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Ordföranden har ordet… 
Vår! Det betyder för vår del bland annat att vi får komma 
ut i skärgården på nytt. Huset på Krokholmen har legat i 
dvala sedan i november förra året och vi ser verkligen fram 
emot att få komma ut och öppna upp till en ny säsong. Nytt 
för i år blir att lära Lukas respekt för, men samtidigt såklart 
glädjen av, vattnet och bryggan med allt vad det innebär. 
Efter midsommar kommer vi även ut med en ny 
familjemedlem till våra härliga öar.  

På årsmötet, som traditionsenligt hölls på Södergården i 
slutet av mars, var närmare 50 personer närvarande som 
representerade totalt 32 tomter. Utöver de sedvanliga 
årsmötesförhandlingarna presenterades föreningens nya 
hemsida. Har ni inte redan varit inne på www.mefjard.se 
vill jag ta tillfället i akt rekommendera ett besök. På sidan 
kommer det att finnas aktuell information rörande t.ex. 
skötseldagar och andra gemensamma aktiviteter. Styrelsens 
sammansättning och kontaktuppgifter till densamma finns 
också, liksom bildgallerier och annat. Kom gärna med 
förslag på information som ni önskar ha tillgänglig där eller 
om ni har fina bilder ni vill dela med er av. Ett stort tack 
till min syster Jenny som lagt ner mycket tid på att ordna 
sidan åt oss. 

Britt-Marie Wahlström från Kymmendö avslutade mötet med 
ett uppskattat föredrag om historia och sevärdheter på 
öarna runt Mefjärd. Jag blev i alla fall inspirerad att bege 
mig ut på upptäcktsfärd med kajaken till såväl Myggskär 
som Borgen.  

Under säsongen kommer vi i föreningen att bli tvungna att 
reparera såväl den östra bryggan som den på Krokholmen. 
Vi kommer under våren/försommaren att undersöka i vilken 
omfattning det behövs insatser och vår förhoppning är att vi 
gemensamt ska klara av detta under skötseldagarna. 
Skötseldagarna blir i år förlagda den 13 juni och den 8 
augusti.  

Vi har fortfarande inte sett till Vattenfall på Mefjärd 
angående markförläggningen av mellanspänningsnätet som 
det har varit tal om i ett par år. De har dock påbörjat 
arbete på Ornö och en del andra öar. Jag har på nytt varit i 
kontakt med projektledaren på Vattenfall och fått 
bekräftat att de inte kommer att påbörja arbetet på 
Mefjärd förrän under senhösten/vintern 2009-2010.  

 

 

 

 

 

 Adressändringar 
Glöm inte att informera 
sekreteraren vid 
ändringar av 
mejladresser, 
telefonnummer etc. 

lena.wristel@swipnet.se 
Telefon 08-765 96 33 
-Lena 1:83 
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I övrigt kan jag nämna att vi fortfarande deltar i det så 
kallade ö-rådet där det utöver vår förening finns 
representanter från Ornöboda, Söderviken och Fiversätra. 
Vi träffas två gånger per år och vi har ännu inte blivit 
utröstade… Det som varit aktuellt för alla föreningar på 
senare tid är behovet av urglesning av skogsbestånden samt 
det kommande arbetet Vattenfall ska utföra. Det ska bli 
intressant att få ta del av hur Vattenfall har skött arbetet 
på Ornö när ö-rådet träffas igen i höst.  

Jag hoppas på en ny härlig säsong på våra öar! Vi ses! 
-David 1:09 

Grovsophämtning 
Vi i styrelsen har full förståelse för de som av olika 
anledningar väljer att transportera sina sopor till 
Waxholmsbryggan i förväg MEN besättningen på båten lyfter 
inte ombord något utan finns endast på plats för att 
dirigera vart avfallet skall läggas. Grovsopor 'utan ägare' 
flyger inte ombord av sig själv utan en trogen skara 
frivilliga har under årens lopp ställt upp men börjar nu 
tröttna. 

Ni som fortsättningsvis i förväg transporterar grovsopor till 
bryggan skall sörja för att någon granne ställer upp när 
båten anländer och lyfter ombord dem - annars riskerar 
dessa sopor att bli kvarlämnade. Vi föreslår att var och en 
märker sina sopor med tomtnamn samt namn på den/de 
som åtagit sig att bära ombord soporna så är alla säkra att 
de kommer ombord. 
-Styrelsen 

Mera om grovsopor 
Dina grovsopor ska förutom att bäras ombord även vara 
sorterade eftersom det är en MILJÖSTATION som kommer 
till vår brygga.  

Vad tar miljöstationen emot?  
*Brännbart 
*Glas 
*Metall 
*Miljöfarligt avfall 
*Batterier 
*Glödlampor 
-Red (Jenny 1:73) 

Lite som händer 
sommaren 2009 

Juni 

13 Skötseldag på Mefjärd 

13 Ornö Museum inviger 
ny utställning 

19, 20 Midsommarfirande 
på Mefjärd 

27 Livemusik på Ornö 
krog, Plura & Clara 

Juli 

8 Livemusik på Ornö krog, 
Staffan Hellstrand 

11 Akustisk afton i Ornö 
kyrka med Mikael 
Samuelson 

18 Vernissage, 
konstnärsgruppen 
Havsbandet ställer ut på 
Ornö Bygdegård tom den 
26 juli 

19 Livemusik på Ornö 
krog, Pugh Rogefeldt 

28 Dalaröveckan inleds, 
golf och seglingar till 2 
augusti 

29 Livemusik på Ornö 
krog, Tommy Nilsson 

Augusti 
8 Skötseldag på Mefjärd 

22 Grovsophämtning,   
Stora bryggan kl 10-11.30 

-Red 
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Hänsynsområden i skärgården 
Förra året fick vi veta att Huvudskär och Stora Nassa skulle 
bli extra lugna områden. Följande är saxat ifrån 
Länsstyrelsen i Stockholms län, www.ab.lst.se: 

 
”Stockholms skärgård är fantastisk. Vår allemansrätt gör den 
öppen och tillgänglig för alla, men ibland tar vi människor över 
lite för mycket. För att bevara lugna områden för människor och 
djurliv skapar därför Länsstyrelsen så kallade hänsynsområden på 
speciellt utvalda platser. 

Stockholms län tillsammans med Västra Götalands län är först ut i 
Sverige med att introducera hänsynsområden. Tillsammans med 
kustkommunerna införde Länsstyrelserna två hänsynsområden i 
respektive skärgård sommaren 2008. I Stockholms län valdes Stora 
Nassa och Huvudskärs skärgårdar. 

Vad är ett hänsynsområde? 
Precis som namnet antyder handlar det om att visa hänsyn och 
omtanke. Den som vistas i ett hänsynsområde uppmanas att: 
*hålla låg fart, högst 5 knop  
*undvika att orsaka svall för förtöjda båtar eller badande  
*använda motorn så lite som möjligt och undvika tomgångskörning  
*inte köra jolle med utombordsmotor i onödan  
*undvika bullrande eller på annat sätt störande vattenlek  
*dämpa musik och prat  
*inte släppa ut toalettavfall  

I ett hänsynsområde ska det naturligtvis råda lugn och ro även om 
du färdas på långfärdsskridskor, till fots eller i en kajak. Störande 
ljud hör inte hemma här oavsett vilken årstid du besöker 
området. Vi påminner också besökare att hålla rent och snyggt 
omkring sig och därför inte slänga fimpar, snus och grillkol i 
naturen.  

Det handlar inte om en ny lag. Trots att hänsynsområdena i 
Stockholms län ligger i naturreservat görs inga tillägg i 
reservatsbestämmelserna. Hänsynsområden bygger på respekt, 
sunt förnuft och frivillighet.” 
 

-Clas och Alice 1:79 

 

 

 

Samarbete om 
svallvågor 
Enligt en för mig ny 
broschyr som jag hittade 
på Skarpö så har 
Waxholmsbolaget ett 
samarbete med Kungliga 
Tekniska Högskolan som 
går ut på att reducera 
svallvågornas storlek. Det 
är ett slags vertikala 
trimplan som monteras på 
akterspegeln under 
vattenlinjen. Tester som 
har gjorts på ett av deras 
snabbgående fartyg visar 
på en minskning av 
svallvågens höjd med 20 
%! Waxholmsbolaget har 
nu planer på att förse 
sina snabbgående båtar 
med dessa s.k. 
interceptorer.  

Vi kan hoppas att detta 
på sikt innebär minskat 
slitage på Mefjärds 
stränder, bryggor och 
båtar. 

-Clas 1:79 

 

 

 

 



 

  
 Sida 4 

En fredag i januari 2009 
Årets första besök på Mefjärd var en av de få soliga dagarna 
i januari. Vi var ett femtontal personer, varav sex 
Mefjärdare som embarkerade Skarpö i Dalarö. Vid Ornö 
huvud blåste det ett par sekundmeter utifrån 
Jungfrufjärden och en iskant syntes en bit upp på klippan, 
men annars ingen is i Kymmendö sund. 

På Mefjärds brygga möttes vi av Solveig från Krokholmen 
som glatt hejade på oss innan hon gick ombord på Skarpö 
för färd till Dalarö. 

Promenaden gick lätt på den frusna stigen. Väl framme vid 
stugan var det mesta sig likt sen vi var här i december. 
Resten av dagen gick åt att få varmt i det utkylda huset. 
Trots att solen gjorde sitt bästa så var det inte mycket 
värme i strålarna. Vedstapeln minskade oroväckande fort. 

En sväng till södra pumpen var nödvändig och sällan har den 
varit så lättpumpad. Några få slag och så rann ett 
kristallklart vatten ner i dunken - jättegott. 

Med kvällsbåten kom ytterligare en familjemedlem och då 
hade temperaturen inomhus nått drägliga 15 grader. 

Ute var det nu becksvart och en fin stjärnhimmel som inte 
stördes av något stadsljus lockade till studier av 
stjärnbilder som inte är så tydliga andra årstider. Orion var 
för en gång skull lätt att se, då den syntes högt upp i sydost 
med de tre vise männen, Melkior, Kaspar och Baltasar som 
är namnen på de tre stjärnor som utgör själva bältet. 

Långt ner i sydost strax över Rökorna kunde vi se en 
ljusstark grönblinkande stjärna, som vi måste konsultera 
stjärnboken för att kunna namnge, Sirius var namnet.  

Nästan rakt över oss kunde vi identifiera Kusken och 
Perseus. Givetvis fanns också Cassiopeja, Plejaderna 
(Sjustjärnorna) och Karlavagnen om på lite annan plats än 
på hösthimlen. 

När elden i öppna spisen sakta falnade så kändes det skönt 
att lägga sig med hopp om en lika fin morgondag. 

-Clas 1:79 

 

 

 

 

 

 

 

Tvätta båtar 
Nyfiken på hur du bäst 
tvättar och tar hand om 
din båt? Miljöinformation 
om bottenfärger och 
båtbottentvättar hittar 
du på Håll Sverige Rents 
hemsida, www.hsr.se 

-Red 
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Jakt i påsktider 
”-Mamma, mamma en räv!” 

Så inleddes vår påskvecka på Mefjärd. En räv hade hoppat 
upp på berget utanför vårt köksfönster. Barnen bestämde 
snabbt att vi skulle gå på djurjakt varje dag, fram med 
spårböcker, fågelböcker och djurböcker sen ut i skogen.  

Vi hittade rävspillning på många platser men räven såg vi 
inte mer. Andra djur som noterades var svanar, ejder, 
småfåglar av olika slag och en humla. 

Grannarna rapporterade att de hade stött på en huggorm 
och Peter fick se en havsörn på nära håll ifrån 
Waxholmsbåten. Kaptenen på båten ropade ut att han såg 
en säl men den dök innan vi hann över på rätt sida. 

Fullt av djur med andra ord! 

-Jenny och Peter 1:73 

För 100 år sedan  
Albert och Anna Söderman kom till Mefjärd för 100 år sedan 
med sina 7 barn samt Alberts mor Christina. 10 personer 
bosatte sig i ett hus på ett rum och kök! De arrenderade 
mark och fiskevatten. Förutom att de sålde fisk till Dalarö 
och Gålö så tillverkade de även båtar och möbler.  

I 15 år höll de sig kvar på Mefjärd innan de flyttade till 
Prästön. Om detta och mycket mer finns det att läsa i 
Mefjärds jubileumsbok från 2002 samt i böcker på Ornö 
bygdemuseum. 

Bröderna Söderman var även med på 1950-talet då Mefjärd 
exploaterades. De hjälpte nybyggarna med att bygga hus 
och bryggor, sålde strömming, potatis och jordgubbar. 
Pappa beställde en flaggstång som Hjalmar och Georg 
tillverkade och satte på plats framför huset. Stången var en 
vackert fernissad granstam där vimpeln alltid var hissad när 
vi var där. Idag är flaggstången borta, men stativet har 
flyttat till stora ängen där det har en viktig funktion varje 
midsommar. 

En eka som Johannes har gjort finns också kvar som tjäras 
vartannat år och hoppet finns att den ska komma i sjön till 
sommaren. 

-Clas 1:79 

 

 
 

 

Valborg på 
Mefjärd 
Våren firades 
traditionsenligt in med 
stor brasa, skönsång och 
värmande bål. Det kändes 
tryggt att se 
brandslangarna eftersom 
det var så otroligt torrt i 
markerna och brasan 
brann ned med rekord 
fart. 

-Jenny och Peter 1:73 
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Böcker med anknytning till Mefjärd 
Förra året kom romanen ”Hon älskade” ut. Den är skriven 
av Helena Henschen och handlar om hennes farmor Signe, 
dotter till bankdirektör Ernest Thiel(som bl.a. ägde 
Fjärdlång). 

Signe gifte sig med professor Folke Henschen och lär då ha 
fått Mefjärd i morgongåva. De fick fem barn Helga, Gerda, 
Anders, Lasse och Astri som tillbringade många somrar på 
Mefjärd. Även Helena som var dotter till Anders tillbringade 
några somrar hos sin farmor Signe. 

När Signe dog år 1969 så efterlämnade hon en kartong som 
var avsedd för Helena. Först många år senare började 
Helena intressera sig för kartongens innehåll och det blev 
början på en omfattande genomgång av brev, dagböcker 
och egna efterforskningar. Detta resulterade i boken ” Hon 
älskade” som är ett levande och gripande porträtt av 
farmodern Signe. 

Helena Henschen har tidigare skrivit om sin mormor i boken 
”I skuggan av ett brott” vilken kom ut 2004 och som ska bli 
film.  

-Alice 1:79 

 

Vårens vintips 
Fräscha vårviner att ta med 
sig ut när de första 
solstrålarna ligger på och 
vårprimörerna åker fram på 
borden: 

Tahbilk Marsanne, art nr 
6406, 90: - 
Ett vin som sticker ut från 
mängden. Druvan Marsanne 
från Victoria i Australien, 
väldigt koncentrerad i stilen, 
till kraftigare fisk och 
skaldjur, även fågelrätter 
med lätta tillbehör. 
Pouilly Fumé Caves des 
Perrières, art nr 5284, 125: - 
Ett friskt och fräscht vitt vin 
med hög syra från det 
klassiska Sauvignon 
Blancområdet Pouilly Fumé i 
Loiredalen – Frankrike. 
Utmärkt till eleganta fisk 
och skaldjursrätter. 

För den som ska 
premiärgrilla år 2009 finns 
många spännande viner att 
matcha till kraftiga, rostade 
smaker: 

McPherson Shiraz, art nr 
16476, 67: - 
Fylligt och fruktdrivet rött 
vin med klassiska toner av 
lakrits, kaffe och björnbär 
på druvan som vinlandet 
Australien blivit känd för – 
Shiraz. Till kraftigare 
kötträtter, gärna grillat. 
La Quercia Barbera d´Asti, 
art nr 32047, 129: - 
Ett fylligt, komplext vin från 
druvan Barbera i Asti, 
Piemonte som ligger i 
nordvästra Italien. Toner av 
tobak, mogen frukt och 
charkuterier passar bra till 
grillat kött med feta 
tillbehör.  

-Emil och Karolina 1:78
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Aktuell Fågel – Knipan 
Erik Rosenberg, svensk fågelskådnings nestor beskriver 
knipan på detta sätt: 

En vit och svartbrokig dykand. Hanen är vitare än de flesta 
änder, svart endast på rygg, hals och huvud. På kinden syns 
tydligt en vit fläck. Honan är grå på rygg och bröst med 
brunt huvud. Knipans profil är mycket karakteristiskt med 
ett ganska stort huvud, nästan trekantigt med hög panna 
och toppig hjässa. 

I flykten framträder en vit vingfläck och en tydlig 
”vingmusik” kan höras i form av ett visslande vingljud från 
hanarnas vingpennor. 

Under häckningstiden söker sig knipan till skogsjöar där de 
häckar företrädelsevis i trädhål, som det dock tyvärr är ont 
om. 

Knipan flyttar normalt till kustvatten i Västeuropa, men de 
allt mildare vintrarna gör att många fåglar väljer att stanna 
kvar i svenska vatten. Under den gångna vintern har en 
flock om minst 50 fåglar kunnat ses kring södra Mefjärd.  

Mefjärdare! Bygg en holk i sommar, stor eller liten spelar 
inte så stor roll. Det hjälper kanske inte knipan, men väl 
många andra fåglar i vår närhet.  

-Clas S 1: 79 

 

 
 

 

TBE ökar kraftigt 
Saxat ifrån 
www.skargardsguiden.se: 

”TBE, Hjärninflammation, 
ökar kraftigt i Stockholms 
skärgård, och på ett flertal 
platser i Sverige. 

Under 2008 rapporterades 
224 fall av TBE till 
Smittskyddsinstitutet, vilket 
är en ökning med 24 % 
jämfört med 2007. De mest 
drabbade områdena är som 
tidigare Upplands och 
Sörmlands kuster, 
Stockholms skärgård och vid 
östra Mälaren. Bara i 
Stockholms län insjuknade 
119 personer.  

Nya riskområdena som anges 
i rapporten är södra 
Dalarna. 

- Med facit i hand är det 
tydligt att det är fortsatt 
viktigt att överväga att 
vaccinera sig om man bor 
eller vistas i riskområden 
för TBE", säger Rolf 
Gustafson, medicinsk 
direktör för Baxter i Norden 
och docent i 
infektionssjukdomar vid 
Karolinska Institutet. 

TBE-vaccin förebygger 
fästingburen 
hjärninflammation hos både 
barn och vuxna. För att få 
ett fullgott skydd mot TBE 
ska man grundvaccinera med 
tre doser.” 

-Red 

 

 



 

  
 Sida 8 

Fåglar som häckar i holkar 
Många av fåglarna som besöker ditt fågelbad och matbord 
kan du få att stanna och bygga bo i holkar eller träd i 
närheten. Rätt holk till rätt fågel är en dock en 
förutsättning. 

Mesar -Om du sätter upp blåmesholkar i ett träd eller på 
husknuten kommer du ganska säkert att få dessa bebodda . 
Det viktigaste är att ingångshålet inte är större än 3 cm. 
Annars kan starar och talgoxar ta över boet. 

Svartvit flugsnappare - Svartvita flugsnappare får plats i 
mesholkar men det händer ofta att de kör bort talgoxen och 
övertar dess bo med inredning och allt. 

Grå flugsnappare - Är känd för att häcka på många underliga 
ställen, i nischer och prång. Man kan lätt få den att häcka 
om man gör en halvöppen holk eller en "låda", spika sedan 
upp denna på lämpligt ställ 

Holkdesign 
Lämpliga dimensioner framgår av tabellen men kom ihåg att 
fåglarna gör sina egna val oberoende av tabeller, så bli inte 
förvånad om du finner andra hyresgäster i en holk som var 
avsedd för någon annan. 

Dimensioner i 
cm Botten Invändigt  

djup 
Ingång 

Från hål till 
botten 

Monterings-
höjd 

Talgoxe, svartvit 
flugsnappare 

10 x 12 20 - 25 3 - 3,2 ca 15 
1,5 till 4 m 
upp 

Rödstjärt, 
blåmes 

10 x 12 20 - 25 2,7 - 3,2 ca 15 
1,5 till 4 m 
upp 

Talltita, 
tofsmes, entita 

8 x 10 20 2,5 - 3 ca 15  

Grå 
flugsnappare, 
sädesärla 

10 4,5 12 5 Se ovan 

 

Utan ventilation och dränering kan holkar bli fuktiga 
mögelhärdar, med loppor och annat otrevligt. Så lämna 
glapp mellan väggar, tak och botten eller borra hål i 
botten. 

En ohyvlad yta, både på in och utsidan gör det lättare för 
fågeln att komma in och för fågelungarna att komma ut. 

Sätt aldrig en pinne under 
ingångshålet – underlättar 
för andra hungriga 
fåglar… 

 

Materialspecifikation på 
en mesholk: 
1 st. framstycke 22 x 95 x 
260 
1 st. bakstycke 22 x 95 x 320 
1 st. golv 22 x 95 x 100 
1 st. gavel 22 x 145 x 540 
(snedkapas 260/280) 
1 st. tak 22 x 145 x 180 

Lägg grova sidan inåt. Om 
spik eller skruv sätts mitt 
emot varandra i överkant 
framstycke får man 
öppningsbart framstycke. 
Görs enklast genom att 
samborra gavlar före 
hopsättning.  

Holkar skall vara enkla att 
komma åt, Se till att 
rensa holkarna en gång 
om året helst sent på 
hösten så att rester inte 
ruttnar och möglar under 
vintern. Lycka till! 
-Dan och Elisabeth 1:76 

Pippi på webben 
Weibulls fågelholk med 
webbkamera har utsetts 
till Årets trädgårds-
produkt 2009 av Elmia 
Garden Award.  
-Red 


