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Ordföranden har ordet 

 

Vintern har släppt sitt grepp och 

blåsipporna blommar rikligt på vår 

sköna ö. Ejdrarna har kommit och 

hoar i vikar och kring uddar. Vi ser 

fram emot en skön vår och sommar. 

 

Vid årsmötet avgick Gunnar 

Hammarlund efter 10 år i styrelsen. 

Gunnar har varit den som skött våra 

maskiner och på senare tid våra 

brunnar och i detta varit något av 

öns hustomte. När vi kommit ut till 

skötseldagarna har ängarna varit 

nyslagna antingen av Gunnar själv 

eller någon han engagerat. I 

styrelsen har Gunnar stått för de 

jordnära synpunkterna. Vi tackar dig 

Gunnar för din stora insats – delvis i 

det dolda – under alla dessa år och 

hoppas att du är villig att föra alla 

dina kunskaper vidare till de som 

skall ta över. 
 

Ett förslag till stadgeändring 

behandlades som bekant på 

årsmötet, men eftersom det 

framlagda förslaget var otydligt och 

inte i sin helhet beretts har styrelsen 

- i samråd med justeringsmännen – 

beslutat att ett nytt, reviderat stadge-

ändringsförslag kommer att läggas 

fram vid nästa stämma. 
 

Den stora frågan under året för de 

flesta av oss är nog våra avlopp. 

Förhoppningsvis har de flesta av er 

skickat in SMOHFs enkät och nästa 

steg är att de av oss som vet med oss 

att vi inte har ett godkänt avlopp 

skall skicka in en ansökan innan 

sista maj. Avloppsgruppen har här 

gjort ett fantastiskt jobb för att guida 

oss och ge oss råd hur vi lämpligtvis 

skall gå tillväga. Senaste nytt från 

avloppsgruppen återfinns i detta 

nummer. Vi väntar också med 

spänning på att Ornö Fiber skall 

beviljas EU-anslag och det gedigna 

planeringsarbete som redovisades 

vid årsmötet skall övergå i en 
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implementeringsfas. Det låter nästan 

otroligt att Mefjärd möjligtvis 

kommer att ha fiber redan nästa höst. 

Nya landvinningar på 

avloppsområdet? 
 

Vi som jobbat med avloppsfrågan 

sedan våren 2012 har känt en 

växande frustration främst p g a 

bemötandet och brist på dialog med 

SMOHF. Beroende på vem av 

handläggarna vi haft kontakt med så 

har svaren skiftat och det verkar inte 

heller som kompetensen är alltför 

hög. Två frågor som vi många 

gånger ställt till SMOHF, och som vi 

även vet att våra ”grannöar” ställt, är 

varför man inte gör någon skillnad 

på fritidsfastigheter och permanent-

bostäder och inte heller på avlopp 

med eller utan WC. SMOHF 

hänvisar endast till riktlinjer från 

Naturvårdsverket och där framgår att 

det man vill begränsa är övergöd-

ningen av sjöar, vattendrag och hav 

samt säkerställa att bakterierna från 

avloppet ej når grundvattnet 

(=dricksvattnet) och därigenom 

skapar stora hälsorisker. För att reda 

ut detta ytterligare så har vi vänt oss 

till Havs- och Vattenmyndigheten 

(HaV), som tagit över Naturvårds-

verkets roll i denna fråga, samt 

Länsstyrelsen i Stockholms län.  

Båda dessa organisationer har bistått 

med mycket information och även 

en del ”nya” råd som sammanfattas 

här.  

 

 

 

 

Havs- och Vattenmyndigheten 

 

Enligt HaV så har det genomförts en 

hel del studier som alla pekar på att 

BDT-avloppens bidrag till 

övergödningen är försumbar vilket 

då innebär att inte det inte är 

försvarbart att kräva stora 

investeringar (s.k. skälighets-

avvägning) för att få bort ett litet 

bidrag. HaV arbetar dessutom med 

nya föreskrifter som kommer göra 

tydlig skillnad på behandlingen av 

BDT-vatten och WC-vatten, vilket 

inte görs idag. Eftersom det är 

föreskrifter så innebär det två saker: 

det måste följas (=lag) samt att det 

tar lite längre tid (eftersom det måste 

behandlas i riksdagen). HaV 

kommer eventuellt även ha ytter-

ligare diskussioner med SMOHF 

eftersom de anser att SMOHF 

fortfarande "feltolkar" de riktlinjer 

som finns idag.  

 

Länsstyrelsen  

 

Handläggaren för dessa frågor på 

Länsstyrelsen är väl bekant med 

problematiken kring SMOHF 

eftersom de fått ett antal över-

klaganden från fastighetsägare inom 

SMOHF’s verksamhetsområde. 

Tyvärr har inga överklaganden ännu 

nått beslut, vilket skulle kunna 

hjälpa oss och handläggaren kan inte 
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heller ange när beslut kan förväntas. 

Enligt Länsstyrelsens handläggare så 

har SMOHF inte läst hela 

Naturvårdsverkets riktlinjer (NFS 

2006:7) utan förbisett den 

rekommendation till ”lättnad” i 

riktlinjerna som nämns vid t ex 

enbart BDT-vatten utan enbart 

fokuserat på ”strängast möjliga 

tolkning”. Googla gärna fram NFS 

2006:7 så finner ni en del intressant 

läsning.  

 

Att rekommendera/kräva 

slamavskiljare (som en del av 

reningsprocess) som faktiskt 

behöver slamtömning för att lösa 

reningen av BDT-vatten tycker 

handläggaren är feltänkt eftersom 

det knappast är miljöeffektivt att åka 

runt i skärgården med färja och 

slamtömma slamavskiljare. Strävan 

idag är att stärka kretsloppstänkandet 

även i dessa frågor. 
 

Enligt handläggaren på 

Länsstyrelsen så skulle man mycket 

väl kunna tänka sig att en bra 

lösning på en ö som Mefjärd är att 

ha en relativt enkel avloppsrening 

och sedan leda avloppet till en stor 

recipient, t ex Östersjön, då 

säkerställer man dessutom att 

grundvattnet inte påverkas. 

  

Sammanfattning 
 

Efter diskussioner med de två ovan 

nämnda, kompetenta, organisa-

tionerna och även studerat en del 

annat tillgängligt material så står det 

klart att SMOHF uppenbarligen inte 

har speciellt god koll på vad detta 

handlar om. Som nämnts ovan så 

finns det i huvudsak två skäl att rena 

avlopp: 

 

1. minska övergödningen samt  

2. att begränsa hälsorisker (d v s att 

tillse att bakterier inte sprids till 

grundvattnet). 

 

Eftersom HaV (och även tidigare 

Naturvårdsverket) har dragit 

slutsatsen att BDT-vatten endast 

ytterst marginellt bidrar till 

övergödningen och vi inte har eller 

haft några problem med bakterier 

(från fekalier) i grundvattnet så finns 

det inte någon egentlig anledning 

från SMOHF att gå så hårt fram som 

de gör idag. Att rena bort ett ytterst 

marginellt övergödningsbidrag till 

mycket höga kostnader faller p g a 

skälighetsavvägningen och eftersom 

det inte finns/funnits några 

hälsorisker så går inte heller det att 

använda som skäl.  

 

Slutsatser 

 

- SMOHF är, i alla fall delvis, ute 

och cyklar! 

- Eftersom det verkar som det 

kommer nya föreskrifter från 

HaV under hösten så bör dessa 

tydliggöra situationen för oss och 

SMOHF. 
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- Tänk på att oavsett vilken 

utrustning som ni angivit i er 

eventuella ansökan så kan man 

ändra sig 

- Om ni får nedslag på 

inventeringen, på en anläggning 

som fungerar, så se till att få ett 

skriftligt beslut från SMOHF. 

Detta är en förutsättning för att 

kunna överklaga beslutet till 

Länsstyrelsen 

- SITT LUGNT I BÅTEN! Det är 

ingen brådska utan vi har 

möjlighet att avvakta HaVs 

föreskrifter såväl som att fortsätta 

nöta på SMOHF innan några 

investeringar/åtgärder initieras. 

 

Avloppsgruppen har bett Styrelsen 

söka företräde hos ansvariga 

politiker i Haninge kommun för att 

försäkra oss om att de faktiskt är 

insatta i situationen.  

Avloppsgruppen kommer med 

anledning av ovanstående inte inleda 

förhandlingar med tänkbara 

leverantörer/entreprenörer förrän 

situationen har klarnat (tidigast om 

ett år). 
 

En liten reservation på slutet: 

Ovanstående och övrig information 

från Avloppsgruppen är framtaget 

för att stödja er i era respektive 

beslut. Vi i Avloppsgruppen är alla 

lekmän på området som gör det 

bästa vi kan för att förstå och tolka 

situationen och ge råd men det är 

varje fastighetsägares eget ansvar att 

besluta och vidta åtgärder. 

 

Avloppsgruppen 

/Torbjörn Nordström (1:43)  

 

 

     
 

Fästingsommar? – Hög tid för 

TBE vaccination! 
 

Det är hög tid att kontrollera att du 

har skydd emot sommarens 

fästingar. 

Mefjärd ligger i högriskområde när 

tittar på Smittskydd Stockholms 

informationsdokument. 

Smittskyddsinstitutet har också inför 

årets säsong valt att sänka 

åldersgränsen för när man 

rekommenderar att börja med TBE 

vaccin ifrån 3 till 1år. 

Något att tänka på för alla oss som 

fått barnbarn och för alla föräldrar 

förstås. 

/ Elisabeth Lundvall 
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Livsmedelsakuten / Ornö 

Krog 
 

Nu är det dags för en ny 

Mefjärdssäsong och med den alla de 

saker man glömt hemma, kanske i 

kylskåpet. Då är det bra att veta att 

Lasse på Ornö Krogen har sin 

Livsmedelsakut öppen under hela 

säsongen. Nyttja den gärna ty utan 

kunder kan ingen överleva inte ens i 

skärgården. Han är också 

systemombud. 

/ Elisabeth Lundvall 

 

 

 
 

 

In memoriam 
 

Till minne av de medlemmar av vår 

förening som gick bort 2012 
 

Lennart Olsson 

Margit Franzén 

 

 

 

 

 

Avsaltningsanläggning – ett 

alternativ till borrad brunn 
 

 
I förra numret av Mefjärdsinfo 

berättade vi om problem med höga 

halter av tungmetaller i vissa av våra 

brunnar. Detta problem gäller 

sannolikt inte bara föreningens 

allmänna brunnar utan dessa 

problem kan finnas även i de privata 

brunnarna. 

Risken för saltvatteninträngning vid 

borrning av nya brunnar på en ö som 

Mefjärd är alltid stor och 

konsekvenserna av en sådan kan 

sprida sig till intilliggande brunnar 

med förödande konsekvenser. 

Styrelsen har därför rekommenderat 

medlemmarna att inte borra några 

nya brunnar för att minska denna 

risk. 

En avsaltningsanläggning kan av 

bägge dessa skäl vara ett bra 

alternativ till att borra brunn. 

Kostnaden är ungefär densamma 

som att borra (ca 100 tkr). 
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Fördelar: Garanterat vatten fritt från 

tungmetaller. Det mineraliserade 

vattnet går svårligen att skilja 

smakmässigt från gott brunnsvatten. 

Nackdelar: Visst underhåll och 

några enkla filterbyten under säsong. 

Vintervatten kräver elkabel i 

ledningarna. 

 

På nätet har man kunnat läsa om en 

utredning (Avsaltningsanläggningar 

i Stockholms län – en pilotstudie med 

speciell inriktning på möjliga 

hälsoeffekter av algtoxiner  Arbets- 

& miljömedicin 2003:5) som 

framförde farhågor om att toxiner 

från algblomning skulle kunna 

förekomma i avsaltat vatten. 

 

Undertecknad har intervjuat 

tillverkare av anläggningar som dels 

påpekar att processerna har 

utvecklats en hel del sedan 2003, 

dels att några av de anläggningar 

som var med i testmaterialet inte var 

korrekt servade. För att ta reda på 

fakta tog vi ett vattenprov från vår 

anläggning 10 dagar efter fjolårets 

algblomning. Detta prov visade inga 

som helst prov på några toxinrester. 

 

För närvarande är vi fyra tomter som 

har avsaltningsanläggning och en 

femte är på gång. 

Något att tänka på! 

 

/Johan Areskoug (1:77) 

 

Vad vår vedbod på Notholmen 

har med Bygdemuseet Ornö 

Sockenstuga att göra 

 

De Mefjärdsbor, som är medlemmar 

i föreningen Bygdemuseet Ornö 

Sockenstuga, har säkert läst i senaste 

numret av föreningens tidskrift 

Höskaret om en av föreningens 

grundare, Evert Granström, som gick 

bort juli 2012, 93 år gammal. Hans 

dotter Cecilia, som också var med 

från starten och har varit en av de 

mest aktiva styrelsemedlemmarna 

under åren, några som ordförande, är 

kanske bäst känd som en mycket 

engagerad producent av 

utställningar, skrifter och böcker 

med anknytning till museet och 

Ornöskärgården. Senaste boken, 

Ornö från A till Ö, gav hon ut 2010. 

Som dåvarande anställd vid 

Stadsbyggnadsförvaltningen var hon 

f ö en av fyra tjänstemän, som 

utarbetade Haninge kommuns 

Vägledning för strandskydds-

bedömning, som Stadsbyggnads-

nämnden beslutade anta 2011-05-25. 

Det är denna 54-sidiga lunta, som 

styr hur vi nu kan eller inte kan 

förlägga och utforma våra bryggor 

på Mefjärd. (Finns att läsa på 

kommunens hemsida). Kerstin och 

jag blev medlemmar i föreningen 

Bygdemuseet Ornö Sockenstuga 

1997 och har sparat alla nummer av 

Höskaret sedan dess. Välskrivna och 
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intressanta redogörelser av allt av 

intresse i vår trakt. Vi kan starkt 

rekommendera alla att bli 

medlemmar i föreningen, varvid 

man erhåller 4 tryckta nummer per 

år hem i brevlådan med ca 40 sidor 

text, foton och illustrationer. 

Medlemsskapet kostar 120 kronor 

per år och erhålls genom insättning 

av beloppet på plusgiro 469 09 43 - 

8 med angivande av namn och 

adress. Vi är även flitiga besökare av 

museet vid Kyrkviken, med dess 

permanenta utställning och årliga 

temautställningar, i år Livet på 

Huvudskär. Gå gärna in på 

föreningens hemsida 

www.ornomuseum.se . 

 

 
 

I senaste numret av Höskaret berättar 

Cecilia Granström om sin avlidne far 

Everts uppväxt, där släkten bott på 

Ornö och öarna runtomkring i 

århundraden. Hans kärlek till 

hembygden berodde kanske också på 

att han lämnade den i ganska tidig 

ålder. Skolläraren på Ornö, Filip 

Olsson, hade upptäckt att Evert var 

studiebegåvad. Därför fick Evert 

flytta till Stockholm, bli 

inackorderad hos en släkting och 

börja på Södra Latin. Han trivdes 

nog inte så bra där. Evert berättade 

att lärarna hade öknamn som Satan, 

Faan själv.... Det var nog inte så lätt 

för en ung skärgårdsgrabb att vänja 

sig vid stadslivet. Han hade ju haft 

för vana att ro i en ökstock över 

viken till skolan. Men det blev 

ingenjörsutbildning med dubbla 

examina i både väg- och 

vattenbyggnad och husbyggnad. 

Sedan följde anställningar hos olika 

entreprenadföretag och på olika 

kraftverksbyggen runt om i landet 

under 40-, 50- och 60-talen. Något 

ställe i Ornötrakten att åka till på 

helger och sommarsemestrar fanns 

inte kvar. Då annonserades att 

hemmanet Mefjärd skulle styckas till 

tomter. Det var visserligen inte på 

Ornö, men nära nog till Kyrkviken 

där Evert fötts och vuxit upp och ett 

stenkast från Åvassa där 

morföräldrarna varit arrendatorer i 

över 40 år. 1951 skrev Evert på 

köpekontraktet för en stor sjötomt på 

Notholmen, alldeles intill huvudön 
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Mefjärd. En liten bod uppfördes där 

den växande familjen levde ett 

primitivt skärgårdsliv utan el och 

vatten två veckor under 

högsommaren. Så småningom ökade 

besöken, gärna med egen båt från 

Dalarö och det hus som Evert där 

övertagit efter sin mamma. Men 

Notholmen var ju inte Ornö. I slutet 

av 1960-talet gjordes en detaljplan 

för styckning av tomter på 

Långviksholmen vid Kyrkviken. Nu 

såg Evert sin chans att återvända till 

sin älskade ö. Köpekontrakt 

tecknades och tomt och hus på 

Notholmen och Dalarö försåldes. 

Redan på den här tiden fanns bilfärja 

till Ornö, så bilen kunde köras ända 

fram till tomten - vilken skillnad mot 

det primitiva Notholmslivet. Som 

läsaren kanske har förstått var 

Notholmstomten ifråga Mefjärd 

1:57, och det lilla huset som Evert 

uppförde åt sig, hustru Alice och 

döttrarna Cecilia och Astrid är idag 

vår vedbod. Cecilia Granström har 

varit på plats och bekräftat. 

 

Gunnar Huss, tomt 1:57 

 

Isbrytare 

 
I påskas for vi ut till Notholmen, där 

isen låg flerdecimetertjock i 

Notholmssundet och spegelblank 

men endast 3 cm tjock över hela 

fjärden mellan Notholmen och 

Kalkkobben ( Mefjärd 1:4 ). Lätt 

som en plätt att kliva ned på isen vid 

W-bryggan och dra packningen på 

plastpulka.  

 

 
 

På eftermiddagen tog vi en runda på 

Notholmens allmänning. När vi på 

södra uddens högsta punkt tittade ut 

över det istäckta landskapet hördes 

plötsligt ett motorljud och ett 

frasande. Ljudet kom närmre och 

ökade och plötsligt dök en som vi 

uppfattade det stor bogserbåt upp 

söderifrån mellan Måbärsskär 

(Mefjärd 1:3) och Stora Sandböte 

(Mefjärd 1:2). 

 

 
 

Brytandes den ditintills orörda isytan 
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tuffade den norrut mellan 

Notholmen och Kalkkobben och 

försvann i riktning mot Kymmendö. 

Senare på kvällen kom den åter 

norrifrån. Långfredagen kom den 

ännu en gång söderifrån, samma rutt. 

Retur norrifrån några timmar senare. 

Nu var hela fjärden i upplösnings-

tillstånd. På påskaftons morgon 

fanns inte en isgnutta kvar väster 

Notholmen ned till Måbärsskär!  

Sedan började det blåsa hård nordlig 

vind, och efter några timmar var hela 

fjärden istäckt igen, nu med drivis 

från de stora fjärdarna norrut. 

Fascinerande skådespel och 

scenförändringar! Blev nyfiken på 

båten, som heter Korsön från Ornö, 

och som jag aldrig har sett tidigare. 

Vid ankomst till Hotellbryggan i 

Dalarö med Vindöga backade 

Korsön just ut från kaj, och jag 

kände igen skepparen Tom 

Granström på kommandobryggan. 

Väl hemma hittade jag båten på 

http://www.skargardsbatar.se/batark.

shtml, och det visade sig att hon 

sedan 2010 ägs av Tom Granström, 

Degernäs Ornö. Byggdes 1939 på 

Öresundsvarvet och gick under 

namnet VEN i trafik mellan 

Landskrona och Ven i 40 års tid. För 

den intresserade finns hela hennes 

historia att läsa på skargardsbatar.se. 

Ringde upp Tom Granström (kusin 

till Cecilia och brorson till Evert 

Granström) på hans mobil annandag 

påsk, och då höll han just på att 

lämna Fiversätraö i körning för 

Waxholmsbolaget. Under hela påsk-   

helgen hade turerna dubblerats och 

fördelats på Vindöga och Korsön på 

vår trad p g a passagerartrycket. Tom 

berättade att båten endast används 

för beställningstrafik och tar 98 

passagerare. Kan hyras för sällskap 

med servering ombord för 30 

personer, där han samarbetar med 

Lasse Ejdeklint på Ornö Krog. 

 

Gunnar Huss 1:57 

 

Rädda Huvudskär 

  

 
 

är en politisk obunden grupp som  

består av ett flertal organisationer, 

bland annat föreningen 

Bygdemuseet Ornö Sockenstuga. 

  

Rädda Huvudskär vill bevara de 

unika myndighetshusen och marken 

i Huvudskärs by hos en ägare och 

huvudman. 

 

Fortifikationsverket, som tidigare 

exproprierat mark på Huvudskär för 

militärt ändamål, vill nu sälja ut och 

privatisera Huvudskärs by. 

 

Rädda Huvudskär ifrågasätter detta 

då det hotar att begränsa 

tillgängligheten för allmänheten. 
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Huvudskärs by är unik genom att 

myndighetshusen finns kvar 

välbevarade och som grupp med 

tullhus, lotshus, lotsutkik, bagarstuga 

m fl hus. 

Byn är en del av vårt kulturarv och 

berättar om det samhälle som 

byggdes upp här i vår yttersta 

skärgård under slutet av 1800-talet 

med fyr, lots och tullstation 

samtidigt som det fanns bofasta 

fiskare och skärgårdsbor som bodde 

i sina fiskebodar under jakt och 

fiskeperioder. 

Ön hade ca 100 bofasta och skola 

fanns på ön fram till 1930. 

  

Rädda Huvudskär har en sida på 

Facebook! 

 

Sädesärlan 
 

 
Sädesärlan kommer vid 

snösmältningens slut och 

islossningens början, men hon bryr 

sig knappast om det aktuella 

väderleksläget och kommer till sin 

hemtrakt år efter år med en 

förvånande punktlighet. En dag i 

slutet av mars eller början i april 

beroende på det geografiska läget. 

Sädesärlorna samlar föda var för sig, 

men under flyttningen kan de 

uppträda i mindre flockar. Sädesärlor 

övernattar ofta gemensamt på vissa 

sovplatser och på sådana kan under 

kvällstimmarna stora skaror samlas. 

Utseende  
Ger intryck av isblå fågel med den 

långa ständigt svajade stjärten och 

det vita ansiktet med det svarta 

plirande ögat, som småsjungande för 

sig springer omkring med nickande 

huvudrörelse och tändstickshöga ben 

vilka gå som hjulekrar, när hon sätter 

fart efter småkryp. 

Läten och sång  
Varierand tvåstavigt lockläte tjivitt 

och i flykten mer utpräglat tsi-litt. 

Sången är en kvittrande ramsa i 

vilken locklätet ingår.   

Föda och fågelbord  
Äter mest insekter, men brukar också 

följa efter traktorer som plöjer åkrar, 

för att plocka åt sig av maskar och 

småkryp.   

Boet & holkar  
Häckningssäsongen löper för det 

absoluta flertalet från april till 

augusti, där de norra populationerna 

påbörjar sin häckning lite senare. 

Båda könen bygger boet, där hanen 

initierar bobygget och honan 

avslutar det. Det skålformiga boet är 

slarvigt ihopsatt och består av 

kvistar, gräs, blad och annat 

växtmaterial, men även hår från djur. 
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Boet är placerat i en skreva eller ett 

hål, traditionellt i en flodbank eller i 

sluttningen till ett dike, men 

sädesärlan har anpassat sig och 

placerar också boet i håligheter i 

murar, broar, bryggor, under 

takpannor och andra byggnader, men 

kan också välja mer ovanliga 

boplatser. De lägger mellan 3-8 ägg, 

men i genomsnitt mellan 4-6. Äggen 

är krämfärgade, ofta med lätt 

blågrön eller turkos nyans, och 

kraftigt fläckade i rödbrunt. Äggen 

mäter i genomsnitt 21x15 mm. Båda 

föräldrar ruvar äggen, men honan 

ruvar en större del av tiden och även 

under nätterna. Äggen kläcks efter 

12 dagar, men ibland så sent som 

efter 16 dagar. Båda föräldrarna tar 

hand om ungarna tills de är 

flygfärdiga efter cirka 14 dagar, och 

efteråt fortsätter föräldrarna att mata 

dem i ytterligare en vecka. 
 

Dåligt med blåbär i år 
 

 
 

När vi kom ut i våras kunde vi 

konstatera att vår blåbärsbacke på 

tomten var alldeles missfärgad. 

Blåbärsriset som stuckit upp ur snön 

var alldeles torrt och dött. Att vi inte 

är ensamma i detta öde framgår det 

av följande jag saxat ur Värmlands 

Folkblad: 

 

– Det har varit för lite snö i hela 

Götaland och stora delar av 

Svealand, vilket har fått till följd att 

blåbärsriset har blivit frostskadat och 

dött. Blir det som i år 30-gradig kyla 

och inget skyddande snötäcke så 

ryker blåbärsriset direkt. Och då blir 

det inte heller mycket till blomning.  

Det speciella med blåbär är 

nämligen att blåbärsblommorna – 

som sedan med lite tur ska bli blåbär 

– bara dyker upp på fjolårsriset. Det 

nya riset som växer upp i år kommer 

inte att kunna ge blommor förrän 

tidigast nästa år. 

Och när så stor del av fjolårsriset 

har dött så blir det följaktligen 

varken någon vidare blomning eller 

någon vidare skörd. 

– Hur mycket bär det blir är lite 

tidigt att säga, eftersom det beror på 

hur pollineringen går, om det blir 

nattfrost eller inte och om det blir 

torka som sedan gör att karten dör. 

Men eftersom blomningen blir 

sparsam så blir skörden naturligtvis 

därefter även om alla andra delar går 

bra, säger Ola Langvall. 

Själva blåbärsplantan behöver 

dock inte ha tagit stryk, utan bara de 

grenar som befunnit sig över 

snötäcket. Det betyder att man kan få 
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en bättre säsong redan nästa år. 

– Ja, som tur är så återhämtar sig 

riset ganska snabbt. Sedan beror det 

på hur nästa vinter blir om 

förutsättningarna ser bättre ut nästa 

vår eller ej. 

 

Just nu blommar blåbärsriset kring 

det kala riset och det finns trots allt 

gott hopp om blåbär på Mefjärd i år 

också. 

 

/Johan Areskoug 

 

Bryggupprop ! 
 

 
 

Som de flesta av er kanske noterat 

har träbryggan i anslutning till 

Waxholmsbryggan satt sig och blivit 

sned. Det är framför allt den yttersta 

stenkistan som behöver åtgärdas. 

 

Vi behöver därför frivilliga som 

kan ställa upp några dagar före 

skötseldagen för att förbereda arbetet 

med att plocka bort överbyggnaden. 

Arbetet räknas som beting. Anmälan 

kan göras till Lotta C-Müller. 

 

Martallen 

 

 
 

 
Med en knippa ris på ryggen 

Från skogarnas hyggen 

Martallen knogar 

Med knotiga knogar 

Mot bergets topp. 

Riven och sliten 

Är hela habiten, 

Och ruggig och liten 

Är martallens kropp. 

Men envis som synden, ja mer än de 

fleste, 

I skrevan ett fäste hon tar. 

Och petar och letar 

I klyftan och stretar  

I blåsten – och håller sig kvar. 

 
Sigurd Dahlöf/Barnen på Frostmofjället 

 

/Ann Egberg 
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Sommarkalender 
 

 

15 juni Skötseldag 

21 juni Dans på Östra Bryggan 

22 juni Dans kring Midsommarstången 

24 juni SMOHFs avloppsinspektion – Norra Mefjärd 

25 juni SMOHFs avloppsinspektion – Södra Mefjärd 

26 juni SMOHFs avloppsinspektion – Krokholmen 

6 juli Trubadur Bertil Olsson 

7 juli Barnträff 

13 juli Mefjärdsjoggen 

10 augusti Skötseldag 

17 augusti Grovsophämtning 

 

 


