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Ordföranden har ordet… 
Höst igen! 

Dags att summera ytterligare en säsong på 
Krokholmen. I skrivande stund är det visserligen 
endast mitten av september så det är en stund 
kvar innan vi stänger för året. Än så länge kan 
vi förhoppningsvis njuta av flera underbara 
hösthelger. 

Vad har då hänt på våra öar under sommaren? 
En del äppelträd har beskurits och det ska bli 
spännande att se vilket resultat detta ger för 
kommande äppelskördar. På skötseldagarna har 
det som vanligt krattats, röjts och tuggats sly 
med mera. Bryggan på Krokholmen renoverades 
under första skötseldagen och skall nu klara 
många år till. Ny kätting har slagits runt 
stenkistorna på såväl denna brygga som på 
Östra bryggan på Mefjärd. Branddammen har 
grävts ur och har fått ett nytt lock. Ni som inte 
hade möjlighet att närvara vid någon av de två 
skötseldagarna kan kontakta någon i styrelsen, 
styrelsen@mefjard.se, för betingjobb. Till 
exempel finns det ett antal rishögar att elda när 
vädret så tillåter.  

Som beslutades på årsmötet har vi på nytt 
kontaktat Skatteverket och lämnat in en 
skrivelse för att försöka få till en ändring av 
taxeringsvärdet på den allmänna tomten med 
Waxholmsbryggan. Vi har inte fått något besked 
om detta ännu, så fortsättning följer.  

Vi deltar alltjämt i möten i det så kallade 
skärgårdsrådet där föreningarna på Ornö och 
Fiversätra ingår. Senast fick vi veta att 
Vattenfall nu faktiskt påbörjat arbete med 
markförläggning av kablar vid såväl Söderviken 
som vid Ornöboda. De är ännu inte färdiga, men 
föreningarna rapporterade att Vattenfall varit 
försiktiga i naturen. Det låter lovande för oss.  

 

 

Hemsidan 
Har ni inte varit inne på 
vår hemsida 
www.mefjard.se ännu, 
tycker vi att ni ska gå in 
där och titta. Där finns 
matnyttig information 
såsom kalender, gamla 
nummer av detta 
infoblad, 
årsmötesprotokoll m.m. 
Om ni har några bilder 
som ni vill lägga upp eller 
om ni har några andra 
åsikter om vad vi ska ha 
på hemsidan får ni gärna 
kontakta oss. 

~Styrelsen 

 



 

  Sida 2 
 

  

Jag har i veckan talat med Vattenfall och de 
kommer att börja på Mefjärd under oktober. Vad 
gäller tidsplan och annan information får vi 
återkomma.  

Det är en ny matrikel på gång. Vet ni med er att 
några uppgifter inte stämmer vore det bra om ni 
kunde skicka korrekta uppgifter till någon i 
styrelsen. Ni som ännu inte kompletterat era 
uppgifter med en e-postadress får även gärna 
göra det då vi försöker att skicka ut så mycket 
information som möjligt i elektronisk form för 
att spara in på porto. Har ni inte tillgång till e-
post kommer ni såklart fortfarande att få 
information per post. 

~David 

 

Om detta nummer av Mefjärdsinfo 
Eftersom ansvaret nu åvilar tomter på 
Krokholmen blir en dominerande del av 
materialet därifrån. Å andra sidan brukar det 
mest handla om Mefjärd, vilket kanske inte är 
så konstigt eftersom 80% av tomterna är på 
Mefjärd. Det är bara att ta sats – snart är 
ansvaret ert. 

I detta nummer av Mefjärdsinfo presenteras 
berättelser om hur man kommit till Krokholmen. 
Ytterligare berättelser kommer i nästa nummer. 

 

 
 

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

lena.wristel@swipnet.se 
Telefon 08-765 96 33 
-Lena 1:83 

 

Djuren i området 
Vi har under några 
år varit förskonade 
från mink, 
åtminstone på 
Krokholmen. Tyvärr 
har mink varit synlig 
både i sundet och på 
utsidan. 

Det är nu alldeles 
klart att sälarna har 
börjat söka sig 
längre in i skär-
gården. 

Säl har observerats i 
Kymmendösundet 
och under sommaren 
också i vårt sund, 
alltså mellan Mefjärd 
och Krokholmen. 

/Storck på Mefjärd 
och Robban på 
Krokholmen. 
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Simonsson (1:08) 
1979 blev huset vårt. Det köptes osett - inget 
att rekommendera kan jag tillägga så här i 
efterhand. Det blev följaktligen ett stort äventyr 
när hela familjen en kylig första advent rodde 
över det tysta sundet på spaning efter vårt hus. 
Spänningen var stor, förväntningarna höga. Vi 
förtöjde vid en brygga som tycktes redo att 
lämna ön och ta sig ut till havs vilken minut som 
helst. Huset, om man kan kalla den 
militärbarack som högfärdigt hade placerat sig 
högst upp på berget, för hus, var minst sagt 
långt från vårt drömhus. Det mycket omtyckta 
och unika par som sålt oss huset visade sig ha 
fokuserat på vänner och livsnjutning och inte 
ägnat huset någon större tanke än annat som 
ett bra ställe för att rensa nät och kasta pil. 
Kanske en livsfilosofi att anamma lite mera? Min 
pedant till far höll dock på att smälla av. Jag är 
glad att jag bara var sju år och slapp höra vad 
mamma sa till pappa den där första kvällen i 
baracken… Hur som haver blev vi i alla fall kvar 
och glada är vi för det!  

Vilka är då vi? Jo … 

Sedan -79 har den lilla familjen vuxit från fyra 
till tretton personer och en hund.  

Björn & Birga. Fastighetsägarna från 
Huddinge.  

Kate & Sebastian. Nackabor som tagit över 
underhållet och ansvaret av fastigheten.  

Li & Jesper. Allt mer sällsynta besökare i sin 
lilla stuga på tomten. 

Hedda, Fanny, Ella, Alice, Adam, Judit & 
Julian – Småfolket  

Morris. Badglads Golden Retriever 

 

 

Renoverad brygga 
på Krokholmen 
Under vårens 
skötseldag gjordes 
ett grundläggande 
arbete på 
Krokholmsbryggan 
med att antal nya 
pålar, som samman-
fogades med gäng-
stång och ny mäktig 
kätting, som om-
famnar den yttersta 
stenkistan. 

Efter denna genom-
gripande renovering 
kommer bryggan att 
stå ytterligare 30 år. 
Åt ytskiktet gjordes 
dock ingenting och 
bryggan lutade 
betänkligt åt babord. 

Under sommaren har 
nästa steg tagits och 
bryggan har rätats 
upp och fått en ny 
däckning.  

För oss som bor på 
Krokholmen är dessa 
renoveringar viktiga 
eftersom bryggan 
hade passerat ”bäst 
före datum”. 
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Eva Peterson (1:11) 
Vi vill passa på att berätta att vi har sålt vårt 
ställe på Krokholmen. Det har nu gått 3 år 
sedan pappa Sören gick bort och vi har tyvärr 
insett att ingen av oss syskon har tid att vara 
där speciellt mycket. Bror Stefan jobbar med 
mig på förmedlingen hela sommaren och bror 
Micke bedriver verksamhet på Malta.  

Vi har därför beslutat att sälja till någon som har 
tid och möjlighet att ta hand om stället på bästa 
sätt. De nya ägarna heter Jon och Monika Hagen 
och är bosatta på Dalarö.  

Vi kommer säkert att träffa på en del av er på 
bryggorna och kommer även att hälsa på Jon 
och Monica ibland. Självklart kommer vi att 
sakna Krokholmen eftersom det varit en del av 
vårt liv de senaste 22 åren, men det känns ännu 
bättre att veta att någon kommer ta lika bra 
hand om det i framtiden som pappa gjorde. 

Vi vill inte säga adjö eftersom vi rör oss i 
krokarna hela tiden, utan vi säger:  
Tack för den tid som varit, vi ses säkert igen! 

 

Skarvarna 
minskar 
Skarven har ökat i 
skärgården konstant de 
senaste åren, nu kan en 
vändning vara på väg. 

 Sedan skarven 
etablerade sig som 
häckfågel i Stockholms 
skärgård 1994 har 
Skärgårdsstiftelsen 
noggrant följt 
utvecklingen och deras 
statistik påvisar nu att 
ökningen har bromsat 
upp. 
Beståndsutvecklingen 
följer ett mönster som 
påvisats på många håll i 
Sverige och i andra 
länder, där ökningen av 
bestånden under senare 
år bromsats upp, uppger 
stiftelsen. 

Havsörnen har sannolikt 
en stor lokal påverkan på 
skarvbeståndet och 
bidragit till att några 
nyetablerade kolonier i 
ytterskärgården 
övergivits.  

Värt att notera att det 
inte är någon större 
nedgång, utan detta kan 
exempelvis bero på det 
kalla vädret under 
försommaren. 

/Saxat från 
skargardsguiden.se 

 
Skarv. En ovanligare syn i framtiden? 
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Nilsson (1:12) 
Vi ägare är fyra syskon som numera med barn 
och deras makar/sambo och barnbarn är uppe i 
nära 40 personer. Det var våra föräldrar, Lars 
och Barbro Nilsson, som köpte tomten på 
Krokholmen 1954. Och på den resan är det. Vi 
älskar vårt ”Krokis” och har många och fina 
minnen därifrån och tänker fortsätta med att 
skaffa minnen där. Eftersom vi är lite spridda i 
Sverige nuförtiden så blir det snarast att vi 
tillbringar några semesterveckor på ”Krokis” 
medan vi sporadiskt åker ut över vanliga 
veckändar.  

Vilka är vi då?  

Jo! 

Eva (född Nilsson) och Peter Sparrings. Bor i 
Göteborg. Tre barn+barnbarn. 

Ann (född Nilsson) och Lennart Philip. Bor i 
Nacka. Fyra barn. 

Jan (född Nilsson) och Elisabeth Tengzelius. Bor 
i Helsingborg. Tre barn+barnbarn 

Ulf (född Nilsson) och Ingela Tengzelius. Bor i 
Nacka. Två barn. 

 

  

 

Big five 
Alla vet väl att med 
Big Five menas de 
stora djuren på den 
afrikanska savannen. 
De är elefant, nos-
hörning, buffel, lejon 
och leopard. 

I det här samman-
hanget tänker jag 
naturligtvis i andra 
termer. Jag lade nät 
för några veckor 
sedan och det blev 
inte riktigt lagt där 
jag hade tänkt. Som 
tur var skulle man 
kunna säga så här i 
efterhand.  

När näten plockades 
upp bestod fångsten 
av flundror, 
abborrar, sik, torsk 
och strömming. Det 
känns som om fisken 
är tillbaka. 
Dessutom tappade 
jag en hyfsat stor 
öring precis när jag 
skulle lyfta in 
fångsten i båten. 

/Hans på 
Krokholmen
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Marie Bedinger (1:13) 
I början på 50-talet arbetade Ulf Bedinger för det företag som styckade 
Mefjärd. 

1 september 1952 genomfördes köpet av Mefjärd 1:13 till priset av 1 kr och 50 
öre per m2. Ulf, som hade släkt i Hälsingland, erbjöds att köpa ett hus som ”i 
alla fall skulle rivas”. Ägaren var den gamle stjärnkusken Sören Nordin. Huset 
monterades ned och allt numrerades innan materialet lades på en pråm för 
vidare transport till Krokholmen. Med huset (inte köpet) följde 2 snickare, som 
monterade upp allt på plats 1955. 1958 kom en målare, som bodde i tält i 
blåbärsriset. Han älskade att vara på Krokholmen och fiska. För att förlänga 
vistelsen drog han, till Lilians stora förtret, ut på färdigställandet in i det 
längsta.  

1990 övertogs fastigheten av Marie och vi skaffade vår första båt för att 
enklare ta oss till Krokholmen. 

Vi som nu bor i det faluröda huset är Marie, Hans (fastighetsskötare) och de 
alltför sällan sedda gästerna Robert och Niklas. Till skillnad från de allra flesta 
andra jämställer de Krokholmen med Alcatraz. Men vinden vänder säkert. 

Ingmari Pettersson (1:14) 
Mamma Walborg och jag, Ingmari, kom hem från en Italien semester augusti 
1960. Pappa Bertil hade en överraskning. Han hade köpt en tomt i skärgården 
av en kund som inte hade tid att vara där. Mamma tyckte nog först att de hade 
tillräckligt att göra med villa och egna elfirman. Men hon visste att pappa länge 
drömt om ett skärgårdsställe. Det blev en liten stuga och en liten vedspis. Där 
bakades det många bullar. En större stuga byggdes och nu hade  
elen kommit till ön. Det kändes härligt för en elektriker. Även en sjöstuga hann 
pappa börja med, men i nov. 1982 dog han. Mamma fick hjälp av Einar 
Pettersson att få den färdig. 1987 köpte jag och min man Jan "Krok". Mamma  
orkade inte längre ha ansvaret själv. Hon trivdes så bra på ön och ville inte 
skiljas ifrån den. Sista sommaren hon fick på "Krok" var 1993. Min Jan  
dog 1998. Vi fick inte så många år tillsammans på Krok. Idag är det min dotter 
Lotta som äger "Krok", Tyvärr har familjen Wiksten flyttat till Umeå för 2 år 
sedan, så nu har de lite långt till vackra skärgården. 
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Hans Ewrelius med familj (1:15) 
För oss var det mycket tillfälligheter som gjorde 
att vi hamnade på Krokholmen. 

Hösten 1982 åkte jag och våra då ganska små 
flickor Waxholmsbåt till Söderviken för att titta 
på ett hus som var till salu. Det var ingen 
allmän visning, men vi träffade på en familj som 
kunde allt om huset, och de visade oss runt. Det 
var ett trevligt hus men tråkig tomt så det var 
”bara” att åka hem igen. 

Som stadsbo är man van vid att det alltid finns 
kommunikationer så jag frågade vår ledsagare 
när nästa båt gick tillbaka. Imorgon fick jag till 
svar. Trevliga familjen gjorde skäl för namnet, vi 
blev bjudna på saft och kaffe och så ringde man 
Jompa. 

Jompa kom och jag frågade om han visste om 
det fanns något ställe till salu i närheten. 

Svaret blev att han trodde det fanns ett gult hus 
på en höjd ute vid Mefjärd som skulle säljas. 

Nu visste jag att Klas Skogholm hade ett 
sommarhus på Mefjärd (vi åt ofta lunch 
tillsammans då vi hade lite kontakt via våra 
arbeten). Jag passade på att fråga om han 
visste vilket hus det var. Efter en stunds 
funderade var han nästan säker på att Jompa 
måste mena det gula tegelhuset på Krokholmen.  

Jag fick Stig Polbrings telnr (hans svärmor ägde 
huset). Ringde Stig våren 1983 och visst, huset 
var till salu. Vi träffades under påsken för 
visning. Hela familjen föll pladask för stället, 
kanske inte det gula tegelhuset, utan den 
trevliga tomten och de vackra omgivningarna. 

Vi slog till och det köpet har vi aldrig ångrat. 

 

Kantarellsoppa 
med lammsteks-

toast (4 port) 
 

Kantarellsoppa: 
200 g kantareller, hackas 
1 gul lök, finhackas 
100 g smör 
1/2 dl vetemjöl 
4 dl hönsbuljong eller 
mjölk 
4 dl grädde 
salt och vitpeppar 
 
Bryn kantarellerna och 
löken i smör. Tillsätt 
vetemjöl och rör ihop väl. 
Låt mjölet fräsa in någon 
minut under omrörning. 
Tillsätt hönsbuljongen 
och grädden. Koka upp 
och krydda med salt och 
vitpeppar.  
 

Lammstekstoast: 
4 skivor rostat bröd 
150 g rökt lammstek 
1/2 äpple, skala och ta 
bort kärnhuset 
1/2 dl crème fraiche 
salt och vitpeppar 
 
Skär lammsteken och 
äpplet i små kuber. Rör 
ner crème fraichen och 
krydda med salt och 
vitpeppar. Bred ut 
blandningen på de 
rostade brödskivorna.  

/Recept från 
Skärgårdssmak 
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Rapport från en trädfällare. 
Jag hade länge gått och sagt att det skulle vara 
bra att kunna hantera en motorsåg. På landet 
fanns det många tillfällen då arbetet skulle ha 
underlättats om man hade haft en såg och 
kunnat hantera den. 

Så hittade Marie en kurs i motorsågning, som 
ledde fram till körkort i motorsåg och 
kompetens att fälla träd. 

Jag gick den och tyckte att det vara både nyttigt 
och intressant. Framför allt är det viktigt att 
vara medveten om riskerna och förebygga 
incidenter genom att ligga steget före i tanken. 

När vi nu fick ansvaret för att förse 
midsommarstången med björkris var det 
naturligt att jag tog på mig att fälla en björk. 
Allan pekade med hela handen på en av de 
stora björkarna som skuggade äppelträden på 
ängen och jag skred till verket tidigt på 
midsommaraftons morgon. 

Trädet lutade mot syrenhäcken vid Torpet men 
häcken är ganska gles just där så jag såg inga 
problem med det. 

Tyvärr hade björken några stora grenar i toppen 
och den föll inte som planerat utan fastnade i 
andra björkar i dungen. Detta att ”fälla fast” är 
en trädfällares mardröm. Man ansvarar för att 
ingen kommer till skada och skall egentligen ha 
med sig band för avspärrning av hela området.  

Hur som helst slutade det hela lyckligt efter att 
Hans Ewrelius och Gunnar Hammarberg hjälpt 
mig att vinscha ned björken. Sedan anslöt 
Göran Ekedahl och flera stora lass med björksly 
kunde levereras i god tid innan stången kläddes 
och restes. 

 

 

 

 

För den som vill lära 
sig mer om 
trädfällning finns en 
bra site på nätet 
www.sakerskog.se. 
Där kan man också 
ladda ned en 
ringsignal till 
mobilen.  

Det är ljudet från en 
Husqvarna 353. 
/Hans på 
Krokholmen. 

 

 

 

Lämplig som ringsignal? 


