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Ordföranden har ordet 
 
Tack alla Mefjärdsbor! Engagemanget har återigen varit fantastiskt både när det gäller 
skötseldagar, egna initiativ, förslag och även nöjen! Jag själv och övrig styrelse har även nåtts 
av många positiva kommentarer vilket naturligtvis är roligt!  
 

Midsommar firades i sedvanligt solsken och föregicks av en mycket välbesökt bryggdans, 
numera med stabilt däck även för de fantastiska musikanterna. Tack vare stora  
arbetsinsatser så är numera vattnet i Norra brunnen så klart och fint att det knappt syns och 
klarar med lätthet Livsmedelsverkets krav. Det kostade en slant men betydligt mindre än vi 
tagit höjd för. Våra övningar med olika filter för Norra brunnen har visat att vi med relativt 
enkla medel kan förbättra vattenkvalitén betydligt även på Krokholmen och i Mittbrunnen. 
Mer om vatten senare! 
 

Vi har en del utmaningar när det kommer till våra bryggor och det är viktigt att vi gör vad vi 
kan för att ”livstidsförlänga” dem eftersom de skulle kosta en förmögenhet att ersätta. 
Fortsatt arbete med detta nästa år!  
 

Skötseln av våra skogar har fortsatt under året med fällning av en del döda träd mellan Stora 
ängen och Östra bryggan samt att det långsiktiga arbetet med att  glesa ur skogen och 
framförallt ta bort granar fortsatt på bl a Notholmen. Har ni förresten besökt Södra 
Notholmen? Klättrat upp på berget? Eller vandrat omkring i skogen på norra Krokholmen 
med dess kraftiga tallar? Kan rekommenderas! Angående skogsvården så finns på hemsidan 
den Skogsvårdspolicy som gäller för våra marker. Skogsvård är nödvändigt och en 
förutsättning för att skogen skall utvecklas men märk väl att ingen avverkning på 
allmänningarna får ske utan skogsfogdens eller styrelsens medgivande. Respektera det! 
 

Ett annat projekt som vi arbetar med är Lilla ängen som under sommaren var en mycket blöt 
och lerig historia. Förbättrad dränering samt ett alternativ för att få bort vattnet från den 
svacka som ängen är belägen i är nödvändigt. Förslag finns men synpunkter och idéer är 
välkomna! Vi får se om vi lyckas få detta gjort innan våren men det bygger som alltid även på 
att det finns en del frivilliga krafter som har tid och möjlighet att hjälpa till. 
 

Förutom att vi har en hemsida så finns Mefjärds Sportstugeförening även på Facebook! Där 
finns även en hel del bilder etc.Gå gärna in på hemsidan, gå med i Facebook gruppen, läs och 
dela mer er! Vi har valt att inte lägga in bilder i detta info utan hänvisar sitället till hemsidan. 
 

Avslutningsvis vill jag gärna uppmana er alla att ta chansen att påverka vad som händer på 
våra öar. I och med att de nya stadgarna (finns på hemsidan) antogs av årsmötet så är det 
numera reglerat hur vi kan lämna förslag till årsmötet och därmed låta övriga medlemmar ta 
ställning. Sista dag att lämna in en motion är sista december! 
 

Boka förresten redan nu den 16:e mars, 2016 för årsmötet! 
 

Nu längtar iallafall jag efter en snö och isrik vinter så att vi får glädjen att återigen se våra 
paradis även i denna skrud!  
 

Ha en skön ”lågsäsong” och hoppas vi ses på Mefjärd snart! 
 

Torbjörn Nordström 
nordstrom.torbjorn@gmail.com 
0707503211 
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Skötseldagarna 
Tack vare att de flesta ställer upp och jobbar, och ofta med fler från varje tomt, så får vi en 
hel del gjort. Skötsel av ängarna tar en hel del tid, trots att de är klippta i förväg, men är 
viktigt så att vi behåller öns karaktär. 
 
Nedan ett axplock av allt annat som gjordes på skötseldagarna. 
 

Golv för Musiker 

På vårens skötseldag byggdes ett nytt golv till musikerna som spelar på midsommar. Det ska 
få ligga kvar året runt så vi slipper släpa på det fram och tillbaka till redskapsboden varje 
midsommar framöver. Det byggdes också en "uppfart" till Östra bryggan.  

 

Bryggor 

Arbetet med att hålla våra gemensamma bryggor vid liv fortgår, och under skötseldagen i 
augusti påbörjades renoveringen av östra bryggan. Brädorna längst ut på nocken var dåliga 
och även en del balkar och stockar behövde bytas ut och kompletteras. Renovering fortgår 
och arbetet är inte klart ännu. Vill du se hur en brygga är uppbyggs så gå förbi och ta en titt.  
På kommande skötseldag(ar) behövs arbetskraft, snickarglädje och vilja så att vi får klart 
renoveringen inför midsommar. 
 
På den västra bryggan finns behov av byte av dragstänger och enstaka brädor. Det arbetet 
planeras att påbörjas under 2016. Det är stenkistan närmast betongkajen och den kista som 
utgör gästbrygga som berörs. Arbetet innebär att gångbrädorna/trallen lyfts upp och 
stenarna baxas ur så att vi kommer åt att byta ut dragstagen som rostat av. Gratis 
träningspass på några timmar erbjuds för den som känner sig slö efter vinterdvalan. Ta med 
hammare, såg och kofot. 
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Våra brunnar 
Norra brunnen: 
Efter att ha rekognoserat möjligheterna för ett nytt borrhål med ett antal brunnsborrare 
visade det sig att möjligheterna att ta sig till lämplig plats var både svår och kostsam. 
Då vi samtidigt undersökt möjligheteten till en reningsanläggning fann vi att detta var det 
bästa alternativet med hänsyn till både ekonomisk synpunkt samt det att ett nytt hål inte 
garanterade kvaliteten.  
 

Under sommaren har därför installerats en reningsanläggning bestående av membranfilter 
samt partikel- och kolfilter. Kostnaden för anläggningen uppgår till 63.500 kr + moms och hus 
mm. Efter detta är vattnet fritt från bly samt klart och tjänligt. 
 

Reningsanläggningen har även försetts med ett ”pumphus” försett med värmeelement och 
frostvakt. Detta krävs för att kunna ha anläggningen i drift även vintertid. 
För att minska tappningstiden kommer anläggningen att kompletteras med en 
ackumulatortank under våren 2016. 
 

Mitt Brunnen: 
Bedömd som tjänlig med anmärkning i kemiskt avseende beträffande: 

• Turbiditet FNU 4,0 (Riktvärde 3 FNU) 
• Färg vid 405 nm: 70 mg/l Pt (Riktvärde 30 mg/l Pt) 
• Mangan Mn: 0,52 mg/l. (Riktvärde 0,30 mg/l). 

 
Vattnet är tjänligt men för att ytterligare förbättra vattenkvaliten planeras att under våren 
2016 att montera filterutrustning inrymd i ett litet pumphus. 
Filterutrustningen måste demonteras vintertid. 
 

Södra Brunnen: 
Bedömd som tjänlig med anmärkning i kemiskt avseende beträffande:  

• Fluorid, F: 1,7 mg/l. (Riktvärde 1,3 mg/l. Riktvärde otjänligt 6 mg/l) 
 

Krokholms Brunnen: 
Vid provtagning i juni månad  bedömdes vattnet som otjänlig p.g.a. följande: 
Koliforma bakterier ≥ 2400 

• Otjänligt i mikrobiologiskt avseende (Riktvärde otjänligt 500 cfu/100ml) 
 

För att komma till rätta med detta monterades en provisorisk filterutrustning bestående av 
partikel-och kolfilter varvid resultatet  koliforma bakterierna sjönk till 6. 
Vattnet är därefter tjänligt. 
Den provisoriska filteranläggningen planeras under våren 2016 att permanenteras och förses 
med ett litet pumphus. 
Filterutrustningen måste demonteras vintertid. 
 

Generellt: 
Samtliga brunnar klarar gällande riktvärden för radon. 
 
Anm. 
Metallprover tas var annat år och har ej tagits innevarande år. 
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Waxholmsbolaget 

Kort sammanfattning från Trafikföreningens möte i oktober 

Nord-Sydliga Linjen 

Lyckat försök. Totalt 13 000 passagerare. Leverantörerna positiva. Utvärdering pågår. 

Upphandling av Skärgårdstrafik E 29 

Trafikstart 16/4 2016. Då nuvarande anbud avslutas. Ny upphandling pågår. 

Huvudskärslinjen (försök) 

Trafik från Dalarö och Fjärdlång. I stort fullsatta turer. Utvärdering pågår. 

Förlängd sensommarturlista 

En månads förlängning av viss del av trafiken på populära turistdestinationer som Dalarö, 
Fjärdlång, Utö och Huvudskär förslås för 2016. 

EU medel till sjömätning  

Sjömätning i Stockholms Skärgård påbörjas mars 2016. På sjökortet noteras observationer 
grundare än 5 meters djup, Djupare belägna punkter är hemliga. 

Bryggdatabas 

Uppgift om c:a 300 bryggor som ägs av skärgårdsstiftelsen och privatägda finns i databasen. 
Denna sammanställning har gjorts av Trafikföreningen på uppdrag av Länsstyrelsen. 

Det går att se vad databasen innehåller om man tar kontakt med Trafikföreningen där man 
får tillgång till en länk med lösenord.  

Skärgårdens Trafikantförening har nu presenterat sin bryggstatistik för 2014.  

Mefjärd hade 3.287 påstigande och 3.145 avstigande.  

Dalarö (Hotellbryggan ) hade 18.999 påstigande och 18.722 avstigande. Det gör  

bryggan till den femtonde mest frekventerade av alla de redovisade 289 bryggorna  

i skärgården! Och den saknar väderskydd….. 
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Ängen 
Den lilla grupp som under ledning av Elisabeth Lundvall i några år försökt sköta en del av 
Stora ängen – mellersta delen mitt för Torpet – har fortstatt sitt arbete under året. Tanken var 
att vi skulle slå den delen av ängen med lie en gång per år mot slutet av sommaren. Vi har 
försökt rätta oss efter gammal sed – när Ängsskallran har frön som skallrar i sina höljen så är 
det dags att slå ängen. Dock, ingen av oss behärskade tekniken att slå med lie särskilt väl. 
Följden var att resultatet av våra ansträngningar blev otillfredsställande och dessutom var det 
mödosamt att slå ett så pass stort område med lie. Av detta drog vi slutsatsen att vi nog 
borde inskaffa en ”slotterbalk”, som kunde underlätta klippningen av gräset. (Slotterbalken 
skär av gräset istället för att slå av det. Därigenom skadas växternas rötter mindre.) Genom 
Elisabeths försorg inköptes en slotterbalk under sommaren och monterades sedan ihop med 
viss möda av ett gäng entusiaster. Provturen med maskinen blev uppmuntrande och senare 
så slogs hela ängsområdet tämligen lätt. Om någon undrar ifall dessa ansträngningar att 
hävda ett ängsområde enligt gammal sed lett till ett ökat antal ängsblommor inom det 
angivna området så är väl svaret – ännu är resultatet inte så påtagligt. Sannolikt är det så att 
det är en tämligen lång process innan man ser några förändringar i floran. Men vänta bara….. 
 
 

Havsörn: 
Under sommaren kunde man vid ett flertal tillfällen se havsörn på nära håll (fantastiska bilder 
finns på hemsidan!). Säkra ställen är längs Ornö, både på öst och västsidan. Även ute vid 
Fjärdlång kan man se örnarna spana ut över fjärden. Andra bra områden att se örn på är ute 
vid Själberget, efter den 15/8 då sälskyddet öppnar upp för besökare. Havsörn finns även vid 
Utö. 
 
För att få bra bilder behövs oftast stora teleobjektiv, minst 300 mm men helst mer än 500 
mm. En snabb kamera som kan ta många bilder per sekund är också bra eftersom kanske en 
bild av hundra är något att spara. Ibland är det bekvämast att bara lägga ner kameran och 
njuta av ögonblicket och helt enkelt bara beskåda dessa magnifika djur och samla på 
minnesbilder istället för att jaga den perfekta bilden med en kamera  
 
Tålamod och alltid ha kameran redo är ett förhållningssätt att följa vid örnfotografering 
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Ornö 
På Ornö har en del aktiviteter ägt rum under sommaren.  
Live musik i Kyrkviken, ny utställning på muséet, Livbojen på Sundby gård (konsert med Jan 
Johanssen), och nu senast Ornö Marknad som var en trevlig tillställning med många besökare 
och möjlighet att köpa lokalproducerade varor från Ornö. Goda laxburgare inmundigades 
med glädje och frossa. 
 
 

Helikoptertur över Mefjärd? 
Zebine, hemhörande på Mefjärd, såg ett reklamblad att det ordnades helikotperflygning över 
Ornö för 250:-/person, flygturen varar ca 4-6 minuter och arrangeras av Heli Air Sweden 
(http://www.heliairsweden.com/). Zebine tog kontakt med flygbolaget och kom överens om 
att de under juli 2016 kan besöka Mefjärd och flyga en rutt från helikopterplatsen! Mer 
information och intresseanmälan kommer under våren/försommaren. 
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Mefjärdsjoggen 2015  

Årets Mefjärdsjogg, den 5:e i ordningen gick av stapeln den 5 juli i vackert sommarväder. 
Nytt för året var en knatteklass med en bana runt midsommarängen, något som blev något 
av en succé. Att ha påhejande publik på hela banan gjorde att det sprudlade av energi längs 
spåret. Tilde Wristel blev knatteloppets första segrare. Alla knattar fick en medalj som minne 
av en strong insats.  

MEFJÄRDSJOGGEN 2015 - RESULTAT

Knatteklass (runt midsommarängen)

Placering Start No Namn Tomt Tid
1 85 Tilde Wristel 1:83 01:17

2 86 Emma Wristel 1:83 01:36

3 83 Julia Malm 1:41 01:38

4 92 Axel Djupsjö 1:66 03:24

5 91 Axel Haglund 1:78 03:29

6 93 Julian Lindgren 1:78 07:10

Korta banan 3 km

Placering Start No Namn Tomt Tid
1 82 Max Myrin 1:18 13:34

2 95 Helena Sellergren 1:30 14:32

3 94 Amanda Sellergren 1:30 14:59

4 84 Isabel Malm 1:41 19:19

Långa banan 7 km

Placering Start No Namn Tomt Tid
1 87 Michael Eriksson 1:68 38:33

2 90 Fredrik Haglund 1:78 41:57

3 88 Despina Stamko Eriksson 1:68 50:25

4 89 Dimitris Stamko Eriksson 1:68 55:38  

   

Det visade sig att datum för loppet var lite dåligt valt - det var lite tidigt i förhållande till när 
de flesta tar sin semester. Därför har vi redan nu beslutat att 2016 års Mefjärdsjogg går av 
stapeln lördagen den 23 juli. Över åren har 75 personer i olika åldrar sprungit loppet. 
Förhoppningsvis slår vi deltagarrekordet nästa år och vi uppmanar alla tidigare deltagare 
återkomma till sommaren och ni som hittills bara funderat på att ställa upp gör slag i saken 
2016. 

 


