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Ordföranden har ordet… 
Hej på er! 

Äntligen är det dags igen. Båten är i sjön och till 
helgen öppnar vi upp för en ny säsong på 
Krokholmen. Härligt!  

Under hösten fick vi besked från Skatteverket 
att man godkänt vårt önskemål att förändra 
taxeringsvärdet på den s.k. affärstomten där 
Waxholmsbryggan är. Tomten kommer nu att 
klassas som allmänning och därmed sakna 
taxeringsvärde. Det var ett riktigt positivt 
besked då detta blivit en betydande utgift med 
tiden.  

I slutet av mars hölls som vanligt föreningens 
årsmöte på Södergården där 56 medlemmar 
representerade 37 tomter. Utöver sedvanliga 
årsmötesförhandlingar så beslutades att höja 
medlemsavgiften med 200 kr till 1200 kr/år. 
Anledningen till detta är primärt för att styrelsen 
vill få möjlighet att bygga upp en fond med 
pengar som vi kan ha om någon vi står inför en 
större oförutsedd utgift, t.ex. om en av våra 
bryggor skulle kräva en större renovering.  

Vattenfall håller som bäst på att arbeta ute hos 
oss. Just nu pågår markförläggning av kabel och 
de arbetar sig från södra udden och norrut. 
Deras tidsplan är att det mesta av schaktningen 
skall vara avslutad i början av juni och att 
kvarvarande arbete återupptas i slutet av 
augusti. Under sommaren kommer eventuellt 
endast visst montagearbete att pågå, men 
ingenting med större störande maskiner. 
Omläggning sker efter att nya sjökabeln är på 
plats och rasering av stolparna förhoppningsvis 
under nästa vinter. Om ni har synpunkter på 
arbetet som utförs av Vattenfall, bra som dåligt, 
framför dessa till styrelsen så tar vi det direkt 
med Vattenfall.  

 

 

 

Adressändringar 
Glöm inte att informera 

sekreteraren vid 

ändringar av 

mejladresser, 

telefonnummer etc. 

Torbjorn.Nordstrom 

@3nine.com 

 

-Torbjörn 1:43 
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Årets skötseldagar är planerade till den 19 juni samt den 21/8 mellan 9-14. För 
er som inte har möjlighet att närvara på någon av årets skötseldagar finns som 
vanligt betingjobb att utföra i stället. Kontakta någon i styrelsen för att få tips 
om vi ni kan göra. 

Har ni ännu inte varit inne på vår hemsida, www.mefjärd.se, rekommenderas 
ett besök. Där finns aktuell information om vad som händer i föreningen, 
kontaktinformation till styrelsen samt ett kalendarium med information om vad 
som händer i vår omgivande skärgård under sommaren. Har du tips på något 
arrangemang eller vill bidra med något annat tar vi gärna emot den 
informationen. Maila till webmaster@mefjard.se eller hör av er till mig.  

~David 

Om detta nummer av Mefjärdsinfo 
Vi fortsätter berättelserna om hur nuvarande ägare till tomterna på 
Krokholmen och Mefjärd förvärvade dessa. En illustrerande grafik om 
algblomning, paddlingstips samt recept från Skärgårdssmak finns också med. 
Trevlig läsning! 

~Redaktionen 

Paddla i skärgården 
Har ni aldrig haft tillfälle att paddla kajak tycker jag att ni ska ge er på det. Att 
paddla runt Mefjärd en spegelblank sommarmorgon och därefter njuta av en 
frukost på altanen är svårslaget! Väntar man till senare på dagen när sjöbrisen 
kommit kan man få en bra träningstur. 

För drygt fem år sedan tog vi färjan 
över till Tallinn för att hämta hem en 
kajak jag hade beställt direkt från en 
fabrik precis utanför staden. Priset var 
ungefär en fjärdedel av vad samma 
kajak skulle ha kostat i Sverige, så 
resan var betald direkt. Att Tallinn 
dessutom är en mysig stad att turista 
i med god mat och välkända spa-
anläggningar gjorde inte helgen 
sämre. Tillbaka hemma igen tog vi ut 
den till Krokholmen. Väl därute visade 
det sig att det inte bara var jag som 
uppskattade att paddla, utan Therese 
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& Jenny beslöt att dela på en kajak. Istället för att åka till Tallinn en gång till 
beställde vi denna gång den nya kajaken via Internet från samma leverantör 
och hämtade den ett par veckor senare i Frihamnen. Sommarens paddlingsplan 
är att upptäcka lite nya öar i vårt närområde. Jag är väldigt nyfiken på 
Myggskär där det finns en öppen bod som Skärgårdsstiftelsen äger för 
övernattning. Dessutom funderar jag på att låta Lukas testa att åka med i 
kajaken en kortare tur. Han borde få plats i en av stuvluckorna. Såklart med 
egen paddel och flytväst. :)  

Har ni inte tillgång till egen kajak finns det ett flertal olika ställen i vår del av 
skärgården som har kajaker för uthyrning bland andra Utö, Fjärdlång, Dalarö, 
Nynäshamn och Runmarö.  

Det är viktigt att tänka på att inte störa djurlivet när du paddlar, tänk på 
fågelskyddsområdena som är till för att skydda häckande fåglar. Vädret är 
också viktigt, en dag kan det vara perfekt för att paddla medan dagen efter 
blåser det storm. Tänk på att synas, klä dig gärna färgglatt så du inte blir 
påkörd av någon båt. 

En normal dag paddlar man mellan 6-10 sjömil. Det är därför viktigt att 
planera sin rutt mycket väl.  

~ David 

 

Jill Emthagen (1:20) 
År 1952 köpte mina föräldrar tomt 1:55 på Notholmen där jag och min syster 
Kicki har växt upp (Kicki med familj bor fortfarande kvar). 1971 flyttade jag 
med min blivande man Bill in på tomt 1:19. Bill var uppvuxen på tomt 1:20 där 
Bills föräldrar fortfarande bodde. Vår son Alexander hämtade vi i Chile 1988 då 
han var två månader gammal. 2004 flyttade vi över till tomt 1:20 och efter ett 
par år sålde vi 1:19 till Eva och Oskar Boding. 

 

Westberg/ Myrén (1:21) 
Den 11 april 1951 tecknade sig mina föräldrar, Erik och Ingrid Westberg, för 
sitt blivande sommarparadis för 9.600 kr. Vi bodde då mitt inne i Stockholm 
och de längtade efter gräs, träd och blommor. Vad de inte visste då, var att de 
skulle få mer än sitt lystmäte av just gräs och träd under de somrar som 
följde. På vår tomt visade sig växtkraften nämligen vara enorm och far Erik 



 

  
Sida 4 

 
  

lärde sig, till att börja med förtjust, att hantera lie och yxa, men insåg så 
småningom sina begränsningar och skaffade ihop med grannarna en motorsåg. 

För mig, som var fem år när Mefjärd införskaffades, blev ön min barndoms 
Sommarland. I juni varje år tog vi båten vid Strömkajen hela vägen ut och inte 
förrän i augusti vände vi hem igen. Somrarna var oändliga och upplevelserika. 
Det enda jag tyckte var lite trist var mathållningen – vi levde i stort sett på 
torsk och egen potatis. Låter inte så tokigt idag!  

En gång i veckan kom leverans till stora bryggan från affären i Dalarö. Då 
samlades alla öns invånare för att hämta sin kartong med varor och för att få 
posten utdelad i väntskjulet. Där läste sommarens ”brevbärare” ( i många 
somrar var det Berit Nilsson, numera Heap) upp adressaten på varje brev och 
vykort – mycket spännande att se om man fått något! I annat fall fick jag och 
mina äldre bröder glädjas åt den raketost som i bästa fall fanns med i vår 
matkartong och som vi fick slåss om under kommande vecka som omväxling 
till torsken.  

Nöjen fanns det annars gott om: förutom samlingen på stora bryggan så fort 
”stora båten” kom, så ägnade vi oss åt bad med kompisarna – detta var långt 
före flytvästarnas tid och alla hade varsin jättestor svart badring (ett fd 
lastbilsinnerdäck). Det ordnades badmintonturneringar på Lillängen eller på vår 
tomt, vi smög ut på nätterna och satt i någons tält och drog rövarhistorier, vi 
gjorde utflykter till gamla ödetorpet på Fiversätra – en husruin där det var 
tapetserat med gamla tidningar från längesen och vi utforskade hemliga (?) 
militäranläggningar på Ornö, m.m.  

Så småningom fick Eriks och Ingrids barnbarn också många fina somrar på 
Mefjärd. Men den generationen har haft fler ställen att vara på och fler 
aktiviteter inbokade under sina lov. Så den sortens eviga sommarlov som jag 
upplevde på femtiotalet tillhör förmodligen det förgångna! 

Nu är jag, Maja Westberg, och min man, Bosse Myrén, ägare till Mefjärd. Hit 
kommer också gärna våra tre barn med familjer: 

Johanna och Johan med barnen Henry, Alice och Alma. 

Kalle och Hanna med dotter Smilla. 

Petter och Kristina  

Anna Uddén 1:18 
Som barn spenderade vi många härliga somrar på Mefjärd hos Carin, Göran 
och Gilla. Vi fiskade, invigde bastun, badade (det var aldrig kallt i vattnet då!) 
och försökte oss på optimistjolle. Vi hade fantastiskt roligt;  En gång flög det 
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ner en uggla i skorstenen. En annan gång fick vi besök av pirater... Det hände 
alltid spännande saker på Mefjärd. 

När vi sedan fick möjlighet att köpa just det skärgårdsstället som satt sån 
prägel på vår syn på "sommarställe" tvekade vi inte en sekund. I år är det 
fjärde året vi tar morgondopp, röker flundror, firar midsommar och vi trivs 
fantastiskt bra!  

~ Anna Uddén, Ola & Anna-Maria Myrin 

 

Strömmingsplättar, 4 personer 
 
500g skinndragen strömmingsfilé 
1 finhackad rödlök 
2 ägg 
1 dl gräddfil 
salt och vitpeppar 
Knorrs fiskkrydda 
 
Kör ihop allt till en smet i en matberedare. Om 
smeten blir för hård kan mer gräddfil tillsättas. 
Smaka av med kryddorna och forma smeten till 
små plättar med en sked och stek färdiga i 
margarin.  
 
Sås: 
2 dl lätt crème fraiche 
1 msk vinbärsgelé 
1 äpple 
 
Skala och finhacka äpplet. Blanda allt till en sås och smaka av med lite salt.  
 
Servera plättarna med en grönsallad. Vill man ha en matigare rätt går det 
förstås bra att servera strömmingsplättarna med kokt potatis eller potatismos.  
Receptet kommer via Skärgårdssmak från Wikströms Fisk på Möja i 
Stockholms skärgård. Fiskaren Rune Wikström känner väl till fiskevattnen i 
skärgården och levererar själv fisken till familjens restaurang. Den nybygga 
restaurangen har öppet året runt. 
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Alvén (1:09) 

Att vi hamnade på Krokholmen berodde helt på min pappa, Roger, som en dag 
berättade att han sett en annons på ett ställe i Stockholms skärgård som vi 
skulle åka och titta på. Efter ungefär 15 somrar ombord på segelbåt hade han 
uppenbarligen en längtan att finna plats att slå sig till ro på. Kanske var det 
uppväxten i Söderhamn med tillgång till en stuga i dess skärgård som utgjorde 
grunden för denna längtan? Detta hade inte föregåtts av någon vidare 
diskussion hemma, utan bestod i en nyck från pappas sida. Det enda som 
nämnts vid något tillfälle var att en eventuell stuga skulle ha tillgång till 
bilförbindelse.  

En höstdag 1992 åkte vi i alla fall tillsammans med några andra spekulanter på 
visning med Sören Pettersson från Dalarö Skärgårdsförmedling. Först besökte 
vi en tomt på Mefjärd och därefter kom vi till 1:09 på Krokholmen, den tomt 
vars annons lockat.  

Vi tyckte alla att stället var fantastiskt och kombinationen av ett annorlunda 
ritat hus, det faktum att det såldes fullt möblerat samt kanske också att 
mäklaren bodde på samma ö (vilket var ett gott tecken) gjorde att vi strax 
därefter hade förvärvat vårt drömställe. Tyvärr fick inte min pappa uppleva så 
många säsonger på Krokholmen innan han våren 1997 fick en hjärnblödning, 
men den tid han fick där värdesatte han högt. Väl på Krokholmen koppla han 
verkligen av och det hade inte förvånat mig om han velat flytta ut för gott.  

Vi andra uppskattar det minst lika mycket och vi försöker att åka ut så ofta vi 
kan. Även om jag kanske inte har några planer på att flytta ut för gott kan jag 
verkligen också känna hur storstadens hets och eventuella jobbrelaterade 
funderingar rinner av mig så snart jag klivit iland på bryggan.  

Vi som nu stortrivs är, förutom många vänner och bekanta på besök, David, 
Therese, Lukas & Leia, Jenny & Artur samt Barbro & Roger (även om det tyvärr 
var ett par år sedan han sist var ute). 

 

Valborg på Mefjärd 2010 

Efter en lång kall vinter börjar vi äntligen närma oss ljusare tider och ett säkert 
tecken är Valborgsmässoafton. Jag åker ut till Mefjärd på eftermiddagen, 
vädret är inte det bästa, en del regn och ganska kyligt. När klockan närmar sig 
9 på kvällen är det dock uppehåll i regnandet och jag går bort till ängen. Där är 
verksamheten i full gång; brandsprutan finns på plats, det har Gunnar H-lund 
sett till, nu håller han och Bertil på med de sista förberedelserna inför själva 
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tändandet av brasan. Och naturligtvis finns Caisa på plats med grytor och 
gasolkök så att vi får oss ett värmande bål även i år.  

Det börjar skymma allt mer, Mefjärd känns ganska tyst och öde, vi som redan 
samlats börjar fundera över om det kanske inte kommer några fler. Men så 
börjar det röra på sig bland buskarna och från alla håll dyker den ena efter den 
andra upp. När kl. är 21.00 och det är dags att tända brasan är vi ca 50 
personer som samlats.  

Med lite hjälp (fotogen) blir det fyr på brasan och snart stiger lågorna mot 
skyn. Ann Egberg läser ett par trevliga vårdikter och föreningens vice 
ordförande Johan Areskoug håller ett litet tal om att vintern varit lång men nu 
är äntligen våren här. Efter ett fyrfaldigt leve för våren är det dags för körsång, 
vi sjunger om Mefjärd, om vintern som rasat och om våren som grönskar. 
Caisas bål har strykande åtgång och värmer gott i kylan.  

Efter att i 30 år värmt oss med bål på Valborg lägger nu Caisa locket på grytan 
och hänger sleven på kroken - det är dags för någon annan tar över denna 
trevliga och uppskattade tradition. Jag hoppas verkligen att det finns några 
som känner sig manade att göra detta så att vårt Valborgsfirande inte går i 
graven.  

Mörkret har nu lagt sig, vi packar ihop för idag och drar oss hemåt. Nej 
förresten inte riktigt alla, när de flesta av oss sover gott, vet jag två personer 
som under natten turats om att titta till brasan med jämna mellanrum, 
brandvakterna Björn O och Gunnar H. Tack för att ni offrar er nattsömn för 
allas vår säkerhet. 

~ Lena 1:83 
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Rävungar på torpet 

Det var fem små gråbruna ungar som i maj tittat ut lite yrvaket och undrade 
vilka vi var. De var så söta och lite klumpiga när de tog sig fram över 
stenarna. Busade runt med varandra, brottades och tog försiktigt längre och 
längre utforskande promenader, dock inte mer än ett par meter från ingången 
till torpgrunden.   

En vecka senare, hade de blivit betydligt morskare och lite mer rödbruna. Nu 
vågade de ta längre promenader, såväl ner mot sjön som upp mot det 
andra huset och ner mot ängen. De var också mer uppmärksamma och 
skyggare när jag närmade mig. Nu kunde jag bara se fyra ungar, varav en var 
mycket mindre än de andra, linkade lite och var sannolikt redan utstött ur 
flocken. Det betyder att det nog blir tre ungar som kommer överleva. Hoppas 
alla har koll på sina hundar så att det inte händer något... 

Tyvärr är bilderna inte så skarpa... det var knepigt att sitta helt still och ta kort 
- lite av en chansning varje gång.  

  

~ Lotta Carlheim-Müller 
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Grafiken om algblomning nedan kommer från Svenska Dagbladet. Den 
är ett bidrag från Jenny Alvén som arbetar som nyhetsgrafiker där. 
Algblomning är ju tyvärr är ett alltför känt fenomen hos oss, men vi får 
hoppas väder och vind är gynnsamma i år på ett sådant sätt att 
algblomningen inte blir så kraftig denna säsong.  


