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Ordföranden har ordet 
 
En ny säsong har startat! Många är numera ute på öarna under hela året men det är ändå 
något visst när våren anländer. Tänk vad fantastiskt att få vara här igen! Uppvaknandet efter 
vintern är alltid lika överraskande och omtumlande. Det är ljust när man vaknar och ljust när 
man kommer från jobbet, helt plötsligt. Och naturen exploderar, men ännu bättre, här på 
Mefjärd går det lite i slow-motion och det kanske även vi gör? Visst byter man liv när man 
kommer ut till våra fina öar? Här lever man med och i naturen, man hör ser, luktar och 
känner. Vi har något unikt här ute. Vi har tillgång till fantastiska öar och natur som vi 
dessutom förmår att ta väl hand om. Låt oss vara stolta över det och låt oss fortsätta värna 
om våra öar och den vänskap som finns här! Jag vill inleda min tid som Ordförande med en 
vädjan. Om något går fel, känns fel, är knasigt....prata med varandra! Och i värsta fall med 
mig. Då kan vi säkert undvika konflikter som riskerar att sätta djupa spår.  
 
Årsmötet som avhölls i slutet av mars på Södergården var som vanligt välbesökt, men det 
finns plats för fler! De som var närvarande fastställde bl a de nya stadgarna, diskuterade 
avlopp, fiber, valde ny orförande och några nya styrelsemedlemmar etc. Introduktion av 
styrelsen kommer lite senare i detta Mefjärdsinfo. Protokollet från årsmötet skickas ut i 
samband med detta Info samt finns på hemsidan. Som avslutning fick vi mycket nyttig 
information och tips från Anders Hägglund från Södertörns Brandförsvarsförbund. Det som 
oftast går fel och orsakar brand i byggnader är el! Tänk på vilken typ av skarvkontakter ni har, 
undvik ”fågelbon” av sladdar, dra ur kontakter etc. Anders betonade även att vi i huvudsak 
måste klara oss själva med snabba insatser, det kan ta några timmar innan vi kan få hjälp från 
land, och att det är viktigt med brandsläckare. Pulversläckare är det som överlever vintern 
men tänk på att de ej har evig livslängd (max 10 år) och att det även är viktigt att 
vända/skaka på dom, helst flera gånger per år. Ett extra tips som fastnade hos mig var hur vi 
skall larma om det ändå händer och Anders tips är att använda gastutor ”á la 
fotbollssupporter” och helst även komma överens om vilken signal som skall användas. En 
signal som befunnits lämplig är att tuta i 5 sekunder, vara tyst i 5 sekunder och sedan 
fortsätta tills tutan är slut och/eller tillräcklig hjälp anlänt.  
 
Som ni kanske redan upptäckt har föreningen fått en ny hemsida. Doris Beling har gjort ett 
suveränt arbete och kommer även hjälpa oss att hålla den uppdaterad. För att underlätta vårt 
arbete och samtidigt lyckas sprida information effektivt så kommer vi fortsättningsvis 
löpande publicera nyheter och information på hemsidan. Bidrag gärna! 
 
Säsongen har inletts på ett fantastiskt sätt med Valborgsbrasa och bål på ängen. Över 100 
personer värmde sig vid brasan, sjöng vårsånger, drack bål och hade trevligt! Pga stark 
sydostlig vind flyttades brasan in i lä och eldades i mindre portioner. Men vad gjord det? Vi 
kom närmare både varandra och bålet! Valborg är årets första aktivitet på ön och följs snart 
av skötseldag, midsommar, Mefjärdsjogg och ny skötseldag. Den tidigare 
barn/ungdomsaktiviteten där målet är att våra yngre förmågor skall träffa nya och gamla 
kompisar och därmed trivas ännu bättre på öarna har ersatts av en träff varje lördag kl 14. 
Start veckan efter midsommar. Ta chansen och kom ned till stora ängen och träffa barn, unga 
och äldre! 
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Introduktion av Styrelsen 
Eftersom årsmötet antog de nya stadgarna så består styrelsen numera av sju ordinarie 
ledamöter och har konstituerat sig enligt följande: 
Ordförande:    Torbjörn Nordström 
Vice ordförande:   Lotta Carlheim-Müller 
Sekreterare och arkivansvarig: Nils Egberg 
Kassör:     Lena Wristel 
Ledamöter:    Mikael Eriksson 
     Lars Strömberg 
     Göran Wiman 
    
Föreningen har även ett antal medlemmar som utanför styrelsen bidrar med särskilda 
insatser och kompetenser: 
Hemsida:    Doris Beling 
Skogsfogde:    Björn Johansson 
Avloppsgrupp:    Kjell Bojler 
 
 
En kort introduktion av styrelsedlemmarna följer nedan och med den även en uppmaning att 
ta kontakt när det är något ni funderar på eller har synpunkter på! 
 
Torbjörn 

Finns på tomt 1:43 sedan födseln för 49 år sedan. Tomten köptes till familjen av min farfar vid 
styckningen 1952. Gift med Nicole och har två grabbar som fyller 6 resp 7 år i år. Bor i Skuru i 
Nacka arbetar med vattenrening. Spenderar mycket tid på sjön och verkar samla på båtar. 
 
Lotta 

Har njutit av somrar på Mefjärds torp (1:30) sedan jag föddes för 56 år sedan. Har numera 
delat ansvar för de gamla husen med mina två syskon och min mor Ull-Carina. Byggde eget 
hus på tomt 1:31 för 25 år sedan och är numera oftast där tillsammans med min sambo 
Johan. Har två vuxna barn som också älskar Mefjärd. Bor i Tyresö och arbetar med 
neurologisk rehabilitering när jag inte slår ängar eller bygger gärdsgård på Mefjärd. 
 
Nils 
Kommer i nästa nummer. 
 
Lena 

Mina föräldrar köpte Mefjärd 1.83 i början av 60-talet så här tillbringade jag alla mina 
sommarlov och har som vuxen fortsatt att tillbringa det mesta av min lediga tid på vår härliga 
ö. Jag delar fastigheten med min bror Kjell och hans stora familj och får nu se hans barnbarn 
uppleva samma sommaräventyr som jag fick som barn. Jag är sedan 2 år tillbaka en frivillig 
glad pensionär och har nu möjlighet att mer engagera mig i mina ideella uppdrag. 
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Lars 

Tomt 1:44 sedan 1975 (40 år i år) då tomten förvärvades ihop med mina föräldrar och syster. 
Gift med Bernice och har två vuxna barn Kim och Linda samt fyra barnbarn. 
Jobbar på övertid såsom seniorkonsult hos byggföretaget NCC vilket jag nu håller på att 
avsluta.  Är på vår underbara Ö framförallt sommartid och då så ofta vi hinner. 
 
 
Mikael 

Kanske en av de nyare på ön, och har med fru Linda varit ägare av 1:68 sedan juni förra året. 
Delvis uppvuxen i skärgården och är en hängiven naturmänniska som fotograferar och dyker 
med stort intresse. Arbetar på fritiden som miljökonsult med frågor som förorenade 
områden, avlopp, kemikalier, inomhusmiljö, regelverk och plan-och byggfrågor. Ses 
sommartid tuffa runt ön/öarna i en 6 m lång träeka och en något överdimensionerad svensk 
flagga i aktern. 
 
Göran 

Jag och Marianne bor på tomt 1:61 sedan år 2000. Arbetar med ekonomi och bor på 
Södermalm där jag också har kontoret. Vi har fem vuxna barn och har tillsammans sex 
barnbarn så ibland är vi ganska många som nyttjar vårt ställe. 

 
 
 
Årets aktiviteter på Mefjärd: (Lotta) 
 
13 juni  9:00 Skötseldag samling vid redskapsboden Stora ängen 
19 juni  15:00 Midsommarstången kläs vid Stora ängen  

21:00 Dans på Östra bryggan 
20 juni  15:00 Midsommarfirande med dans och lekar vid Stora ängen  
5 juli   Mefjärdjoggen. Tid anslås senare 
 
Alla lördagar från och med midsommar 14:00 barn och ungdomsräff vid stora ängen (ingen 
arrangör deltar)  
 
16 augusti  9:00 Skötseldag  
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Skötseldagen 13 juni 
Vi samlas vid Redskapsboden kl 9 för avprickning samt fördelning till arbetsuppgifter. Årets 
första skötseldag har följande planerade arbeten (medtag gärna lämpliga verktyg): 

� Bryggor skall repareras: 
- Västra bryggan - stenkistan närmast betongbryggan där gängstängerna skall 

ersättas och bryggan stabiliseras. (ansvarig Mikael Eriksson) 
- Östra bryggan – landfästet dåligt. (ansvarig Jan-Olov Johansson)  

 

� Ängarna skall krattas: Gräset kommer att klippas i god tid innan skötseldagen. 
 

� Ny scen för musikerna behöver byggas. (ansvarig Jan-Olov Johansson) 
 

� Test och visning av brandsläckaren på Västrabryggan 
 

� Röjning efter vindfällen samt nedtagning av döda träd utefter stigen mot Östra 
bryggan (träden är märkta) samt slyröjning och flistuggning i mån av tid 

 
Beting 
Även i år kommer det att finnas möjlighet för de som inte kan närvara på någon av 
skötseldagarna att utföra beting, under förutsättning att lämpliga beting finns. Beting är inte 
tids- utan uppgiftsstyrda vilket innebär att styrelsen beslutar vad ett beting omfattar. Alla 
medlemmar är välkomna att föreslå arbeten som kan utföras om beting men det är styrelsen 
avgör. Tillgängliga beting komme ratt publiceras på hemsidan. Kom även ihåg att eventulla 
beting skall överenskommas med styrelsen(i första hand Lotta) i förväg.  
 
Fiber 

Tack vare aktivt agerande och stort intresse hos Mefjärdsborna så kom Mefjärd först i kön 
när det gällde fiberanslutning inom Ornö Fibers upptagningsområde. Nu är det nya villkor 
som gäller och för nästa etapper i utbyggnaden så är möjlig bidragsandel lägre. Att tidplanen 
skulle hålla kändes osannolikt långt in på hösten men vid årsskiftet var det på plats och 
fibern tändes den 12:e januari. Det var inte lätt för Ornö Fiber att hitta en entreprenör som 
var villig att åta sig det svåra och svårkalkylerade arbetet men tack vare en Mefjärdsbo kom 
allt igång och på plats som tänkt. Fibern är nu som sagt igång och än så länge syns tyvärr 
även en del spår i terrängen. Det är inte lätt att dra kabel i skärgården och entreprenören 
har gjort det dom kunnat. Det finns några ställen kvar som skall åtgärdas genom 
entreprenörens försorg men vi kommer även få ägna lite eget arbete till att snygga upp det 
som naturen inte klarar av. Ta gärna tag i det som ligger i anslutning till er egen fastighet så 
kan vi dela på övriga områden vid framtida skötseldagar.  

Det är nu möjligt att ansluta till ett antal operatörer, även om just gruppavtalet lyser med sin 
frånvaro hos ComHem i skrivandes stund. För att ansluta krävs lite fingertoppskänsla och lite 
datorvana, men det går till slut. Den mest praktiska funktionen finns hos operatören T3, som 
erbjuder korttidsabonnemang, 1 dag, 1 vecka, 1 månad för internet. Det funkar bra om man 
inte vill binda upp sig i nuläget. Styrelsen har tagit fram en enkel manual för detta som finns 
på vår hemsida. 

Information i övrigt angående fibernätet så hänvisar vi till Ornö Fibers hemsida eller 
www.byalagsportalen.se. De kan också hjälpa till med beskrivning hur inkoppling sker. 
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Norra Pumpen 

Den viktigaste informationen gällande Norra Pumpen är att vattnet fortfarande är 
OTJÄNLIGT.  

Detta trots våra ansträngningar att komma till rätta med problemet genom bl.a. montering 
av olika partikel och kolfilter, demontage av pumputrustning, provtagningar och filmning av 
borrhålet har vi ej hittat någon lösning på problemet. Blyhalten är extremt och onaturligt 
(dvs blyet måste komma från något av människan tillfört) hög och dessutom högst i 
ytvattnet.  

Vid filtermontaget fick vi ned värdet till lägst 14 milligram/l. (Riktvärde otjänligt är 10 
milligram/l) 

Vi utreder nu i huvudsak tre alterantiv: 

� Borra ett nytt brunnshål.  

Vi har träffat ett antal företag för att rekognosera möjligheten till landstigning samt hitta 
lämplig plats för borrning. Borrutrustningarna är idag betydligt större och tyngre än när 
urspungsbrunnarna borrades och har därför svårigheter att komma fram i terrängen. Ett 
nytt borrhål norr om befintliga pumpen i höjd med tomterna 1:45 och 1:46 kan vara en 
möjlig plats. Några slutförhandlingar är inte påbörjade men kostnaden bedömer vi till c:a 
90.000:- inkl. pumputrustning. I det fall vi skulle behöva högtryckspola för att få vatten 
tillkommer c:a 30.000:- 

� Avsaltningsanläggning för sjövatten 

En säker lösning, möjligen med reservation för att det finns olika uppgifter om hur 
utrustningen hanterar och oskadliggör algerna som tyvärr återkommer varje år. Relativt 
underhållskrävande och för att få det att fungera över lång tid så måste nog 
underhållsavtal med en entreprenör tecknas. Kostnad ca 120.000-150.000 kronor. 
Isolerad byggnad tillkommer. 

� Uppgraderad och avancerad filterutrustning för befintlig brunn 

För oss en relativt ny möjlighet. Levereras och installeras med garanti.. Dvs om vi inte får, 
enligt Livsmedelsverket, godkänt dricksvatten så plockas utrustningen bort igen utan 
någon kostnad för Mefjärd. Visst underhållsbehov men verkar vara begränsat. Nya filter 
ca 2000 kr/år. Kostnad 67.000. Isolerad byggnad (ca 2 m2) tillkommer. 

Målet är att fatta beslut så snart som möjligt för att få till en lösning i sommar. 
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Örnen har landat  

 

Denna gång inte på månen utan på Notholmens allmänning! I båda fallen har landning skett för gott. 
Det var min son Martin, som hittade örnen och fotograferade den. Via Naturhistoriska Riksmuseets 
hemsida fick han fram ett rapportformulär och avlämnade följande redogörelse:   

Ringens nummer: 79BO/ N1789 Riksmuseum Stockholm. 
Fynd gjordes 18/2-15. 
Plats: På den lilla ön Notholmen strax väster om ön Mefjärd, Öster om Ornö, Stockholms län. 
Koordinater: N 59.057447* /  E 18.475933* 
Hur hittades fågeln: Vid påträffande var fågeln någorlunda nyligen död. Den verkade inte ha några fysiska skador 
utan verkade ha dött av naturliga orsaker eller miljögifter. (Jag såg först ingen ringmärkning, men när jag åter var 
på ön den 18/4-15 så hade asätare gett sig på den och jag såg först då ringarna på benen). 
Art: Havsörn 

Under Valborgsmässohelgen sökte jag upp platsen i avsikt att ta hand om eventuella rester av fågeln. 
Det visade sig att den var urtagen vad avser alla ätbara delar, men i övrigt intakt. Förvånades över att 
Riksmuseet inte hade givit Martin några direktiv för omhändertagandet, varför jag ringde dem, 
lördag e m. Att utan vidare lägga detta ståtliga djur i soptunnan kändes förmätet. Jourhavande biolog 
var inte i tjänst, men en vänlig dam vid infodisken lovade att höra med kollegor, och återkom efter en 
stund med följande besked:  

Örn är ett s k Statens vilt, och bestämmelser härom finns i jaktlagen, jaktförordningen och i 
Naturvårdsverkets föreskrifter. Döda exemplar av dessa arter ska rapporteras eller lämnas till Polisen 
för vidarebefordran till Naturhistoriska Riksmuseet eller Statens Veterinärmedicinska Anstalt. 
Vänligen ring Polisen 11414! 
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Sagt och gjort. Eftersom jag tyckte det var övermaga att skicka en polisbåt till Notholmen så här på 
helgen, erbjöd jag mig att ta med örnen - som nu hängde vackert i min gistgård - i en plastsäck till 
hotellbryggan i Dalarö, dit vi skulle anlända med M/S Sjösaga kl 19:10 lördag kväll. De skulle möta 
upp med en piketbil. Eftersom jag hade bilen stående i Dalarö gav jag dem även alternativet att jag 
skulle medföra örnen till bostaden i Saltsjöqvarn, vilket man direkt bejakade. Under lördagskvällen 
hörde så Nackapolisen av sig och preliminär överenskommelse om örnöverlämning senare under 
kvällen träffades. Klockan 23:15 ringde en dam från Stockholmspolisens ledningscentral och bad om 
ursäkt för den sena påringningen. 23:30 ringde tre glada stockholmspoliser på min dörr, och efter ID-
kontroll och några frågor lämnade de lägenheten med den paketerade örnen i famnen f v b 
Naturhistoriska Riksmuseet.  

För oss Mefjärdsbor är det inte endast örn som kan vara aktuell som Statens vilt - art. Här de fåglar 
som är så att säga ”statliga” i lagens mening: 

- Fiskgjuse, bivråk, örnar, glador, falkar och kärrhökar.  

- Tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla och slaguggla. 

- Gråspett, vitryggig hackspett och mellanspett. 

- Skräntärna och svarttärna. 

- Fjällgås, storkar, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, 
kungsfiskare, blåkråka, härfågel och sommargylling.  

Efter en tid så kom återrapporteringen från Natuturhistoriska och där går att utläsa att örnen ble 
ringmärkt i boet som tämligen nyfödd i november 2010 ( i Finspångstrakten ). Således blev örnen 
endast drygt 4 i stället för förväntade 15 år gammal. Tyvärr talar nog omständigheterna för 
miljögifter som dödsorsak.  

För mer info: http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/zoologi/statensvilt.79.html 

 

Gunnar Huss 
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Nytt liv för hamnplanen i Dalarö 

 

 

Tänkbar framtida hamnplan 

Det pågår ett arbete med att förändra hamnområdet i Dalarö och vi har, tillsammans med Ö-
rådet, lämnat en del synpunkter på det förslag som lagts fram. Arbete har pågått ett antal år 
och sattes igång i och med tankar på att uppföra lägenheter på tomten där Strand Hotell idag 
huserar. Vi har framfört synpunkter på detaljplanerna och våra yttranden finns på hemsidan, 
där ni även hittar länk till detaljplanerna finns, men i korthet har vi framfört: 

Planförslaget är ett steg i rätt riktning för att utveckla och förnya hamnområdet. Tyvärr 
saknar förslaget angiven plats med väderskydd. Platsen är mycket utsatt för väder och vind, 
och ett väderskydd möjliggör en tryggare och torrare vistelse vid hamnområdet vid byte 
mellan buss och båt. Den befintliga busskuren rymmer endast två till fyra personer, utan 
bagage, och fyller inte den funktion som efterfrågas avseende väderskydd. 

Ö-rådet önskar att planen ändras och att väderskydd anordnas för resande med buss, färja 
och Waxholmsbåt. Som minimum bör ett väderskydd med tak och vindskyddande sidor 
anordnas men rimligt vore en uppvärmd vänthall. Även om kommunen i sak inte råder över 
varken Waxholmsbolaget, färjan eller SLs trafiklösningar, finns ett ansvar att tillhandahålla 
plats för att möjliggöra användandet av kollektiva färdmedel på ett tryggt, trevligt och säkert 
sätt.  

I samband med att vi skickade in yttrandet kontaktade jag även Waxholmsbolaget, 
Skärgårdens Trafikantförening, Södra skärgårdens intresseförening för att även få dom att 
reagera. Planprocessen fortgår nu och ny utställning planeras till hösten. Målsättning är att 
detaljplanen skall kunna antas om ca ett år. 
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Rapport från avloppsgruppen 

Vad har hänt? Inget händer….Nu händer något!! Men inte nu… Avloppsfrågan fortsätter sin 
stokastiska framfart och det enda som är konstant är det anmärkningsvärda hanterandet 
från SMOHF (Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund). Under de år som vi arbetat med 
detta har vi dock lyckats baxa stenen i rätt riktning en hel del. SMOHF’s ursprungliga 
inställning att endast kompletta infiltrationsanläggningar skulle kunna godkännas har stegvis 
nått rimligare proportioner. Under förra året fick flera fastighetsägare godkänt (dock med 
olika krav/begräsningar…) att installera EcoMatic Willa och en framgångsrik gemensam 
upphandling genomfördes. Tack vare detta kunde priset pressas och de som var intresserade 
fick även hjälp med installation etc. Nyheten för i år att den tidigare ”totalförbjudna” BioBox 
lösningen faktiskt också har godkänts i många fall. Egentligen oklart varför, eftersom inget 
nytt presenterats, men får tillskrivas det ”stokastiska” i SMOHF’s arbetssätt. Ett 
återkommande krav i de fall där BioBox XL godkänts är att den skall efterföljas av en 
”efterpolering”. Hans Mellberg är en av de som fått godkänt på en sådan lösning och han är 
även beredd att åta sig att ställa samman en gemensam offertförfrågan gällande både 
BioBox samt eventuellt även material för efterpolering. Intresserade tar kontakt med Hans 
på e-mail (hansmellberg@gmail.com) senast 20 juni. 


