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Mefjärdsinfo  
 November 2012 

 

I detta nummer: 

 

Sid 1 Ordföranden har ordet 

Sid 2 Mefjärdsdagbok 

Sid 3 Avloppsenkäten 

Sid 4 Framtid med fiber 

Sid 4 Framtida sophantering 

Sid 5 Bryggupprop 

Sid 5 Föreningens brunnar 

Sid 6 Nötväckan 

Sid 7 Mefjärdsjoggen 

Sid 8 Bilder till hemsidan 

Sid 8 Våra fiskevatten 

Sid 9 Ängsgruppens första år 

Sid 10 Skogsinventering 

 

Ordföranden har ordet 

 

Sommaren 2012 kommer inte att gå 

till historien, möjligen då för något 

regnrekord. Vattentemperaturen kom 

aldrig upp över 20 gradersstrecket 

och de långa simturerna uteblev. 

Trots det fick vi några dagar med 

algblomning. Samtidigt skall vi inte 

gnälla. De fanns många dagar då 

moln och regn syntes in över 

fastlandet men Mefjärd klarade sig 

och det är ju de soliga dagarna man 

minns mest. Samtidigt har Mefjärds-

sommaren varit full av aktiviteter, 

det sedvanliga midsommarfirandet 

med fullt med folk trots regnhot. 

Ornötrubaduren Bertil Olsson vid 

bryggan. Mefjärdsjoggen 

genomfördes för andra året med 

dubbla antalet deltagare, en mycket 

uppskattad barn & ungdomsträff 

genomfördes och inte minst ett stort 

kräftkalas för att fira vårt 60-

årsjubiléum. Ängsgruppen har 

påbörjat sitt pionjärarbete för att 

ytterligare berika vår blomsterprakt 

på stora ängen. Ett stort tack till alla 

medlemmar som med sitt arbete 

gjorde alla dessa aktiviteter möjliga. 

 

Som ingen kan ha undgått tar vi 

regelbundet prov på vattnet i våra 

brunnar som anslås i Waxholms-

kuren och vid respektive pump. 

Resultaten är inte lättolkade och vi 

gör ett försök att förklara dem. 

 

Framtidsfrågorna har gjort sig 

påminda – avlopp, sophämtning och 

fiber. I detta nummer kommer vi att 

berätta mer om dessa frågor. 

 

Jag vill slutligen mana till ytterlig 

försiktighet vid eldning i största 

allmänhet och i pinnmo i synnerhet. 

I sommar har ytterligare en allvarlig 

incident inträffat. Vi vet nu att när 

elden krupit ner i marken kan den 

pyra i en vecka eller mer. När sedan 

vinden är den rätta kan den sätta 

igång igen. Undvik att elda på sådan 

mark och om man måste, dränk 

brasan med diskmedel vatten i 

tredubbel mängd! Och glöm inte att 

anmäla eldningen till Södertörns 

Brandförsvar 08-721 22 00 med 

hänvisning till vår dispens. 
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Mefjärdsdagbok 

 
Torsdag 25 oktober  

 

Regnperioden har tagit åtminstone 

en tillfällig paus och det ser ut att bli 

en härlig höstdag. Det hör till 

pensionärslivets privilegium att man 

kan prioritera efter väder. Vi beslutar 

oss för att åka ut till Mefjärd. Bilen 

är sedan någon vecka redan fullastad 

med fågelfoder för vintern – 120 kg 

solrosfrön, jordnötter och talgbollar 

samt (nytt för i år) hampfrön – och 

där ute väntar grenar och ris från 5 

fällda tallar på att eldas. Båten lastas 

i Dalarö. Solen skiner, luften är så 

härligt krispig och vinden svag från 

nordväst. När vi drar på efter 

kanalen har vi svårt att få båten att 

plana så tungt lastad är den. Efter 

omfördelning av lasten gör vi ett nytt 

försök efter Aspösundet och nu går 

det bättre. Mefjärd siktas men verkar 

ganska öde. Vattenståndet är fortsatt 

högt när vi lägger till vid bryggan. 

Efter en närande lunch ringer vi till 

Södertörns Brandförsvar och 

anmäler vårt eldande. Det är helt 

vindstilla på östsidan och röken 

stiger rakt upp som rökplymen från 

Värtaverket hemma en kall 

vinterdag. Efter 3 timmars hårt jobb 

är allt ris borta och allt som återstår 

är en rykande askhög. 

 

 

 

 

Fredag 26 oktober 

 

Efter en blåsig natt vaknar vi med ett 

litet vitt snötäcke på östsidan – årets 

första snö. Vattentunnorna har ett 

tunt islock, morgonsolen är lite 

vinterblek. Förmiddagen går åt att 

städa på tomten och förbereda för 

vintern. Sydvästen vill inte ge sig 

men vi beslutar i alla fall för att åka 

över till Ornö för att se om vi kan 

hitta några trattkantareller. Detär 

motvind och hög sjö på väg till 

Ornölandet men sedan en lugn färd 

norrut mot vårt hemliga ställe. När 

vi kommit i land och närmar oss 

'stället' ser det lite nedslående ut. 

Marken är täckt av ett tunt lager snö. 

Men väl framme böjer jag mig ner 

och upptäcker de djupfrusna 

läckerheterna. Ju längre vi sitter där 

desto mer hittar vi och snart har vi 

våra korgar fulla. Härligt! 
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Rapport från Avloppsgruppen 
 

Under hösten har avloppsgruppen 

gjort en sammanställning av svaren 

från medlemsenkäten – tack alla ni 

som svarat - som kort kan 

sammanfattas så här: 

 

 73 % av medlemmarna har 

svarat på enkäten 

 ¾ av dessa har indraget vatten 

 hälften av dessa har sötvatten 

(egen brunn eller avsaltning) 

 hälften har endast torrdass 

 drygt 90 % av de som har 

indraget vatten har diskbänk 

och varmvatten 

 några få har tvätt- och 

diskmaskin 

 ca 80% har dusch 

 

När det gäller avloppsrening är det 

sämre ställt: 

 

 ca 60 % saknar 

slamavskiljning, 30 % har 1-2 

eller 3 kammarbrunnar 

 ¼ saknar infiltrering, ¼ har 

stenkista, resten har någon 

form av 

infiltrationsanläggning 

 2 hushåll har fortfarande 

latrinhämtning medan övriga 

komposterar 

 

Avloppsgruppen har nu etablerat 

kontakter med såväl berörda 

myndigheter som våra grannöar 

(som redan haft sina inventeringar). 

Ö-rådet kommer att diskutera frågan 

vid ett möte i början på november. 

Mycket är på gång men det är ännu 

så länge svårt att se några mönster 

och ge rekommendationer. Ornö 

Boda och Söderviken hade sina 

inventeringar redan sommaren 2011 

och vi kan och kommer att dra nytta 

av deras erfarenheter, till att börja 

med i kontakterna med 

handläggande ’myndighet’ 

Södertörns Miljö- & Hälsovårds-

förbund. Hittills har de hanterat 

frågorna kring behovsanpassad 

dimensionering av avloppen på ett 

’fyrkantigt’ sätt, men en viss 

’tillnyktring’ verkar vara på gång. 
 

Klart är att ägare till alla fastigheter 

på Mefjärd under vintern kommer att 

få ett brev från SMOHF med 

avisering om inventering av 

avloppen på under sommaren 2013. 

Gå gärna in på deras hemsida redan 

nu och titta http://www.smohf.se/ 

Avloppsgruppen kommer efter 

inspektionerna att ge närmare 

rekommendationer om hur 

eventuella förelägganden lämpligen 

besvaras. 

 

       
Framtid med fiber 
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På 60-talet tillfrågades 

Mefjärdsborna om man ville ha el 

utdragen till ön – många var 

negativa och tyckte att fotogenkök 

och stearinljus dög. Nu står vi inför 

nästa paradigmskifte – vårt sätt att 

kommunicera via nätet och per 

telefon och att se på TV är under 

snabb förändring. Den omedelbara 

reaktionen hos många av oss kan 

nog liknas vid den ovan – när vi är 

ute på landet vill vi inte vara 

uppkopplade som i vardagen. Men i 

motsats till elnäten är det risk att de 

gamla ’kommunikationsnäten’ 

kommer att monteras ner med tiden. 
 

 
 

Vi har nu ett unikt tillfälle att via 

EU-bidrag få ut framtidens teknik 

till vår ö med hjälp av den nybildade 

ideella föreningen Ornö Fiber. Läs 

mera om detta via länken 

http://ornofiber.se/ 
 

Gunnar Huss och Hans Ewrelius 

deltog för en tid sedan i Ornö Fibers 

informationsmöte och frågan 

diskuterades vid vårt senaste 

styrelsemöte. 

 

För att Ornö Fiber skall kunna söka 

EU-bidrag måste tillräckligt många 

inom det planerade området vara 

intresserade av att ansluta sig till 

fibernätet. Denna intresseanmälan 

måste göras av resp fastighetsägare 

antingen via nätet eller på blanketten 

som bifogas sist i detta Mefjärdsinfo. 

Anmälan skall vara inne senast den 1 

december 2012. 

 

Genom anmälan binder man inte upp 

sig för en framtida anslutning utan 

det är i detta skede endast en 

intresseanmälan för att möjliggöra 

ett EU-bidrag och därmed 

möjliggöra framdraging av fiber ut 

till Mefjärd och dessutom till en 

subventionerad kostnad. Styrelsen 

rekommenderar därför alla 

medlemmar att anmäla sitt 

intresse snarast. 

 

Framtida sophantering 

 
Gunnar Huss har varit i kontakt med 

SRV för att få information om 

planerna för sophantering på 

Mefjärd sedan vi fått uppgifter om 

att sopstationer redan är på gång på 

Ornö Boda, Ornö Söderviken och på 

Fiversättra ö. 

 

SRV bekräftar att man under 2013 

kommer att påbörja en projektering 

av centrala sophämtningsstationer 

vid Waxholmsbryggan och på 

Krokholmen. Planen är att bygga ett 

däck i anslutning till vår 

http://ornofiber.se/
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betongbrygga framför väntkuren. På 

detta placeras rullbara containers 

som kan rullas ombord på färjan. 

Man tänker sig att klä dessa 

containers med träväggar i snygg 

och anpassad färg och att sätta upp 

snygga staket i samråd med vår 

förening. 

 

Under 2013 kommer allt att vara 

som vanligt med sannolikt kommer 

förändringen att ske till sommaren 

2014. 

 

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. 

Vår bryggansvarige Hans Ewrelius 

har med hjälp av dykaren Torbjörn 

Nordström inspekterat bryggan och 

bedömer att vi troligen kan klara 

restaureringsjobbet själva. Dock är 

jobbet så stort att det inte går att göra 

på en skötseldag. Överbyggnaden 

måste plockas bort, stenen lyftas ur 

och en wire spännas runt kistan. 

 

Vi behöver därför frivilliga som 

kan ställa upp över några dagar nästa 

vår (i anslutning till skötseldagen). 

Arbetet räknas som beting. Anmälan 

kan göras till Lotta C-Müller. 

 

Våra brunnar 

 

       
 

Föreningen tar regelbundet prov från 

våra brunnar för att kontrollera 

vattenkvaliteten. I år har vi varit 

extra flitiga och utökat proverna 

eftersom en medlem fått konstaterat 

en förhöjd halt av uran och arsenik i 

kroppen. Det visade sig att alla 

brunnar utom mittbrunnen hade 

uranhalter utöver rekommenderat 

riktvärde – dock inga avsevärda 

mängder. Höga uranhalter i 

grundvattnet är relativt vanligt 
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förekommande i Upplandsregionen. 

Läs mera om möjliga åtgärder vid 

förhöjd uranhalt på vår hemsida. 

 

I övrigt är det mestadels antingen e- 

kolibakterier eller radon som gör att 

vattnet klassificeras som otjänligt 

eller tjänligt med anmärkning. 

Framför allt är det mittpumpen och 

pumpen på Krokholmen som har 

haft dessa problem. Samtidigt kan 

man konstatera att värdena har 

varierat mycket genom åren och är 

beroende på hur mycket regn som 

fallit före provtagningen och/eller på 

hur mycket vatten som tagits ur 

brunnen just före provtagningen. 

 

Styrelsen arbetar kontinuerlig med 

att hitta metoder för att förbättra 

vattenkvaliteten i de brunnar som 

stundtals är otjänliga men att hitta 

tekniska lösningar är inte alltid lätt. 

Vi ser det därför som viktigt att varje 

medlem genom en öppen 

redovisning av analysresultaten själv 

får möjlighet att bedöma och välja 

var man vi hämta sitt vatten. 

 

Nötväckan 

 

En av de flitigaste fåglarna vid 

Mefjärds fågelbord på vintern är 

nötväckan. 

 
Nötväckan häckar parvis eller i 

mycket små sällskap i skog, helst där 

höga träd är blandade med lägre, 

men kan även komma fram i 

bostadsområden.  

 

Nötväckan har en unik förmåga att 

kunna klättra både upp och ner för 

en trädstam. 

 

Utseende En kraftigt byggd fågel 

med förhållandevis stort huvud och 

lång rak mejselformad näbb och kort 

stjärt. Den är som vuxen 14-15 cm 

lång, har ett vingspann på 23-27 cm 

och väger ca 25 g. 

 

Läten och sång Locklätet är ett 

genomträngande sitt sitt, si-si si-i sii 

eller tvätt- tvätt. Sången hörs 

vanligen på våren med snabba 

upprepade vi-vi-vi-vi eller djupa 

vuih-vuih-vuih. 
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Föda och fågelbord Vanlig 

fågelbordsgäst.  Äter insekter, 

puppor, larver, spindlar som den 

hittar under barkspringor. På hösten 

och vintern äter den även frön (gärna 

fettrika frön som solrosfrön och 

körsbärsfrön), nötter, ollon och 

likande. Till vintern samlar den 

förråd (på många olika ställen) i 

ihåliga träd, i barkspringor eller 

under ett tak. 
 

Boet & holkar Det är honan som 

ensam bygger boet av tallbarkflagor 

som läggs på en bädd av träflis i ett 

hål (oftast i ett träd). Den använder 

gärna gamla hackspettbon. Är 

ingången för stor murar den igen den 

med våt jord eller lera till lämplig 

storlek.  Medan hon ruvar matas hon 

av hannen.  

 

Nötväckorna (även ungfåglarna) är 

mycket stationära - så vitt man vet 

lämnar de gamla fåglarna aldrig sina 

revir och den spridning av ungfåglar 

som sker handlar sällan om några 

långa avstånd. 

 

Mefjärdsjoggen 

 

Andra upplagan av Mefjärdsjoggen 

genomfördes den 14 juli med dubbla 

antalet deltagare mot förra året 22 st. 

 

Emil Wingate 1:78 segrade på tiden 

30:30 en förbättring på över 3 

minuter jämfört md 2011 för hans 

del. Grattis Emil ! Nästa år ryktas 

det att svenske mästaren Anders 

Szalkai är på gång så det gäller att 

hårdträna. 

 

    
 

Nytt för i år var lilljoggen d v s 

halva distansen - upp norra udden 

och tillbaka 3 km. Ändå valde 12-

årige Tomas Johansson (1:50) att 

springa den långa distansen – på 

41:36 – en fantastisk prestation! Här 

poserar han efter avslutat värv med 

loppets initiativtagare. 
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Bilder till hemsidan 

 

Utan tvekan har flera av er fina 

Mefjärdsbilder som ni vill och/eller 

borde dela med er till övriga 

Mefjärdsbor. 

 

I så fall skicka dem gärna till David 

på mail david.alven@gmail.com 

så ser han till att de kommer på vår 

hemsida. 

Våra fiskevatten 

Gunnar Huss har lagt ner ett stort 

arbete för att kunna tolka den karta 

(se nedan) över Mefjärds fiskevatten 

som satt i hans sjöbod vid tillträdet 

1994. Det är en spännande och 

fascinerande historia som i sin helhet 

finns att läsa på vår hemsida. Den 

rekommenderas till läsning. 

Sammanfattningsvis kan sägas: 

Vi kan uppfatta att begreppet 

’fiskevatten som äges av föreningen’ 

på den bifogade kartan som en av 

Lantmäteriet 1972 godtagen 

beskrivning av föreningens 

fiskevatten och som i stort sett 

bekräftas av dagens Lantmäteri. 

Äganderätten till de tveksamma 

vattenområdena runt Kalkkobben, 

Måbärsskär, Sandböte och Svinskär 

skulle vid en rättslig prövning 

sannolikt tillskrivas ägarna till dessa 

öar. Därför avrådes från fiske i dessa 

vatten, men det måste vara upp till 

var och en att bedöma riskerna vid 

fiske i dem. 

 

En större karta finns på hemsidan. 

mailto:david.alven@gmail.com


 

 9 (10) 

Ängsgruppens första år 

 

 

Så har vi slagit en del av ängen för 

första gången. Vi är 11 tomter som 

har deltagit i år. 

Vår första träff var redan på 

påskhelgen då vi bestämde vilken 

del vi skulle koncentrera oss på och 

den delen krattade vi. Därefter gick 

vi hem till Ann och Nils Egberg och 

planerade det vidare arbetet. Den 21 

juli var det så dags. Många av oss 

var ute den helgen och vi träffades 

med lie, några t o m slipade. Först 

gjorde vi en inventering och 

noterade de blommor vi såg.  

 

Hundkex, Smörblomma, 

Humleblomster, Teveronika 

Ängssyra, Rölleka, Nejlikrot 

Rödklöver,  Alsikeklöver 

Vitklöver?,Gulvial, Kråkvicker 

Natt o Dag, Vitmåra,Gulmåra 

Liten blåklocka, Johannesört 

Älggräs, Skräppa, Ängsskallra 

Grässtjärnblomma, Nyponros, 

Björnbär, Fibbla, Brunört, Skogslök, 

Bockrot/ Anis, Nattviol  

 

Därefter började vi själva slåttern. 

Det är inte lätt att slå med lie, fick vi 

erfara, särskilt om den har ett slött 

blad.  Vi kämpade dock tappert och 

fick ihop tillräckligt med gräs för en 

fin hässja med klart 1800-tals stuk. 

  

Vi orkade dock inte slå hela vår 

ängsbit utan Peter, Kerstin och Clas 

gick ner veckan efter för att fortsätta 

jobbet. Det tog fram till den 4 

augusti innan allt var klart och Lotta, 

Johan och jag var färdiga med 

slåttern. Det var alldeles för sent att 

avsluta arbetet vid den tidpunkten, 

då gräset hade blivit riktig högt och 

börjat lägga sig på vissa ställen. Nu 

vidtog krattning tills allt var 

bortsläpat. 

  

Vi gladde oss mycket åt den 

blommande ängen under 

högsommaren även om den senare 

inte var mycket att skryta om. 

Hässjan står ännu i höstrusket, och 

vi hoppas rådjuren kommer att tycka 

om den. Den ska bort till våren då 

nästa års arbete tar vid med en 

kratthelg igen. Vi ser gärna att fler 

ansluter sig.  /  Elisabeth 1:76 

 

Årsmöte mars 2013 
 

Vi påminner att motioner och 

förslag till årsmötet skall vara 

styrelsen tillhanda senast den 31 

december 2012. 
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Har du några frågor? Vänd dig gärna 

direkt till den ansvarige i styrelsen. 

 

 

Mefjärds Sportstugeförening 

Ansvarsområden 

 

Hemsidan David Alvén 

Ekonomi Lena Wristel 

Utskick Torbjörn 

Nordström 

Arrangemang, beting Lotta 

Carlheim- 

Müller 

Bryggor, väntkur Hans 

Ewrelius 

Brunnar Gunnar 

Hammarlund 

Avloppsgruppen Ola 

Berndtsson 

Maskiner, 

brandstation 

Gunnar 

Hammarlund 

Ängar Elisabeth 

Lundvall 

Skog o stigar Johan 

Areskoug 

Björn 

Johansson 

Waxholmsbolaget Gunnar Huss 

Myndighetskontakter, 

Ö-råd 

Gunnar Huss 

Ornö Fiber Gunnar Huss 

 

Namn med kursiv stil är inte 

styrelsemedlemmar. 

 

 

 

 

Skogsinventering på gång 
 

Förra helgen vandrade undertecknad 

och vår skogsfogde Björn Johansson 

runt på Mefjärd, Krokholmen och 

Notholmen för att inventera vår skog 

och utarbeta en skogsvårdsplan i 

enlighet med de ambitioner som 

beslutades vid årsmötet 2012.  
 

 
 

Planen kommer att göras färdig 

under vintern och föreläggas 

årsmötet 2013. När den föreligger 

kommer den att läggas in på 

hemsidan för studium. 
 

Räkna med diskussioner kring olika 

alternativ vid detta möte och kom 

väl förberedd – beslutet kommer att 

beröra oss alla i form av arbete eller 

kostnader. 
 

 


