriet Bar & Restaurang,
Stavsnäs

Wikströms Fisk, Möja

0176-430 42, www.fejan.se
Furusunds Värdshus, Furusund

0176-803 44
www.furusundsvardshus.se
GRISSLEHAMNs GÅRD, GRISSLEHAMN

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

08-571 504 60
www.stavsnashembageri.se
Djurönäset, Djurö

08-571 490 00
www.djuronaset.com
Finnhamns Café & Krog
08-542 462 12
www.finnhamn.se

Antons Krog, Trosa

0156-127 49,
www.antonskrog.se

0176-162 20
www.havspiren.se

08-541 380 50
www.fredriksborghotel.se

Båtshaket, Ålö

Hotell Havsbaden, Grisslehamn

Grinda Wärdshus, Grinda

0175-309 30
www.hotellhavsbaden.se

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

Kärleksuddens
Skärgårdsrestaurang, Norrtälje

Gällnö Bar & Café, Gällnö

0176-101 11
www.karleksuddennorrtalje.se

Husmor Lisa, Vaxholm

L8 i Hamnen, Grisslehamn

070-273 20 42
www.l8ihamnen.se

www.gallno.se
070-200 94 14
www.husmorlisa.se
Norra Stavsudda Handel,

0173-100 30
www.angbatsmagasinet.se

Restaurang Pont,
Hägernäs Strand

Lyran Konferens Marholmen,
Norrtälje

08-756 32 20
www.restaurangpont.se

Norra skärgården

0176-20 81 00 (restaurangen)
www.lyrankonferens.se

Restaurant J, Nacka Strand

0176-101 29
www.bergstugan.net

Södra skärgården

Bomans Hotell & Restaurant,
trosa

0176-404 99
www.lidovardshus.se

bergstugan restaurang & bar,
norrtälje

08-571 641 70
www.wikstromsfisk.se

fredriksborgs hotell,
värmdö/rindö

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

Ångbåtsmagasinet, Östhammar

08-542 472 55
www.svartsokrog.se

Havspiren Restaurang, Norrtälje

Lidö Herrgård, Lidö

072-721 25 29
www.sjokrogeniosthammar.se

08-540 609 09
www.solbrännan.se

0176-825 99
www.blidohamnkrog.se

0176-20 81 00/75
www.marholmen.com

Krogar

Solbrännan Restaurang & Café,
Österskär,

Pizzeria Gräddö, Gräddö

08-601 30 25
www.restaurantj.com

0176-400 11

Sandhamns Värdshus,

08-571 530 51
www.sandhamns-vardshus.se
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0156-525 00, www.bomans.se
08-501 574 63
www.batshaket.se (sommartid)
Kökeriet, Nynäshamn

08-520 100 23
www.nynasrokeri.se
körunda golf & konferenshotell,
ösmo

08-520 390 30
www.korunda.se
Nynäs Havsbad, Nynäshamn

08-520 604 00
www.nynashavsbad.se
Nämdö Kök & Bar, Nämdö

08-571 563 79
www.gunslivs.se
Ornö krog, Ornö

08-501 560 00
www.ornokrog.se
Skansholmens Sjökrog, Hölö

08-551 550 66
www.skansholmen.com

Trosa Stadshotell & Spa

Växplats Nybyn, Finsta

0156-170 70
www.trosastadshotell.se

0175-606 44
www.vaxplatsnybyn.se

Åland
Käringsund Resort &
Conference, Eckerö

+358 (0)18 380 00
www.karingsund.ax
Park Alandia Hotell, Mariehamn

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

norrskedika Hotell & Café,
Norrskedika

fredriksborgs hotell, värmdö

Mellersta skärgården

Kristinas Bed & Breakfast,
Östhammar

Djurönäset, Djurö

070-238 15 46
www.kristinas.se

08-541 380 50
www.fredriksborghotel.se

08-571 490 00
www.djuronaset.com
Grinda Wärdshus

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

klockargården, öregrund

0705-55 65 85
www.klockargardenoregrund.se
Langer’s Hotell, Häverödal

www.gallno.se

0175-224 25
www.langerhotell.se

Nedergården, Södra Stavsudda

Uddens B & B, Öregrund

Gällnö Bar & Café

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

Öregrund/Östhammar

Solbrännan Restaurang & Café,
Österskär

Villa Rosenberg, Snesslingeberg

Adas Kaffestuga, Östhammar

08-540 609 09 (sommartid)
www.solbrännan.se

0173-129 99
www.adaskaffestuga.se
Eds Handelsträdgård,
Östhammar

0173-108 99
www.edstradgard.se
Forsmarks Wärdshus Café,
Forsmark

0173-501 09
www.forsmarkswardshus.se
Mjölnarens Mat & Café,
Östhammar

0173-128 88
www.cafemjolnaren.com
Norrskedika Hotell, Norrskedika

0173-150 55
www.gamlajarnhandeln.se
Sundboden, Öregrund

0173-133 64, 0709-46 84 18
www.sundboden.se
Tråt's Café & Bar, Östhammar

0173-76 14 99
www.facebook.com/tråts-cafe
Örskärs Fyr, Vandrarhem &
Servering

Boka@orskarsfyr.se
www.orskarsfyr.se

Norra skärgården
grisslehamns gård, grisslehamn

0175-302 52, 070-755 73 51
www.grisslehamngard.se
L8 i Hamnen, Grisslehamn

070-273 20 42
www.l8ihamnen.se
Lidö Herrgård, Lidö

0176-404 99
www.lidovardshus.se

Vaxholms Hembygdsgårds Café,
Vaxholm

08-541 319 80
www.facebook.com/
vaxholmshembygdsgardscafe

Simpnäs Hamncafé, Björkö

070-974 91 92
www.cafeet.se

0173-170 00
www.villarosenberg.se
Pensionat Ankargården,
Öregrund

0173-305 12
www.ankargarden.se

Norra skärgården

Hotell Blå Blom, Gustavsberg

08-574 112 60
www.blablom.se
Ingmarsö Norrgård, Ingmarsö

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

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se
Sands Hotell, Sandhamn

08-571 530 20
www.sandshotell.se
Vaxholms B&B, Vaxholm

0703-725 333
www.vaxholmsbedandbreakfast.se
Villa Paradis B&B, Vaxholm

0768-67 67 20
www.villaparadis.se

0176-803 44
www.furusundsvardshus.se

Södra skärgården

Landsorts Gästhamn & Stugor,
Landsort

grisslehamns gård, grisslehamn

Bomans Hotell & Restaurant,
trosa

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

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

Nilssons Bageri, Trosa/Nyköping

Hotell Havsbaden, Grisslehamn

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

0175-309 30
www.hotellhavsbaden.se
kvarnudden, gräddö

070-453 85 33 (bokning o info)
www.oaxenbygdegard.se

0176-400 50, 0733-833 786,
0739-87 20 03
www.kvarnudden.se

ornö båtvarv, ornö

Lidö Värdshus, Lidö

Oaxen hembygdsförening, Oaxen

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se

0176-404 99,
www.lidövärdshus.se

Stensunds Folkhögskola, Trosa

Lyckhem Skärgårdspensionat,
Björkö

0156-532 02
www.stensund.se

0176-940 27 www.lyckhem.nu

Trosa Havsbad, Trosa

0156-124 94
www.trosahavsbad.se

Lyran Konferens, Marholmen

0176-20 81 00
www.marholmen.com
Salnö Gård, Väddö

0156-525 00
www.bomans.se
körunda golf & konferenshotell, ösmo

08-520 390 30
www.korunda.se
Nynäs Havsbad, Nynäshamn

08-520 604 00
www.nynashavsbad.se
Skärgårdshotellet, Nynäshamn

08-520 111 20
www.skargardshotellet.com
Trosa Stadshotell & Spa

0156-170 70
www.trosastadshotell.se
Vill du också synas här?
För 500 kronor ex moms är
platsen din. I ett helt år.

Åland

0176-931 30
www.salnogard.se

ulfsby gård, jomala

Sven Fredriksson Bed&
Breakfast, Norrtälje

Åland

070-209 42 43
www.svenfredriksson.com

Pensionat Solhem, Mariehamn

+358 18 310 40, www.ulfsby.ax

Hotell/pensionat/B&B
Öregrund/Östhammar
Bo & Kajak, Öregrund

070-280 54 42
www.bokajak.se
Epokgården, Öregrund

Villa Dagmar, Furusund

070-757 57 46, 076-212 98 97
www.villadagmar.se
Wik Bed & Breakfast,
söderbykarl

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

+358 18 163 22
www.visitaland.com/solhem
Park Alandia Hotell, Mariehamn

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

Vandrarhem

0176-70 04 50
www.atellet.se

Öregrund/Östhammar
Epokgården, Öregrund

Tre Praliner, Norrtälje

0176-125 50
www.trepraliner.se

Gunillas Bed & Breakfast,
Östhammar

Mellersta skärgården

0173-125 26, 070-648 98 75
www.gunhem.se

Bogesundsgården, Vaxholm

070-757 57 46, 076-212 98 97
www.villadagmar.se

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

Furusunds Värdshus, Furusund

0173-302 00
www.epokgarden.se

Villa Dagmar, Furusund

Grinda Wärdshus, Grinda

Södra skärgården

Siaröfortet, Ljusterö

08-24 30 90
www.blidosundsbolaget.se

08-571 490 00
www.djuronaset.com

0708-841 442
www.gamlajarnhandeln.se

070-516 54 04
www.nedergarden.com

Caféer

Djurönäset, Djurö

08-541 322 40
www.bogesundsgarden.se
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0173-302 00
www.epokgarden.se

Örskärs Fyr, Vandrarhem &
Servering

Boka@orskarsfyr.se
www.orskarsfyr.se

Norra skärgården
Arholma Nord – Archipelago
Lodge

0176-560 40
www.arholmanord.se
Arholma Vandrarhem
Bull-August gård

0722-43 35 89, 0176-560 18
www.bullaugust.se
Blidö Hamnkrog, Blidö

0176-825 99
www.blidohamnkrog.se
Fejans Krog, Fejan

0176-430 41, www.fejan.se
Fritidsbyn Kapellskäret,
Rådmansö

0176-441 69, 0708-800 838
www.fritidsbyn.se
stf Lidö Herrgård, Lidö

0176-404 99
www.lidovardshus.se
Siaröfortet, Ljusterö

08-24 30 90
www.blidosundsbolaget.se
STF Lyckhem Skärgårdspensionat,
Björkö

0176-940 27
www.lyckhem.nu
stf Vandrarhemmet Hvilan,
Norrtälje

0176-133 16
www.vandrarhemnorrtalje.se

Mellersta skärgården

Fjärdlång o Huvudskärs
vandrarhem

073-595 53 03
www.enebackens.se
Grundets vandrarhem, Rögrund

08-571 561 10,
www.grundet.se

Lidö Värdshus, Lidö

0176-404 99
www.lidövärdshus.se
Ljusterö Skärgårdscenter,
Ljusterö

08-542 424 01
www.ljusteroskargardscenter.se

Landsorts vandrarhem, Landsort

Lyckhem Skärgårdspensionat,
Björkö 0176-940 27

08-520 341 05,
www.landsort.com

www.lyckhem.nu

STF Studio Lagnö, trosa

Lyran Konferens, Marholmen

0156-224 70,
www.studiolagno.se
Stensunds Folkhögskola, Trosa

0156-532 02
www.stensund.se

0176-20 81 00
www.marholmen.com
Sandviken Camping & Havsbad,
Väddö

0176-503 15
www.sandvikencamping.se
Fritidsbyn Kapellskäret,
Rådmansö

Rum
Öregrund/Östhammar
Bo & Kajak, Öregrund

070-280 54 42
www.bokajak.se
Gunillas Bed & Breakfast,
Östhammar

0176-441 69, 0708-800 838
www.fritidsbyn.se
Lidö Herrgård, Lidö

Norra skärgården

Norra skärgården

Grinda stugby, Grinda

Gräddö Sjöliv, Rådmansö

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

076-793 76 17
www.graddosjoliv.se

Gällnö Vandrarhem

Mellersta skärgården

Idöborg Konferens & Retreat,
Idöbor g

Idöborg Konferens & Retreat,
Idöborg

08-571 590 66
www.idoborg.se

08-571 66 117
www.gallno.se

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

070-453 85 33 (bokning o info)
www.oaxenbygdegard.se

08-542 462 12
www.finnhamn.se
Stockholms Skärgårdstugor

08-570 231 31
www.skargardsstugor.se

Södra skärgården

Stugor
Öregrund/Östhammar

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

Landsorts Gästhamn & Stugor,
Landsort

Bo & Kajak, Öregrund

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

Svartsö Skärgårdshotell &
Vandrarhem, Svartsö

073-982 07 44
www.svartsonorra.se

Södra skärgården

070-280 54 42
www.bokajak.se

ornö båtvarv, ornö

Epokgården, Öregrund

0173-302 00
www.epokgarden.se
Örskärs Fyr, Vandrarhem &
Servering

0173-340 21
www.orskarsfyr.se

0707-60 92 90
www.ekuddensvandrarhem.se

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
Skansholmens Sjökrog, Hölö

08-551 550 66
www.skansholmen.com
Stensunds Folkhögskola, Trosa

0156-532 02 www.stensund.se
Trosa Havsbad, Trosa

Norra skärgården
Grisslehamns Marina & Camping

Ekuddens vandrarhem, Gålö

0173-302 00
www.epokgarden.se

070-832 88 63
www.fjarden.se

STF Grinda Vandrarhem, Grinda

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

Öregrund/Östhammar

0173-305 12
www.ankargarden.se

Oaxen hembygdsförening, Oaxen

MÖJA GÄSTHEM, MÖJA

Konferens

Fjärden

STF Bogesunds Slotts-vandrarhem & Konferens, Vaxholm

08-571 66 117
www.gallno.se

Trosa Havsbad, Trosa

0156-124 94
www.trosahavsbad.se

0173-125 26, 070-648 98 75
www.gunhem.se

STF Finnhamn, Finnhamn

Gällnö Vandrarhem

Södra skärgården

Pensionat Ankargården, Öregrund

Södra skärgården

08-542 462 12
www.finnhamn.se

Camping

Mellersta skärgården

08-541 322 40
www.bogesundsgarden.se

STF Finnhamns vandrarhem

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

Epokgården, Öregrund

MÖJA GÄSTHEM, MÖJA

08-541 750 60
www.bogesundsslottsvandrarhem.se

Käringsund
Resort & Conference, Eckerö

0176-404 99
www.lidovardshus.se

08-571 590 66
www.idoborg.se

Bogesundsgården, Vaxholm

Åland

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

0156-124 94
www.trosahavsbad.se
Utö Stuga, Utö

070-251 01 21
www.utostuga.se
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Fejans Krog, Fejan

0176-430 41
www.fejan.se
Furusunds Värdshus, Furusund

0176-803 44
www.furusundsvardshus.se
Hotell Havsbaden, Grisslehamn

0175-309 30
www.hotellhavsbaden.se
Lidö Värdshus, Lidö

0176-404 99
www.lidövärdshus.se
Lyran Konferens Marholmen,
Norrtälje

0771-16 17 00 (bokningen)
www.lyrankonferens.se
Söderarm – Fyren i Ålands hav

0176-432 12
www.soderarm.com
Åtellet i Norrtälje

0176-70 04 50
www.atellet.se

Mellersta skärgården
Bogesundsgården, Vaxholm

08-541 322 40
www.bogesundsgarden.se
Bogesunds Slottsvandrarhem &
Konferens, Vaxholm

08-541 750 60
www.bogesundsslottsvandrarhem.se
Djurönäset, Djurö

08-571 490 00
www.djuronaset.com
fredriksborgs hotell, värmdö

08-541 380 50
www.fredriksborghotel.se
Grinda Wärdshus, Grinda

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

Idöborg Konferens & Retreat

08-571 590 66
www.idoborg.se
Möja Gästhem

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se
Njuta Spa, Nacka Strand

08-21 21 68, 0707-21 21 26
www.njutaspa.se
Sailing Events, Värmdö

08-571 471 00
www.sailingevents.se
Sands Hotell, Sandhamn

08-571 530 20
www.sandshotell.se
Äventyrens Ö, Åkersberga

08-540 881 16
www.aventyrenso.se

Södra skärgården
Grundets vandrarhem, Rögrund

08-571 561 10
www.grundet.se
körunda golf & konferenshotell, ösmo

Lyran Konferens Marholmen,

Norrtälje
0771-16 17 00
www.lyrankonferens.se
Rådmansö bygdegård, Gräddö

0176-406 09
www.radmanso-bygdegard.se
Salnö Gård, Väddö

Gustafs Taxibåtar & Events
Taxibåtarna m/s Diana, m/s Vidar,
m/s The Bay Stockholm

Åland

0739-81 67 70
www.gustafstaxibatar.se

0175-258 00
www.eckerolinjen.se

HUB Projects

070-575 60 70
www.sjotransporter.se

0176-931 30
www.salnogard.se

Roslagens Sjötrafik, Sandhamn

Mellersta skärgården

Trälhavets Rederi m/s Rödlöga,
Österskär

Djurönäset, Djurö

08-540 863 80
www.rodloga.com

070-691 38 58
www.roslagenssjotrafik.se

08-571 490 00
www.djuronaset.com
Sands Hotell, Sandhamn

08-571 530 20
www.sandshotell.se

Tur till Sjöss HC AB, Åkersberga

0760-835 082 el
0704-239 704 (maj-sep)
0043-6991-942 68 54 (okt-apr)
www.turtillsjoss.com

Södra skärgården

0156-224 70,
www.studiolagno.se
Landsorts vandrarhem,
Landsort , 08-520 341 05,

www.landsort.com
Stensunds Folkhögskola, Trosa

0156-532 02
www.stensund.se

Åland
Ulfsby Gård, Jomala

+358 18 310 40, www.ulfsby.ax
Park Alandia Hotell, Mariehamn

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

Grupp- och
ledarskapsutveckling

Oaxen hembygdsförening, Oaxen

070-453 85 33 (bokning o info)
www.oaxenbygdegard.se

08-540 881 16
www.aventyrenso.se

Bröllop
Öregrund/Östhammar
Forsmarks wärdshus, Forsmark

Sjötaxi/båtturer

Catch & Relax, Vaxholm

08-544 913 20, 070-509 61 11
www.catchrelax.se
Gräddö Sjöliv, Rådmansö

076-793 76 17
www.graddosjoliv.se
Tur till Sjöss HC AB, Åkersberga

Norra skärgården
Blidö Fiske & Skärgårdsguide

Allt i Sjötjänst, Söderöra

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

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

070-692 83 83
www.enskarssjotransport.se
Gräddö Sjöliv, Rådmansö

076-793 76 17
www.graddosjoliv.se
Gräskö Arkipelagservice, Gräskö

»En tur
ut på
böljan blå«

070-845 58 63
Skärgårdstjänster, Yxlan

070-537 90 19
www.taxibat.nu
Löparö Marina, Bergshamra

0176-26 43 25, 070-272 17 72
www.loparomarina.se
070-660 03 62 (sommartid)
www.per-eliasson.se
Roslagens Sjötrafik, Söderöra

070-691 38 58
www.roslagenssjotrafik.se
Sandkilen Helmi, Blidö

070-609 01 34, 070-246 03 48,
070-496 10 91
www.helmi.se
Stridsbåt 90, Norrtälje

072-208 08 96
www.båttaxi.nu

Norra skärgården

Mellersta skärgården

0176-432 12
www.soderarm.com
0176-404 99
www.lidovardshus.se

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

Norra skärgården

0173-501 00
www.forsmarkswardshus.com

Bröllop på Söderarm

Blidö Fiske & Skärgårdsguide

Charter/event

Per Eliasson Sjötjänst, Roslagen
Äventyrens Ö, Åkersberga

Fiske

0760-835 082 el
0704-239 704 (maj-sep)
0043-6991-942 68 54 (okt-apr)
www.turtillsjoss.com

08-520 390 30
www.korunda.se
Lagnö Studio, Trosa

Eckerölinjen, Grisslehamn

Eminess Chartersegling

070-582 21 22
www.seglaistockholm.se

Södra skärgården
Utö Rederi AB

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

Trosa/Sörmland
trosa rederi

073-655 18 21
www.trosarederi.se

Hela skärgården

ERevent, Fejan

073-970 81 18, 070-297 91 32
www.erevent.se
LinjettCharter, Norrtälje

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

070-609 01 34, 070-246 03 48,
070-496 10 91
www.helmi.se
Stridsbåt 90, Norrtälje

072-208 08 96
www.båttaxi.nu

Mellersta skärgården
Eminess Chartersegling

070-582 21 22
www.seglaistockholm.se
Gustafs Taxibåtar & Events
Taxibåtarna m/s Diana, m/s Vidar,
m/s The Bay Stockholm

0739-81 67 70
www.gustafstaxibatar.se
HUB Projects

Blidösundsbolaget

070-575 60 70
www.sjotransporter.se

08-34 30 90
www.blidosundsbolaget.se

Idöborg Konferens & Retreat,
Idöborg

Roslagens Sjötrafik, Sandhamn

070-691 38 58
www.roslagenssjotrafik.se
Waxholmsbolaget

08-679 58 30 (turupplysning)
www.waxholmsbolaget.se
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08-571 590 66,
www.idoborg.se
Sands Hotell, Sandhamn

08-571 530 20
www.sandshotell.se
Sailing Events, Värmdö

08-571 471 00
www.sailingevents.se

Trälhavets Rederi m/s Rödlöga,
Österskär

08-540 863 80
www.rodloga.com
Tur till Sjöss HC AB, Åkersberga

0760-835 082 el
0704-239 704 (maj-sep)
0043-6991-942 68 54 (okt-apr)
www.turtillsjoss.com
Vind och Vatten seglingskurser
& seglingsupplevelser

070-743 29 14
www.vindovatten.se

Lägerverksamhet
Äventyret Vässarö

Norra skärgården

0173-371 19
www.aventyretvassaro.se

ERkajak, Fejan

möja gästhem, möja

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

073-970 81 18, 070-297 91 32
www.erkajak.se
Blidö kajakuthyrning

Stensunds Folkhögskola, Trosa

0156-532 02
www.stensund.se

Mellersta skärgården
Gillinge Skärgårdsupplevelser,
Nämdö

Norra skärgården
Bo & Kajak, Öregrund

070-280 54 42
www.bokajak.se
ERkajak, Fejan

073-970 81 18, 070-297 91 32
www.erkajak.se
Kajak & Uteliv, Rådmansö

0176-403 15
www.kajak-uteliv.com

08-571 580 38
www.gillinge.eu

Blidö kajakuthyrning

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

Södra skärgården
0156-532 02
www.stensund.se

Sandkilen Helmi

Mellersta skärgården

Hotell Havsbaden, Grisslehamn

070-609 01 34, 070-246 03 48
www.helmi.se

Grinda gästhamn, Grinda

08-571 490 00
www.djuronaset.com

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

070-743 29 14
www.vindovatten.se

Hemviken Kajak, Ljusterö

Skonaren Vega

076-711 90 44
www.hemvikenkajak.se

0493-101 74, 0708-78 64 92
www.skonarenvega.se

Idöborg Konferens & Retreat,
Idöborg

Seglingskurser
Vind och Vatten seglingskurser
& seglingsupplevelser

070-743 29 14
www.vindovatten.se

Båtuthyrning

08-571 590 66
www.idoborg.se
Ingmarsö Kajakuthyrning,
Ingmarsö

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

0175-309 30
www.hotellhavsbaden.se
0176-20 81 00
www.marholmen.com
Njuta Spa, Nacka Strand

08-21 21 68, 0707-21 21 26
www.njutaspa.se
Trosa Stadshotell & Spa

0156-170 70
www.trosastadshotell.se

Hudvårdssalong
Njuta Spa, Nacka Strand

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

08-21 21 68, 0707-21 21 26
www.njutaspa.se

Medicinsk fotvård

Stensunds Folkhögskola, Trosa
Eminess Chartersegling

070-582 21 22
www.seglaistockholm.se
Gräddö Sjöliv, Rådmansö

076-793 76 17
www.graddosjoliv.se
HUB Projects

070-575 60 70
www.sjotransporter.se
Vind och Vatten seglingskurser
& seglingsupplevelser

070-743 29 14
www.vindovatten.se

0156-532 02
www.stensund.se

Nyköping

Trosa Havsbad, Trosa

0156-124 94
www.trosahavsbad.se

+358 18 310 40
www.ulfsby.ax

Bastuflotte
Gräddö Sjöliv, Rådmansö

076-793 76 17
www.graddosjoliv.se

Gokart
Gokart För Alla, Malsta

0176-22 62 62
www.gokartforalla.se

Boule
08-571 490 00
www.djuronaset.com
Gräddö Sjöliv, Rådmansö

076-793 76 17
www.graddosjoliv.se

Volleyboll

Mareld Spa, Marholmen

Norra Stavsudda Handel

Södra skärgården

ULFSBY GÅRD, JOMALA

Djurönäset, Djurö

Spa
Djurönäset, Djurö

Vind och Vatten seglingskurser
& seglingsupplevelser

0156-532 02
www.stensund.se

Stensunds Folkhögskola, Trosa

073-600 15 14
www.blidokajak.se

Seglingsturer

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

Ingmarsö Kajakuthyrning

Lidö Värdshus, Lidö

0176-404 99
www.lidövärdshus.se

Landsorts Gästhamn & Stugor,
Landsort

Stensunds Folkhögskola, Trosa

073-600 15 14
www.blidokajak.se

Kajak/kanot

»Kasta loss
och segla till
nästa hamn«

Kajakturer

Fotparadiset,
fotvård & behandlingar

072-222 50 20, Brunnsgatan 17b
www.fotparadiset.se

Badtunna/bastu
Djurönäset, Djurö

08-571 490 00
www.djuronaset.com
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Djurönäset, Djurö

08-571 490 00
www.djuronaset.com

Minigolf/golf
Norra skärgården
Grisslehamns Marina & Camping

0175-330 30 (camping)
0175-306 49 (marina)
www.grisslehamnsmarina.se
Lyran Konferens, Marholmen

0176-20 81 00
www.marholmen.com
Vill du också synas här?
För 500 kronor ex moms är
platsen din. I ett helt år.

Södra skärgården
Trosa Havsbad, Trosa

0156-124 94
www.trosahavsbad.se

Cykel

Hela skärgården

Livsmedel

Öregrund/Östhammar

Östhammar/Öregrund

Bo & Kajak, Öregrund

Coop Konsum, Öregrund

070-280 54 42
www.bokajak.se

0173-307 10
www.coop.se

Forsmarks Wärdshus, Forsmark

0173-501 00
www.forsmarkswardshus.se

Norra skärgården

Norra skärgården

Skärgårdshandlarna

070-273 20 42
www.l8ihamnen.se

www.skargardshandlarna.se

Linneladan, Penningby

Åland

0176-26 60 37,
www.linneladan.se

ulfsby gård, jomala

0176-403 92

+358 18 310 40
www.ulfsby.ax

Mellersta skärgården

Bageri

0176-560 12
www.arholma.nu
ICA Blidö, Blidö

0176-133 16
www.vandrarhemnorrtalje.se

0176-820 37

Tre Praliner, Norrtälje

ICA Barometern, Björkö

Mellersta skärgården

0176-930 04
www.ica.se/barometern

Svartsö Lanthandel, Svartsö

ICA Gräddö Skärgårdshandel,
Rådmansö

0176-125 50
www.trepraliner.se
Nilssons Bageri, Trosa/Nyköping

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

08-542 473 25
www.svartsolanthandel.se

0176-400 12

Svartsö Skärgårdshotell &
Vandrarhem, Svartsö

0176-778 80

www.svartsonorra.se

0176-22 10 01
www.spillersbodalanthandel.se

Öregrund/Östhammar

Mellersta skärgården

Ateljén Ramverkstan, Östhammar

Södra skärgården

ICA Väddö Kassen, Älmsta
Spillersboda Lanthandel

landsort gästhamn och stugor

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

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se

Grinda lanthandel, grinda

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
Harö Livs

08-571 571 91
www.harolivs.se
Ingmarsö Livs, Ingmarsö

Gårdsbutik
Norra skärgården
Tomta Kalkonfarm, Grisslehamn

070-545 20 10
www. tomtakalkonfarm.se
Väddö Gårdsmejeri, Älmsta

0176-501 03
www.vaddogardsmejeri.se

Mellersta skärgården
Husmor Lisa, Vaxholm

070-200 94 14
www.husmorlisa.se
Nedergården, Södra Stavsudda

070-516 54 04
www.nedergarden.com

08-542 460 20
ingmarso.livs@telia.com
Norra Stavsudda Handel,
N Stavsudda

08-571 650 78
www.stavsudda-handel.se
Svartsö Lanthandel, Svartsö

08-542 473 25
www.svartsolanthandel.se
Gällnö Handelsbod

Hantverk/inredning

070-357 03 03
Glas – Ram – Tryck
Edblad & co, Öregrund

Idöborg Konferens & Retreat

08-571 590 66
www.idoborg.se

Skärgårdsfröjd, Värmdö

070-773 47 44

Södra skärgården
Sjöpricken Keramikverkstad,
Landsort

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

Åland
ulfsby gård, jomala

Inredare

0175-20 87 97
www.edblad.com

Indoor Styling & Design,
Norrtälje

Finrummet, Östhammar

0708-11 86 56 Pia Alm
cert. inredare
pia@indoorstylingdesign.se

073-183 95 61
www.finrummet.se
Formlycka, Östhammar

073-352 13 33
www.formlycka.se
Färdigshuset/N60, Öregrund

0173-300 53
www.facebook.com/North60
Sanda Gård, Hargshamn

0173-230 96
www.sandagard.se
Sundboden, Öregrund

0173-133 06
www.sundboden.se

08-571 66 310
www.gallno.se

070-516 54 04
www.nedergarden.com

+358 18 310 40, www.ulfsby.ax

Södra skärgården

Loppis/antikt
Villa Dagmar, Furusund

070-757 57 46, 076-212 98 97
www.villadagmar.se

Galleri/Konst
Norra skärgården
Konstkupp, Rånäs slott

www.ranasslott.se

Coop Konsum, Trosa

Konst på Svartlöga/Rödlöga

010-741 46 90
www.coop.se

www.sandler.se
Villa Dagmar, Furusund

Ica Nära Guns Livs, Nämdö

070-757 57 46, 076-212 98 97
www.villadagmar.se

08-571 560 17
www.gunslivs.se
Landsorts Gästhamn & Stugor

Yoga

Mauds Hemslöjd, Räfsnäs

Nedergården, Södra Stavsudda

Arholma Handel

Vandrarhemmet Hvilan, Norrtälje

L8 i Hamnen, Grisslehamn

Mellersta skärgården

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

Skärgårdsfröjd, Värmdö

Nåttarö Livs, Nåttarö

070-773 47 44

08-520 400 15
Ornö Krog

Norra skärgården

08-501 560 00
www.ornokrog.se
Skansholmens Sjökrog, Hölö

Brevikslogen, Rådmansö

08-551 550 66
www.skansholmen.com

Kulans Bod & Galleri, Blidö

0176-428 06
070-517 12 53,
www.kulan.org
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Museum

Trosa Gästhamn

Vikingaby

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

Norra skärgården

Norra skärgården

Albert Engströmmuseet,
Grisslehamn

Vikingabyn Storholmen,
Svanberga

0176-308 90
www.albertengstrom.se
Batteri Arholma
Kustförsvarsmuseum, Arholma

0176-560 40
www.batteriarholma.se
forsmarks kraftverk

0173-500 15
www.vattenfall.se/forsmark
Pythagoras Industrimuseum,
Norrtälje

0176-100 50
www.pythagorasmuseum.se
Siaröfortet, Ljusterö

08-24 30 90
www.blidosundsbolaget.se
Sjöfartsmuseet, Älmsta

0176-502 59
www.sjofartsmuseet.se

0176-553 11
www.storholmen.org

Marina/Varv
Norra skärgården
0176-26 20 68
www.bergshamravarv.se

Norra skärgården
Fritidsbyn Kapellskäret

070-880 08 38
www.fritidsbyn.se
Grisslehamns Marina & Camping

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

0176-409 00
www.graddomarina.se
Lagerviks båtvarv, Blidö

Dyviks Marina, Åkersberga

08-543 543 00
www.dyvik.se
Mörtvikens Marina, Åkersberga

070-645 07 10
www.mortvikensmarina.se

skärgårdsmuseet, stavsnäs

Kanholmsfjärdens Marina,
Djurhamn

08-571 502 14
www.skargardsmuseet.org

08-571 631 64
www.kanholmsfjardensmarina.se

Vaxholms Fästnings Museum

svinninge marina, åkerserga

08-541 718 90 (info),
08-541 333 61 (bokning)
www.vaxholmsfastning.se

08-540 631 55
www.svinningemarina.se

Södra skärgården
Ornö Museum, ornö

070-796 18 18
www.ornomuseum.se

Sörmland

Mellersta skärgården
08-571 490 00
www.djuronaset.com
Grinda Wärdshus

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

08-542 494 91
www.grinda.se

Sjökvarteret, Mariehamn

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

Ingmarsö Kajakuthyrning

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

Södra skärgården
Landsorts Gästhamn & Stugor

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

+358 (0)18 439 64
www.alandsfotografiskamuseum.
com

Nynäshamns Gästhamn

Ålands Jakt & Fiskemuseum,
Eckerö

Ornö Båtvarv

Barnens verkstad

Södra skärgården

Trosa turism

Utö turistbyrå

Vaxholms turistbyrå

08-541 314 80
Visit Värmdö

08-570 346 09
www.varmdo.se
Väddöbygdens turistinformation

0176-20 89 00
www.vaddobygden.se
Västerviks Turistbyrå

0490-25 40 40
www.vastervik.com
Öregrunds turistbyrå

0173-305 55
www.roslagen.se
Östhammars turistbyrå

0173-178 50
www.roslagen.se

Åland
Ålands turistförbund

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

ornö båtvarv, ornö

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
0155-329 30
www.saltomarin.se
Skansholmens Sjökrog, Hölö

08-551 550 66
www.skansholmen.com

Ålands Fotografiska Museum,
Kastelholm

+358 (0)40 588 67 16
www.visitaland.com/
jaktfiske-museum

0155-383 50
www.visitoxelosund.se

Skräddarsydda paket

Saltö Marin, Oxelösund
Djurönäset

femörefortet, oxelösund

Åland

Oxelösunds turistbyrå

Gräddö Marina, Rådmansö

Mellersta skärgården

»Omväxling
förnöjer«

08-501 563 05
www.orno.se

08-501 574 10
www.utoturistbyra.se

0176-404 99
www.lidovardshus.se

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

Ornö turistbyrå

0156-522 22
www.trosa.com

0175-306 49
www.grisslehamnsmarina.se

0176-820 04
www.lagerviks.se

möja hembygdsmuseum, möja

08-520 400 55
turistbyra@nattaro.se

Grisslehamns Marina

Lidö Värdshus

Mellersta skärgården

08-520 737 00
www.visitnynashamn.se
Nåttarö turistbyrå, Nåttarö

Bergshamra Varv, Bergshamra

Gästhamn

Nynäshamns turistbyrå

08-520 116 35
www.nynashamn.se/gasthamn
08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
Ornö Krog

Turistbyråer

Skansholmens Sjökrog, Mörkö

08-551 550 66
www.skansholmen.com

070-28 05 442
www.bokajak.se

Sjöpolisen
Sjöpolisen i Stockholms län

010-563 73 26
Destination Dalarö

08-501 508 00
www.dalaro.se

Tips till sjöpolisen 114 14

www.polisen.se
www.batsamverkan.se

Information Österåker

08-540 815 10
www.roslagen.se

Sjöräddningen

Muskö turistbyrå,

08-500 454 10
www.ludvigsberg.se
Möja turism

08-571 640 53
www.mojaturistinfo.se
Norrtälje turistbyrå

08-501 560 00
www.ornokrog.se

bo & kajak, öregrund

0767-650 660
www.roslagen.se
Nyköpings turistbyrå

0155-24 82 00
www.visitnykoping.se
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(vid allvarlig olycka ring 112)

Arkösund, 0705-80 81 24
Möja, 0705-80 81 22
Räfsnäs, 0705-80 81 18
Trosa, 0705-80 81 23
stockholm, 0705-80 82 01
Öregrund, 0705-80 81 17

Övrigt
App
Appipelago

www.avtryck.com

Arkitekt
Kreaplan Arkitektkontor,
Östhammar,

0173-100 10
www.kreaplan.se

Bank
Roslagens Sparbank, Norrtälje

0176-770 00
www.roslagenssparbank.se

Bergsprängning

Bygg

Catering/Servering

Fisk/skaldjur/rökeri

Froms Bygg, Norrtälje

Sir Percys Catering, Simpnäs

070-770 03 08

Nynäs Rökeri, Nynäshamn

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

08-520 100 23
www.nynasrokeri.se

Nils Schönbergs Bygg &
Fastighetsservice, Bergshamra

0176-26 05 21, 0709-260 521
www.schonbergsbygg.se
Sällström Finsnickeri & Bygg,
Bergshamra,

0708-26 13 34
Åkerlunds grund & Kakel,
Norrtälje

Tre Praliner, Norrtälje

0176-125 50
www.trepraliner.se

Cykelservice/
försäljning
Cykelservice, Norrtälje

070-795 48 51

0176-131 90
www.cykelservice.se

Totte Grönwall Snickeri,
Furusund

Cykel/sport

0709-40 82 38

Melins Cykel & Sport, Östhammar

Vätö Byggare, Vätö

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

0173-178 78

Dynor

NJ Mark

Heléns Lädersmedja, Gimo

070-602 32 42

070-545 57 83
www.ladersmedjan.se

Bilar

Diesel/olja

clubcar elbilar, vallentuna

08-10 82 83
www.clubcar.se

stockholms diesel & oljehandel

Bio
Studio Lagnö, trosa

0156-224 70,
www.studiolagno.se

Blommor
Eds Handelsträdgård,
Östhammar

0173-108 99
www.edstradgard.se
Furusunds Handelstrdg,
Furusund

0176-803 90
www.furusundshandelsträdgård.
se
Växplats Nybyn, Finsta

0175-606 44
www.vaxplatsnybyn.se

»Hjälp när
nöden
tränger på«
Byggnadsvård
Ingmarsö Norrgård, Ingmarsö

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

Båtar/båtbyggeri

Färg
Flügger Färg, Norrtälje

0176-20 61 00,
www.flugger.com
Rödfärgarna, Uppsala

070-142 66 62
www.rodfargarna.se
Sörens Färgkultur, Norrtälje

0708-42 12 97
www.sorensfargkultur.se

Grill/utekök
Spisdoktorn, Arninge

08-540 203 95
www.spisdoktorn.se

Grävning/stubbfräsning/anläggning
L-G:s Minientreprenad,
Östhammar

08-730 09 09
www.stockholmsdiesel.se

070-422 14 34

Däck/verkstad

jidstrands entreprenad ab,
blidö

Svennes Däckservice, Lönnö 202
Hållnäs

0294-220 37
Vaxholms Däck

08-541 335 50
www.vaxholmsdack.se

El
Eltjänst Karlbom, Östhammar

0173-217 44
www.elkedjan.se
Aldéns El & Teknikexperten,
Norrtälje/Sthlm

0176-28 48 50, 08-695 00 27
www.teknikexperten.se
Hesselius Bygg & El AB

Grus/jord
070-562 33 88
Rederi AB Skärgårdsgrus,
Gällnö
08-570 331 95,
070-571 95 80
www.skargardsgrus.se
Rodenåkarna, Norrtälje

0176-767 50,
www.rodenakarna.se

Gräv/Markarbeten
Anders Entreprenad &
Maskinservice, Blidö

070-920 30 89

Blomsterhörnan, Trosa

anytec boats

0156-124 74

www.anytec.se

070-533 76 06
www.sjotransporter.com

Guldsmed

båtfixaren, norrtälje

Elgubben, Djurhamn

070-845 65 75

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

0176-156 56
www.guldsmederna.se

Brunnsborrning
Brunn EkoVärme

070-750 90 94

Bryggor
Hesselius Bygg & El, Stockholm

070-533 76 06
www.sjotransporter.com

Erikssons Byggeri &
Båtbyggarskola, Ingmarsö

Poraths Guld, Norrtälje

Fastigheter/mäklare

Hällzon Båtbyggeri, Väddö

Vasallen, rindö hamn

070-460 16 49

www.rindohamn.se

Hälsa

Åke Bergdahl Fastigheter, Trosa

Veronica Andersson, återförsäljare Alpnaering, Östhammar

Båttillbehör

MarinFlytBryggan, Spillersboda

Båtmagneten, Värmdö

0176-22 16 35
www.marinflytbryggan.se

08-571 685 70
www.batmagneten.se

Festvåning

Rotholma Såg, Herräng

Salnö Gård, Väddö

Bärgning

Sjömaskiner, Katrineberg

AB Bilbärgarna i Roslagen/Falck
räddningskår

08-500 404 00
www.sjomaskiner.com

0176-184 80, 020-38 38 38
www.roslagsassistans.se

Bränneri
Norrtelje Brenneri, Lohärad

0176-101 62
www.guld.net

08-542 461 36

0156-222 75
www.fastigheterna.com

0708-26 10 50
www.stenkistor.com

Guldsmederna, Norrtälje

0176-931 30
www.salnogard.se
Rådmansö bygdegård, Gräddö

0176-406 09
www.radmanso-bygdegard.se
Oaxen hembygdsförening, Oaxen

070-453 85 33 (bokning o info)
www.oaxenbygdegard.se

0176-22 71 30
www.norrteljebrenneri.se

072-572 07 11
www.verosalphnaering.studio.nu

Kamin/spis
eldabutiken söderlinds
vedspisar, norrtälje

0176-142 00
www.soderlindsvedspisar.se
Spisdoktorn, arninge

08-540 203 95
www.spisdoktorn.se
åkersberga vedspisar

08-540 205 45
www.akersbergavedspisar.se
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Kläder

Sjökort/kompasser

Svenska Fyrsällskapet

LIME Clothing, Östhammar

pappersstugan. älmst a

www.fyr.org

0173-101 12

0176-523 69
www.pappersstugan.com

Veterantraktorklubben,
Norrtälje

Rosies Klädbod, Östhammar

076-636 86 80
www.rosieskladbod.se
4Work Yrkeskläder, Norrtälje

010-199 35 30
www.4work.se

Kök/badrum
Köksboden i Sebende

0176-126 63,
www.koksboden.net

Lås

Sjötransporter/godstrafik

Tandhörnan, Östhammar

070-533 76 06
www.sjotransporter.com

0173-106 07
www.tandhornan-praktikertjanst.se

HUB Projects

070-575 60 70
www.sjotransporter.se

Taxi/buss

sjöentreprenader, ingmarsö

0176-26 90 65
www.frotunataxiobuss.se

070-347 49 01
www.sjoentreprenader.se
skån sjö frakt ab, nämdö

0173-108 95

Utö Rederi AB

Roslagsbostäder

0176-20 75 00
www.roslagsbostader.se

08-571 590 40, 070-750 90 90
08-679 58 30 (turupplysning)
08-571 546 10 (godsbokning)
08-501 570 25 (kontoret)
www.utorederi.se

0173-211 15 (jourtelefon)
www.skadeservice.se

Miljö & Bioteknik,

08-608 21 60
www.miljöochbioteknik.se

Måleri
Viklunds Måleri ab, Rådmansö

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

Radiokanal
Skärgårdsradion 90,2

08-506 121 90
www.skargardsradion.se

Utemöbler
Karlavagnen, Östhammar

070-363 27 59
www.svantesbänkbord.se

Solsegel

Utbildning

Optimisten.se

Erikssons Byggeri &
Båtbyggarskola, Ingmarsö

073-615 20 85
www.optimisten.se

08-542 461 36

Vill du också synas här?
För 500 kronor ex moms är
platsen din. I ett helt år.

Veterinär
Kvisthamra veterinärklinik,
Norrtälje

0176-22 33 02

Strumpor/
underkläder
Sommarbackens Ullbod

0221-516 79,
www.ullboden.se

Såg/snickeri
Bergshamra Såg & Snickeri

0176-402 65
www.rafsnassag.se

www.radmansoseniorboende.se

Tygateljé Mia, Skärplinge

Svantes Bänkbord, Östhammar

Räfsnäs Såg

Rådmansö Seniorboende

Tygateljé

0739-526 189
www.parlamakeriet.se

0733-521 333

Seniorboende

070-522 78 72
www.brinkhage.se

Pärlmakeriet, Rådmansö

Monica Wänéus, Östhammar

0173-463 49
www.malinssecondhand.se

Brinkhage Träd & Trädgård

070-687 18 76
www.osthammarsjarn.se

0176-26 02 10
www.bergshamrasag.se

Malins SecondHand, Östhammar

Träd/trädgård

Smycken

Rum

Second Hand

Frötuna Taxi & Buss, rådmansö

0294-405 05, 070-204 11 33
www.tygateljemia.com

Skadeservice
Skadeservice i Östhammar

Minireningsverk

Tandläkare

Hesselius Bygg & El AB

Låsservice i Mälardalen,
Östhammar

Lägenheter

www.veterantraktorklubben.nu

Sällskap/föreningar
Museiföreningen Fritidsbåtar

www.veteranbaten.se
Norrtälje Segelsällskap

www.norrtaljess.se
RåTur
Rådmansö Frötuna turism

www.rådmansöskärgård.se
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bilar
garanti

Servicefolk »Vi hjälper dig med allt möjligt. Från tvätta
båten, bärga bilen till spränga berg och borra brunn.«
BÅTFIXAREN
070-845 65 75

Glasfiber - Formar - Pluggar - Reparation
Försäkringsarbeten - reparation av båtar
Industriarbeten
Båtfixaren • tel. 070-845 65 75
batfixaren@hotmail.com

BRINKHAGE

Rotholma Såg

Träd & Trädgård

Vi bygger monteringsfärdiga
stenkistor i kärnfuru efter era mått.
Lärkvirke till brygg- och altandäck.
www.stenkistor.com
0708-26 10 50

070-522 78 72 www.brinkhage.se

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

SERVICE
OCH
REPARATIONER
SERVICE
SERVICEOCH
OCHREPARATIONER
REPARATIONER
EVINRUDE
EVINRUDE
EVINRUDE
JOHNSON
JOHNSON
JOHNSON
HONDA
HONDA
HONDA
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
TOHATSU
TOHATSU
TOHATSU

www.bergshamravarv.se
Tel: 0176-26 20
www.bergshamravarv.se
0176-26
206868
www.bergshamravarv.se Tel: 0176-26 20 68
www.bergshamravarv.se Tel: 0176-26 20 68

Dags att färga dina
ekonomibyggnader?
Ring oss på
070-142 66 62

...samt flertal
an
...samt

www.rodfargarna.se

NORDANVIND

Brunn Eko-Värme AB
Brunn och bergvärme
Egna sjötransporter

leveranser i Stockholms
skärgård och Mälaren

sand s grus s jord

Sten: 070–750 90 94, Niklas: 070-712 59 34
www.bevab.nu, info@bevab.nu

070-349 22 04
www.nordanvind.se
M/S Containa: 070-750 90 90
Telefon:
08-571
590 40
Kran
upp till
19 meter
Flytbryggor
Bobcatgrävare

Alla bilar
med garanti

Alla bilar

med garanti
Björnövägen
15, Görla, Norr tälje

Björnövägen 15, Görla, Norr tälje

örla, Norr tälje

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

TEL: 0176-174 30 • www.hoglundsbil.se

Björnövägen 15, Görla, Norr tälje

TEL: 0176-174 30 • www.hoglundsbil.se

TEL: 0176-174 30 • www.hoglundsbil.se

SKÅN SJÖ FRAKT AB

www.skansjofrakt.se
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010-199 35 30 • WWW.4WORK.SE • BALDERSGATAN 16, NORR

010-199 35 30 • WWW.4WORK.SE • BALDERSGATAN 1

Restaurang
Catering
Mathantverk
lisa@husmorlisa.se
www.husmorlisa.se

Från jord till bord i skärgården

oregrundarbloggen.blogg.se
Följ Öregrund
– året om

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

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

Vätö Mark & Bygg AB
0703 39 02 09

Vätö Byggare AB
0705 08 89 61

Alla jonas@vatobyggare.se
typer av byggverksamhet
benny@vatobyggare.se
Dränering & avloppsanläggningar

Sommarbackens Ullbod
Strumpor
&
underkläder
Transporterar allt från grus till hus.
Även entreprenadmaskinsarbeten.
08-570 331 95, 070-831 41 10

M/F

Solskär

av mjukaste ull

LEVERERAR GRUS/BADSAND
UTLÄGGES

0221 - 516 79
www.ullboden.se

070-571 95 80
www.skargardsgrus.se

Servicefolk »Vi hjälper dig med allt möjligt. Från fälla träd,
byta däck till sjötransporter och ullstrumpor.«
SJÖHUS
Bryggor, kajer, båthus
Muddringsarbeten
Bogseringar, transporter
08-500 404 00 / 0705-27 87 87 (86)

BRYGGBEKYMMER?

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

Sjöentreprenader AB

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

rvice
e
s
l
e
k
y
C
B
rrtälje A

Reguljär direktbåt Sandhamn – Stavsnäs

Ny-, om- och

”Tärnan” & ”Gudungen” • 070-691 38 58

Vi finns i hamnen bakom silos

i No Såggatan 3, Norrtälje
Ny-,Tel:
omoch 90
0176-131
info@cykelservice.se
tillbyggnader
-Småländsk cykelkulturTotalentreprenad
tillbyggnader

cyklar • reparationer • reservdelar

Totalentreprenad
Certifierad

Certifierad
Kontrollansvarig
Kontrollansvarig

Certifierad Kontrollansvarig

Ny-, om- och
www.schonbergsbygg.se
www.schonbergsbygg.se
tillbyggnader
Tel. 0176-26 05 21
Totalentreprenad
Tel. 0709-42
0176-26
42 05
43 21
Certifierad
0709-42
42 43
Kontrollansvarig
www.schonbergsbygg.se
Tel. 0176-26 05 21
0709-42 42 43

Låt oss visa skärgården! Vi finns i den.

Båttaxi ≥ 120 p
Skärgårdsturer
Åretrunt-charter
Mat & Dryck

Turist & Utflyktsmål
Lunchcafé ● Butik
Hantverk ● Stugor
● Vandrarhem
●
●

0173-230 96 www.sandagard.se

Tillsyn • Larm
08-718 41 31, 070-712 59 34
www.obevakning.se

R OSLAGENS S JÖTRAFIK AB
www.roslagenssjotrafik.se

Vi säljerLantlig
inredning
Vi säljer
KÖK, BADRUM, KAKEL, GARDEROBER
KÖK, BADRUM,
KAKEL,
GARDEROBER
Vi snickrar, bygger och kaklar
Telefontid: 9–11 Vi snickrar, bygger och kaklar

Kvisthamra Veterinärklinik
0176-22 33 02

Akut: 070-643 68 10
Bergsgatan 26 Norrtälje
www.kvisthamraveterinarklinik.se

ÖPPET
FRE
LÖR–SÖN
ONSDAG
– 11–17,
SÖNDAG
11.00 – 11–15
17. 00
Tel 0176-126 63 • koksboden@tele2.se
www. koksboden.net

ONSDAG – SÖNDAG 11.00 – 17. 00
Tel 0176-126 63 • koksboden@tele2.se
www. koksboden.net
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Servicefolk »Vi hjälper dig med allt möjligt. Från bygga
brygga, ﬁxa avlopp till målning och ny bil.«
1960
1960
1960
1960

BERGSPRÄNGNING
I ROSLAGEN
070–602 32 42

2011
2012
2011
2012
2014

FURUSUNDS EL

VÅR KUNSKAP
KUNSKAP –– ER
ER SÄKERHET
SÄKERHET
VÅR
www.furusundsel.se,
info@furusundsel.se
www.furusundsel.se,
info@furusundsel.se
www.furusundsel.se, info@furusundsel.se
EGEN SERVICEBÅT
SERVICEBÅT I ROSLAGEN
EGEN
ROSLAGEN
EGEN
SERVICEBÅT II ROSLAGEN
Roslagen
0176-88 424,
424, Stockholm
22 75,75
Roslagen 0176-88
0176-88
Stockholm08-704
08-704
Roslagen
424, Stockholm
08-704 22
22 75
Norrtälje 0176-10 140 ”Välkommen!”

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

Träbåtar?

GÄLLER DET
DÅ GÄLLER DET OCKSÅ OSS!

Nyhet! Båttvätt!

Åkerlunds
Grund & Kakel AB
070-795 48 51

Båtbyggarskola
Fullständig varvsrörelse

ERIKSSONS BÅTBYGGERI
& BÅTBYGGARSKOLA AB

Box15, 130 25 INGMARSÖ

08-542 461 36 batservice@swipnet.se

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

ANDERS: 070-770 03 08

fromsbygg@etanet.se

Skadeservice i Östhammar AB
0173-211 15 (jourtelefon)
www.skadeservice.se

Sällströms

Bygger och reparerar allt i glasfiber

Bygger Tillverkare
och reparerar
allt i glasfiber
av Arrowbåtarna och Väddösnipan

ANDERS: 070-770 03 08

Snickeri & Bygg AB

Tillverkare av Arrowbåtarna och Väddösnipan

fromsbygg@etanet.se
Östernäs, Väddö

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

VI PRESSAR INTE
Tel 0176-544 46 • 070-460 16 49
plastgubbe@gmail.com

0708-26 13 34
www.sallstrombygg.se

BARA
SLANG,
VI KAN
PRESSAR
VI INTE
PRESSAR INTE
VI PRESSAR INTE
BT Entreprenad &
HYDRAULIK
OCKSÅ!
ARA
SLANG,
VI KAN
BARA
SLANG,
BARA
SLANG,
VI KAN VI KAN
Sjötransporter
HYDRAULIK
OCKSÅ!OCKSÅ!
YDRAULIK
OCKSÅ!
HYDRAULIK
En trasig slang kostar tid och pengar. Varje ParkerStore har en
slangverkstad med kunnig personal, som hjälper dig att snabbt
komma igång igen.
ParkerStore erbjuder professionell service och ett brett utbud av
Parker-produkter inom hydraulik, ledningskomponenter, filter och

kostar tid och pengar. Varje ParkerStore har en
ed kunnig personal, som hjälper dig att snabbt
en.
uder professionell service och ett brett utbud av
r inom hydraulik, ledningskomponenter, filter och

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

En trasig slang kostar tid och pengar. Varje ParkerStore har en
slangverkstad med kunnig personal, som hjälper dig att snabbt

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

komma igångEn
igen.
en lösning
medan du
pneumatik.
Vi trasig
har ettslang
lokaltkostar
anpassat
lager
och hos
ossParkerStore
hittar
duväntar!
tid och
pengar.
Varje
har en
pneumatik. Vi har ett lokalt anpassat lager och hos oss hittar du
ParkerStore erbjuder professionell service och ett brett utbud av
allt
från produkter
till personal
med tekniskt
kunnande.
Vi
gerdig
digatt
slangverkstad
med kunnig
personal,
som
hjälper
snabbt• Pneumatik
allt från
produkter till personal med tekniskt kunnande. Vi ger dig
Slangar
• Rördelar
• Hydraulik
• Tillbehör
Parker-produkter
inom hydraulik,
ledningskomponenter,
filter och
enButiksförsäljning
lösning komma
medan du
väntar!
igång
igen. i Roslagen: Gamelbygatan 18 i en
lösning medan du väntar!
Östhammar
ParkerStore erbjuder professionell service och ett brett utbud av
Butiksförsäljning
i Roslagen:
Gamelbygatan 18 i Östhammar
Slangar •Parker-produkter
Rördelar • Hydraulik
•
Pneumatik
•
Tillbehör
Slangar • Rördelar • Hydraulik • Pneumatik • Tillbehör
inom hydraulik, ledningskomponenter,
filter och
www.parkerstore.com/se
• www.industrihydraulik.se

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

Bosse 070-595 89 16
Även skogsavverkning

Butiksförsäljning i Roslagen: Gamelbygatan 18 i Östhammar Butiksförsäljning i Roslagen: Gamelbygatan 18 i Östhammar
www.parkerstore.com/se • www.industrihydraulik.se

www.parkerstore.com/se • www.industrihydraulik.se
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0176-26 02 10 • www.bergshamrasag.se

ROINES FOTO GRÄDDÖ
Reportage, kurser, reklam,
miljö, brudpar
070-314 49 43 roines.foto@gmail.com

SPILLERSBODA
LANTHANDEL

Två mil öster om Norrtälje
Öppet året runt må-fr 9-18, lö-sö 9-16
Tel 0176-22 10 01
www.spillersbodalanthandel.se

Akterspegeln Bildgåtan Akterspegeln Bildgåtan • Akterspegeln Bildgåtan • Akterspegeln Bildgåtan

w

Hur mycket kommer
s
du ihåg?

»

Vi vill veta om ni verkligen läser Magasin Skärgård från pärm
till pärm som ni ofta påstår. Denna tävling är ett litet minnestest på vad ni kommer ihåg av magasinets innehåll. Alla svar
går att hitta på några av sidorna. Ni får själva lista ut vilka. Vi ger inga fler
ledtrådar än bilderna här nedan.

Tävling

Chans att
vinna k
Lars Holm onstnären
s bok
»Natur i
fyra väde
rstreck«

Svara på frågorna med 1, x eller 2 och skicka in ditt svar till info@magasinskargard.se eller Magasin Skärgård, Gräddö Varvsväg 12, 760 15 Gräddö. Glöm inte
fylla i namn, adress och gärna ålder och yrke också då vi vill veta mer om vem
du är. Ett extra plus i kanten om du skriver var du hittade ditt exemplar och vad
du tycker om magasinet. Tack på förhand.

1

Vem kom nästsist i sin gren
av Skärgårdsbruttorna?
1 Lena
x Josefin
2 Teija

3

Vilken seriefigur har dykt
upp i Väddös skogar?
1 Fantomen
x Stålmannen
2 Nalle Puh

5

Vad betyder »Bimba« på
italienska?
1 Lillan
x Bruden
2 Turbomaskinen

2

Var ligger Harö?
1 På Sandhamn
x I Möja skärgård
2 Intill Gummerholmen

4

Hur avslutas och firas
Distanskapprodden?
1 Nakna roddare dyker från
Kastellets mur
x Roddbåtar med brinnande
facklor lyser i mörkret
2 Roddarna fäktas med sina åror

6

Hur hittar man till ett havsörnsbo?
1 Genom att se vita fläckar på marken
och titta upp i det höga trädet
x Genom att lyssna till och följa efter
lätet »aoooo«
2 Genom att åka på havsörnssafari till
Tjärvens fyrplats

Vi gratulerar vinnarna i vårnumrets tävling »Räkna ejdrarna«. Britt-Mari Elmerstål, Gräddö, Anders Lambert, Ingarö och Belle Lindström, Harö som
alla vann varsitt fotografi med ejdrar signerad Roine Karlsson. Grattis. Rätt svar var: 8 stycken ejdrar. Det var visst svårt att hitta den sista ejdern.
De flesta svarade sju ejdrar.

magasinskärgård.
sommar 2013: xxxxl / xxxx / fxx /

Har du…
• rätt pris?
• rätt service?
• rätt leverantör?
Vi erbjuder snabba och trygga leveranser
av diesel, eldningsolja och smörjmedel!
Välkommen att testa oss!

Din lokala leverantör av diesel,
eldningsolja och smörjmedel.

Telefon: 08-730 09 09
www.stockholmsdiesel.se

