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Ordföranden har ordet… 
Är sommaren redan slut och det är höst igen? Det känns som 
jag skrev till det senaste Mefjärdsinfo’t alldeles nyss. En 
härlig sommar har det verkligen varit. Vi toppade närmare 
23 grader i vattnet, vilket är bland de högsta 
temperaturerna jag upplevt.  

Med hösten kommer dock inte bara mörkret som gör att 
oljelampan och ljusen behöver tändas utan även förmånen 
att ha skärgården för oss själva. Jag tycker att det känns 
otroligt lyxigt att åka helt ensam på fjärdarna på väg ut till 
våra öar.  

Höst betyder även svampplockning för många. Experterna 
lovar en bra svampsäsong och jag hoppas att de har rätt. 
Det borde i alla fall kunna bli bättre än blåbärssäsongen. 

Som beslutades på årsmötet har vi styrelsen undersökt 
vidare hur vi ska göra med skogsvården på öar. Vi valde att 
ta in en representant från Järna Trädvård som i juli 
tillsammans med representanter från styrelsen gjorde en 
rundvandring på våra öar, läs mer på nästa sida. Slutsatsen 
av detta blev att det i nuläget endast är aktuellt med 
gallring av mindre träd. Denna gallring kommer vi 
fortlöpande att utföra själva på skötseldagar och som 
betingjobb.  

För er som inte haft möjlighet att delta på någon av årets 
skötseldagar finns det bl.a. ett flertal högar med ris att 
elda när vädret tillåter. Kontakta någon i styrelsen när ni 
utfört ett dagsverke så att ni blir avbockade. 

Under hösten och vintern kommer vi att försöka skapa en 
hemsida åt föreningen. Förhoppningsvis har vi något att visa 
upp till årsmötet på hur denna kan komma att se ut. 

Nytt från och med detta nummer av Mefjärdsinfo är att det 
produceras av samma tomter som arrangerar 
midsommarfirandet. Detta tror jag kommer att bli en bra 
nyordning och det ska bli spännande att se hur de olika 
utgåvorna blir. Jag vill även passa på att tacka Bertil för 
det jobb han under åren gjort med att producera 
Mefjärdsinfo’t! 

Som bekant hade vi på det senaste årsmötet besök från 
Södertörns Brandförsvarsförbund som berättade brandskydd 
och vanliga brandorsaker. Hur många var ni som lydde hans 
råd och damsög bakom kyl & frys samt vände på 
brandsläckaren ett par gånger?  

-David 1:09 
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Våra träd 
Den 2.a juli hade vi besök av Anders Micha från Järna 
trädvård. Vi (Gunnar Hammarlund, Gunnar Huss och jag) 
rundvandrade på våra tre öar. Resultatet av vandringen 
framgår nedan.  

Tidigare förslag om avverkning avstår vi alltså ifrån. 

-Bertil 1:43 

 

 

Utlåtande gällande Mefjärd, Krokholmen och Notholmen: 

Efter rundvandring på de tre öarna tillsammans med de tre av medlemmarna i föreningen 
konstaterar jag att det i nuläget inte finns behov för avverkning. På en del ställen är 
gallring av mindre träd av intresse. Exempel på hur en sådan gallring utföras har gjorts 
med blåfärg.  

Allmänt kan sägas att väst och sydvästsidorna av öarnas kustlinjer bör lämnas så orörda 
som möjligt eftersom det förebygger stormfällningar. Att ett bestånd består av individer 
av olika storlek förebygger också stormfällning, vinden får då inte så lätt fäste.  

Stående döda träd som är av någon storlek lämnas för att gynna biologisk mångfald. 

En del större liggande döda träd kan också lämnas. 

Lövträd såsom rönn, oxel, ek, ask samt hassel bör alltid 
gynnas då de ökar mångfalden.  

På sikt tror jag att gallring blir nödvändig på den bördigare 
delen av Mefjärd om landskapet ska förbli någotsånär 
öppet. 

Stora träd ska alltid sparas om de inte hotar hus eller 
andra skyddsvärda objekt. 

Om asp med en diameter av 5 cm och uppåt ska tas bort 
bör de ringbarkas och lämnas i tre år innan de fälls. 

De två exempel på utsiktsgator som finns på Notholmen 
ökar troligen inte risken för stormfällning i någon högre 

grad eftersom de är så smala. Notera ordet troligen! Nästa rejäla storm från ”rätt håll” 
kanske visar något annat.  

I kanten på utsiktsgatorna har sparats några stora tallar som är mycket vackra och delvis 
väger upp den ”onaturlighet” som gatorna har gett. På grund av sin skönhet och storlek 
bör de inte fällas. 

Om det finns behov i framtiden står jag till ert förfogande. 

Koppartorp den 3 juli 2008 Anders Micha
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Våren och sommaren 2008 – en 
betraktelse… 
Våren kom tidigt 2008 så även vårfåglarna som kom tidigare 
än de brukar. Lördagen den 5 maj var en helt underbar dag 
då även göken hördes från Ornö hållet. Det var tidigt med 
västergök, bäster gök. Jag satt på trappan till terrassen och 
bara njöt av värme och fågelsång. Det är trevligt att sitta 
på trappor, jag sitter gärna både på kökstrappan och på 
terrass trappan.  

Maj var för övrigt en riktigt fin och varm månad, framförallt 
i slutet, då det blev några dagar med riktig sommarvärme. 
Tyvärr är det alltid så många ’måsten’ i maj, så det är svårt 
att bara slå sig till ro och njuta. Nästa år tänker jag, då 
skall jag njuta av de där dagarna då allting spricker ut, men 
det går så fort, plötsligt är allt utsprucket. 

Flugsnapparen häckade i den vanliga holken, likaså 
talgoxen, det är trevligt att se när de flyger ut och in och 
matar ungarna och även höra tjattret. Så en dag är det 
tomt i holkarna. Talgoxungarna hörs även utanför holken 
när de pockar på mat och följer föräldrarna i träden, men 
jag vet inte om jag har hört de svartvita 
flugsnapparungarna pocka. 

Så blev det midsommar och så kom sommaren som började 
med blåst några veckor och den riktiga värmen kom först 
den 22 juli. Och vatten temperaturen steg och steg och så 
kom algerna den 30 juli … 

Jag har för vana att mata räven, överbliven hundmat som 
vår hund Skippy ratat läggs ut till räven. Räven gillar inte 
Skippy och Skippy gillar inte räven. Räven markerar på ett 
mycket tydligt sätt att han inte tycker om Skippy. En 
morgon när vi kom ut hade han lagt en stor ’hög’ på Skippys 
nalle som låg utanför dörren.  

Något som är väldigt positivt med räven, är att han tar sork 
som är värddjur för fästingar. Jag har inte många sorkar 
kvar i trädgården. 

En regnig eftermiddag var det visning av Stora Sandböte 
samt musikstund i mor Annas stuga. Denna otroliga kvinna 
Anna Lindhagen, som bl.a. medverkade till kvinnlig rösträtt 
samt ordnade de första kolonilotterna i Stockholm. Väl värt 
ett besök! 

Så med ett åskväder tog sommaren slut och det började 
regna och regna och regna, ja det var en bedrövlig augusti.  

-Christina ( Pia) 1:77 
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Midsommaren 2008. 
Väderprognosen för helgen var som alltid intressant att 
lyssna på dagarna innan och den lät inte alltför pessimistisk 
vad gällde midsommarafton, dock fanns det risk för regn på 
midsommardagen. Som vanligt när det gäller väder så är 
det bara att gilla läget, några antiregnraketer á la Kina-OS 
var det sista vi hade i tankarna. 

 Kl 15 på midsommarafton var det samling på Stora ängen 
för att klä årets midsommarstång och anslutningen var god 
både av blomplockare, kransbindare och stångresare. Den 
oro som arrangörsgruppen hade känt för att det skulle vara 
svårt att få ihop tillräckligt med blommor pga av den torra 
försommaren visade sig obefogad.  

Samtidigt som ovanstående arbete pågick så 
iordningställdes musikernas tält ovanför östra bryggan inför 
kvällens dans. Detta arbete ingår fr.o.m. i år i arrangerande 
grupps ansvar och det mesta av materialet plus instruktion 
finns i eller vid brandstationen. 

Vid 22-tiden kunde Linda Skogholm och hennes vänner från 
Ulricehamn med sedvanlig stöttning av Leffe från Torpet få 
danssugna mefjärdare att släppa loss på bryggan. Ju 
mörkare det blev desto större blev trängseln, som mest 100 
personer. När musiken var som mest hoppvänlig så kom 
bryggan i oroväckande gungning och det var nog flera 
tänkte ”Håller den?” Det gjorde den, även detta år.  

På midsommardagen var det åter samling kl15 på Stora 
ängen, fast nu runt en smyckad midsommarstång. Tyvärr 
dröjde det inte länge förrän de första regndropparna 
började falla. Över musikerna och deras instrument ställdes 
snabbt ett partytält upp och dansen med eller utan 
regnkläder kunde fortsätta. De två dansringarna hade dock 
decimerats till en. När raketen slutligen var avfyrad så 
bjöds det på saft och hembakt.  

Snart plockades rockringar, bollar och skidor fram och 
lekarna kunde börja. Ett antal bilder från Mefjärd i vårskrud 
fanns uppsatta runt ängen för en fototipsrunda med 
orienteringstema och det gällde att känna igen och markera 
var på en karta bilden var tagen. Ett 50-tal personer 
provade på denna omtyckta aktivitet. 

Som brukligt avslutades midsommarfirandet med dragkamp 
och när ängen sen avfolkades gjorde arrangörerna den 
bedömningen att c:a 275 Mefjärdare med släkt och vänner 
deltagit i årets firande.  

-Alice & Clas S 1:79 
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Krogen på Ornö 
Det går att få fantastiska restaurangupplevelser i 
skärgården! Prova gärna vår egen ”Kvarterskrog” Krogen på 
Ornö, med krögaren Lars Ejdeklint som ligger inrymd i 
Bygdegården, granne med kyrkan och museet. 

Menyn är baserad på lokalt producerade råvaror som 
abborfiléer från Björkösund och lamm från Kymmendö. 
Höjdaren bland förrätterna tycker vi är rårakan med 
sikrom/löjrom. Under sommaren är vinlistan också riktigt 
rolig. En lördag i månaden brukar Lasse dessutom hålla 
öppet, gärna med ngt tema. 

En höjdare när vi kommer närmare jul är att njuta av 
krogens julbord som de senaste åren varit den tredje 
advent. Samma dag har bonden på Hässelmara gård 
Julmarknad som är riktigt trevlig att besöka.  

När kylan börjar bita i kinderna på julmarknaden 
rekommenderar vi att tar er till krogen och stiger in i 
värmen. Har ni tur får ni ett fönsterbord och kan njuta av 
en förhoppningsvis vintrig utsikt över Kyrkviken, sen är det 
bara att börja plocka bland julbordets läckerheter. 

OBS ni måste boka plats på färjan tel 08-501 566 00 

-Dan och Elisabeth 1:76 

 

Höstens vintips 
Här följer några 
vinrekommendationer 
passande till de mustiga 
höstgrytorna smaksatta 
med rödvin, svamp och 
örter. Eller varför inte slå 
upp vinet på karaff, kura 
ihop sig framför brasan 
och avnjuta det helt 
allena när det regnar och 
blåser på tvären. 

Estola Reserva, varunr: 
6619, pris 61:- (75 cl) 
Ett rött vin från regionen La 
Mancha i Spanien gjort på 
druvorna Censibel ( 85%) och 
Cabernet Sauvignon. Ett 
fylligt vin med inslag av 
körsbär och vanilj. 

Basilisk Shiraz/Mour Vedre, 
varunr: 6327, pris: 85:- 
(75cl), 169:- (150 cl) 
Ett fylligt rött vin från 
producenten McPherson i 
Goulburn Valley, Victoria – 
Australien. Druvorna är 
Shiraz (90%) och Mour Vedre 
(10%). Vinet har en rostad 
ton av kaffe, kryddnejlika 
och mörka bär. Finns på 
traditionell storlek men även 
magnumbutelj (150 cl) för 
den större familjen. 

Hess Collection Mountain 
Cuvée, varunr: 96212, pris: 
229:- (75 cl) 
Ett fantastiskt komplext rött 
vin när man vill unna sig 
något extra. Producent är 
konstsamlaren Donald Hess 
som har vingård i området 
Mount Veeder, Napa Valley, 
Kalifornien – USA. Druvorna 
är huvudsakligen Cabernet 
Sauvignon ( 60%), men även 
bl.a. Syrah och Merlot.  

-Emil och Karolina 1:78
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Roland Klang ställer ut 
Mefjärdskonstnären Roland Klang ställer ut. Vi har ju de 
senaste åren vant oss vi att han ställer ut på Ornö och 
många är vi som har en ”rolandpippi” eller en 
”rolandtavla”. Nu aktuell på Saltsjöbadens bibliotek så 
passa på! 

-Red 

 

 

 

 

 

 

 

Risk för 
saltvatten! 
Flera medlemmar har 
uttryckt sin oro kring att 
antalet egenborrade 
brunnar har ökat.  

Tillfrågade brunnsborrare 
har angett att varje 
nyborrad brunn ökar 
risken för att vi får 
saltvatteninträngning i 
alla våra brunnar.  

Ett bra alternativ är att 
istället installera en 
avsaltningsanläggning 
vilket flera på ön har 
gjort med gott resultat 
både till smak och 
bekvämlighet. 

-Red 

Saxat ifrån 
Mefjärdsinfo 1994  
”Vatten bara vanligt vatten 
(som Povel sjunger) Dvs 
dricks- eller sötvatten. Det 
som vi har i våra fyra 
borrade allmänna brunnar 
en begärlig vara som vi 
måste vara synnerligen 
rädda om. 

Olika Mefjärdsstyrelser 
har sedan många år 
informerat om vår mycket 
begränsade sötvatten-
reservoir, som ligger som 
en upponer-vänd bulle 
under vår långsmala ö. Vi 
har också propagerat för 
att Du som enskild 
tomtägare inte skall borra 
egen brunn och 
därigenom mångfaldiga 
Din söttvattenförbrukning 
med risk för att vi får in 
saltvatten i de allmänna 
brunnarna.” 
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En berättelse om en sångsvan 
Denna vackra fågel hör inte till vanligheterna i vattnen 
kring Mefjärd. På vårar och höstar har vi ibland kunnat höra 
och kanske se en flock passera något hundratal meter över 
trädtopparna, ofta i vacker plogformation.  

I år har åtminstone de boende på östra sidan av ön haft 
möjlighet att både se och höra en ensam sångsvan, som 
tyckte det räckte att stanna upp i Stockholm södra skärgård 
istället för att dra vidare till någon liten tjärn många mil 
norrut. 

Denna sångsvan hade i våras spanat in ett knölsvanspar, 
som börjat planera för bobygge på en liten kobbe. 
Sångsvanen försökte på alla sätt få kontakt med sina 
släktingar, krumbuktade med sin normalt alldeles raka hals, 
spärrade upp alla sina fjädrar samt stämde upp en lite 
sorgsen sång. Åtminstone tyckte vi som stod på land att det 
lät sorgset. Den var inte speciellt skygg utan passerade 
ganska nära stranden så vi kunde studera den lite närmare 
och såg vi den inte, så kunde vi i alla fall höra att den fanns 
i närheten. 

Sångsvanen hade dock inte den minsta framgång i sina 
försök att bli kompis med knölsvansparet. Herr knölsvan 
visade ingen pardon utan gjorde allt för att skrämma iväg 
inkräktaren, som ibland tog till vingarna och flög några 
hundra meter men lika ofta nöjde sig med att bara simma 
undan en bit. Efter en stund kom den tillbaka simmandes, 
gjorde kanske en liten kringgående rörelse i ett nytt fåfängt 
försök att få kontakt. 

Under några majhelger kunde vi uppleva detta, men så 
plötsligt var den borta. Kanske hade den insett att den 
borde ta till vingarna och förflytta sig norrut. 
Knölsvansparet verkade dock inte få den ro de behövde för 
att bilda familj, för några ungar såg vi aldrig till, däremot 
dök det upp 2 par Kanadagäss med desto fler ungar. 

I början på augusti när den första algblomningen 
uppenbarade sig fick vi under en paddeltur runt Mefjärd 
höra av Iréne Olsson att sångsvanen fortfarande fanns kvar. 
Den hade dock flyttat ut till några små skär mellan Mefjärd 
och Fiversätraö, där den nu mestadels höll till. Vi såg den 
sen också på håll. Vad som hänt svanen sen dess är okänt 
för undertecknad. 

-Clas S 1:79 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fakta Sångsvan 
På vetenskapsspråk heter 
den Cygnus cygnus. 
 
Vingbredd c:a 150 cm.  
 
Näbben är tydligt 
gulfärgad utom själva 
spetsen som är svart.  
 
Halsen håller den oftast 
alldeles rak. Lätet är ett 
högt trumpetande som 
hörs från flygande och 
rastande flockar.  
 
Den häckar i mindre sjöar 
oftast belägna i ödsliga 
barrskogsområden och 
kärrmarker.  
 
Vintern tillbringar den 
längs Atlantkusten, men 
även i södra Östersjön. 
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Minimimått för fisk 
Minimimått för fisk och fredningstider är något man sällan 
hör talas om numera. Men trots allt så är vi fortfarande 
några tappra fiskare kvar på Mefjärd även om fångsterna 
inte längre är vad de var. (Som alltid, det var bättre förr).  

Med färre fiskar och sannolikt fler fiskare totalt sett kan 
vara på sin plats att här i Mefjärdsinfo informera lite om de 
regler som gäller angående minimimått för de fiskar vi 
håvar upp. Till att börja med så gäller minimimåtten inte 
för den som fiskar med handredskap utan för de som fiskar 
med nät eller andra fasta redskap. 

 

 

 

Nu till minimimåtten. 

Art Längd i cm 

Lax 60 

Öring 50 

Gädda 40 

Torsk 38 

Piggavar 30 (diameter) 

Spätta 21 (diameter) 
 

Visste ni att flundra och spätta är fredade under perioden 
15/2-15/5. Å andra sidan brukar de vara så tunna att de 
ändå inte är något att stå efter då. 

-Dan och Elisabeth 1:76 

 

Vattenfall och 
luftledningarna 
Jobbet att gräva ned 
luftledningarna är enligt 
Vattenfall senarelagt och 
kommer inte att påbörjas 
förrän efter nyår.  

-Bertil 1:43 

Redaktören 
passar på! 
Med darrande fingrar på 
tangentbordet sitter jag 
här och redigerar ihop 
mitt första ex av 
Mefjärdsnytt.  
”-Kommer Bertil tycka 
att det blir bra?”  
Det är inte lätt att vara 
den första som ska ta 
över stafettpinnen… 

Men det är många som 
har delat på ansvaret för 
att få ihop ett bra 
innehåll till detta 
nummer och då är det 
inte så svårt att klippa 
och klistra ibland 
bidragen.  

Jag hoppas ni tycker om 
vår mix av skildringar, 
information, 
uppmaningar/pekpinnar 
och, självklart, den 
obligatoriska 
fågelpresentationen! 

-Red (Jenny 1:73) 


