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Ordföranden har ordet 
 
Valborg är firat, grovsoporna är hämtade, ådorna ligger på ägg eller har börjat komma i sjön 
igen (hoppas fler klarar sig i år!), vädret är vårlikt osv. Äntligen är säsongen igång ordentligt 
igen. Kanske tjatigt men jag vänjer mig aldrig vid hur fantastiskt det är! 
 
Årsmötet som avhölls i mars på Södergården var välbesökt men jag tycker det vore kul om vi 
kan vara betydligt fler nästa år! Protokollet från årsmötet är bilagt detta Mefjärdsinfo. Mötet 
innehöll en mycket bra diskussion om engagamanget bland oss medlemmar och hur vi skall 
kunna ta hand om våra öar i framtiden. Våra öar behöver skötas och hittills har vi i huvudsak 
kunnat lösa det med gemensamma insatser men det är möjligt att vi i framtiden inte mäktar 
med detta? Styrelsens medlemmar kan och skall inte behöva dra ”alla” lass utan vi behöver 
alla medlemmars insatser. Jag skulle gärna se att vi bildar nya arbetsgrupper där ett antal 
personer tar ansvar för ett område. Tidigare har vi haft bl a avloppsgruppen (med Kjell Bojler 
som sammanhållande) och på årsmötet bildades bryggruppen. Stort tack till er som tar på er 
ansvar! Vi i styrelsen kommer under året fundera mer på detta och jag tar tacksamt emot 
idéer och synpunkter.  
 
Det mesta arbetet koncentreras till skötseldagarna och för att göra dessa även till trevliga 
sociala aktiviteter så beslutade årsmötet att arbetet kommer att avslutas med grillning, litet 
festligare vid tillfället i augusti. Ta chansen och ”häng kvar” och prata med mig och andra 
medlemmar. 
 
Efter årsmötet fick vi en mycket trevligt och informativt föredrag av Fil dr Ellen Schagerström 
från Östersjöcentrum vid Stockholms Universitet kring temat – Hur mår Östersjön? Tyvärr 
klarar jag inte att återge hennes föredrag men hon tipsade om några länkar (www.havet.nu, 
www.havochvatten.se och hennes egen blogg www.tangbloggen.com). Tre, enkla, tips som 
hjälper vår Östersjö: 
- kissa inte i sjön 
- använd ej mjällschampo i sjön 
- sträva efter att använda miljmärkta produkter, typ Änglamark. 
 
Jag vill passa på att påminna lite om brandrisk. Eftersom vi befinner oss en bit ut så måste vi i 
huvudsak klara oss själva med snabba insatser. Det kan ta några timmar innan vi kan få hjälp 
från land. Därför är det extra viktigt och att det är viktigt med bra brandsläckare. För att få 
hjälp av grannar etc fick vi förra året tips att använda gastutor ”á la fotbollssupporter”. 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.  
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Styrelsen 2016 
Nedan finner ni styrelsen för 2016. Tveka inte att ta kontak tmed någon av oss om det är 
något ni funderar över eller vill framföra. 
 
Ordförande:    Torbjörn Nordström  
Vice ordförande:   Lotta Sellergren 
Sekreterare och arkivansvarig: Nils Egberg 
Kassör:     Mikael Eriksson 
Ledamöter:    Doris Beling 

Peter Ubrig  
Birgitta Sundtedt 

 
Kort introduktion av våra nya styreslemedlemmar: 
 
Doris Beling 
Sedan december 2013 stolt och glad ägare av 1:19 på Mefjärds östra sidan vid sundet mot 
Krokholmen, tillsammans med min man Hans och mina två tonårssöner David och Jonas. 
Efter 10 års seglande i Stockholms skärgård var det dags att förverkliga en dröm och jag 
njuter i fulla drag. Jag älskar naturen och havet och paddlar kajak eller tar en tur med 
motorbåten till ”Själberget” när vind och väder tillåter. När inte ön kallar bor jag i Norra 
Ängby i Bromma och sysslar med fotografi och bildbehandling.  
 
Peter Ubrig 

Jag finns på tomt 1:58 som mina föräldrar (Manfred och Sigrid) köpte i mitten av 60-talet 
efter att ha hyrt tomt på Mefjärd sedan 1962. Idag är det jag och min syster Susan som delar 
Mefjärd, hon vistas dock mest på sitt sommarställe i Sörmland men dyker upp på Mefjärd 
någon gång per år. Just nu är det mest jag och min fru Maria som längtar till Mefjärd på 
helgerna och ibland får vi med yngsta dottern Alice medan vår äldsta Felicia hellre vill ha 
trottoarer under fötterna. Är delägare i ett mindre företag som sysslar med hemelektronik 
och media och bor på Södermalm. 

 
Birgitta Sundstedt 
Återkommer i senare nummer 
 
    
Föreningen har även ett antal medlemmar som utanför styrelsen bidrar med särskilda 
insatser och kompetenser: 
Skogsfogde:    Björn Johansson 
Avloppsgrupp:    Kjell Bojler 
Bryggrupp:  Sven-Erik Stenfors, Jan-Olof Johansson, Allan Heap,  

Hans Ewrelius 
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Årets aktiviteter på Mefjärd: 
 
18 juni 9:00 Skötseldag samling vid redskapsboden Stora ängen. Avslutas klockan 

13.00 med korvgrillning. 
 

24 juni  15:00 Midsommarstången kläs vid Stora ängen 
21:00 Dans på Östra bryggan 

25 juni  15:00 Midsommarfirande med dans och lekar vid Stora ängen 
  (tomt 1:67-1:89 ansvariga för årets midsommararrangemang) 
 
16 juli  15:00 Mefjärdsjoggen 
 
Alla lördagar från och med midsommar 14:00 barn och ungdomsräff vid stora ängen (ingen 
arrangör deltar)  
 
13 augusti  12:00- 17:00 Skötseldagen avslutas med grillning vid väntkuren. 
 
 
Andra aktiviteter i närområdet 
 
18 Juni: Minnesutställning om Anna Greta Jimmerholt och hennes vävnader, Vernissage 
lördag 18 juni 12:00 - 15:00 med servering av kaffe, glass & hembakat, och sång av Bertil 
Olsson.  
 
3 juli Vandring på Kymendö i Werner Aspenströms fotspår,  
 
21 juli Docent Otto Hermelin berättar om vulkaner,  
 
30 juli minneskonsert för Lars Olsson i Bygdegården,  
 
4 augusti Gösta Majgren - om lotsliv och -väsendet på Huvudskär och Dalarö, sommarutflykt 
till Nämndö, besök på Östanviks Gård mm 
 
Man avser att i sommar, på Ornö, återuppta den tidigare år så populära Livbojens dag i 
Kyrkviken. Man samlar flera sjöräddningsbåtar, brandbilen och en helikopter och gör dem 
tillgängliga för allmänhetens och främst då barns närgångna besiktning.Brukar vara mycket 
uppskattat. Fästingbåten brukar samtidigt erbjuda vaccination. Mer info anslås i Väntkuren 
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Skötseldagen 18 juni 
Vi samlas vid Redskapsboden kl 9 för avprickning samt fördelning till arbetsuppgifter. Årets 
första skötseldag har följande planerade arbeten (medtag gärna lämpliga verktyg): 

Färdigställa reparationen av östra bryggan. 
Ängarna skall krattas: Gräset kommer att klippas i god tid innan skötseldagen  
Filtermontering Krokholmen och Mellanpumpen 
Slyröjning. Flistuggning.  
Reparera midsommarstången 
Röjning av vindfällen samt nedtagning av döda träd 

 
Nytt för i år att arbetet avslutas med att föreningen bjuder på grillad korv och dricka vid 
redskapsboden! 
 
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. Tillgängliga beting komme ratt 
publiceras på hemsidan. Kom även ihåg att eventulla beting skall överenskommas med 
styrelsen(i första hand Lotta) i förväg.  
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Sjöräddningsstationen på Ornö i fara 
Gunnar Huss, vår spanare och sambandsman med öarna i närområdet, begav sig nyligen till 
Ornö och snappade upp följande:  
 
”Vid Sjöräddningsstationen nere vid bryggan var en handfull personer samlade, bl a 

livräddningsskepparen Mats Huss´ fru Kajsa och grevinnan Catharina Stenbock Lewenhaupt. 

Samspråket med dem gav vid handen att sjöräddningsstationen i Kyrkviken på Ornö riskerar 

att läggas ned p g a personalbrist. Man söker med ljus och lykta efter nya sjöräddare på 

volontärbasis. Anslag sitter uppsatta runt om på ön, och jag fick mig ett ex till livs, som jag 

satte upp på vår anslagstavla i vänthallen på västra bryggan. Strax efter vårt samtal skulle 

de ha sitt informationsmöte för hugade intressenter, enligt kallelsen på affischen. Även 

intresserade fritidsboende på Mefjärd skulle välkomnas! Mats Huss har en snabbgående 

farkost att tillgå när han i vanliga fall sköter sin restaurang- och stuguthyrningsverksamhet 

på Fjärdlång sommartid. Vid larm skulle han lätt kunna plocka upp besättningsmän/kvinnor 

på Mefjärd när han tar sig in till Kyrkviken för att därifrån utgå med erforderlig besättning 

och utrustning.  //Gunnar Huss 

 

Sjöräddningsstationen och ”Drottningen” (samt hennes föregångare Astra) har varit en 
tillgång för Mefjärd och Mefjärdsborna under många år. Låt oss göra vad vi kan för att få 
behålla en station i vårt närområde! 
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Tack vare initiativ från Zebine Bojler så kommer vi år kunna beskåda vår ö från ovan! 
 
 
 

RUNDFLYG 
HELIKOPTER 

 

Helikopterplatsen 

Söndag 10 juli 

Kl 18:00 
Ingen platsbokning. Fotografering tillåten. Välkomna! 
(Hyr hela helikoptern och ta med max 6 st pers i 15 minuter för 4.000:- eller i 30 min för 7.000:- . Skicka önskemål till 

helikopter.rundflyg@outlook.com) 
 

      HeliAir Sweden AB 

 

 Vuxna 250:-    Barn 250:- 
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Diskussionerna är igång angående parkering på Ornö. Intresserad men missat att prata med 
Gunnar?  
 

Intresseförfrågan 
 

Förhyrning av parkeringsplats 
i Kyrkviken på Ornö 

 

Som vi alla känner till är det problematiskt med parkering av bil i Dalarö särskilt under 
sommarhalvåret. Svårt att hitta plats och långt att gå till Hotellbryggan. Vi och några med oss 
från Mefjärd, Måbärsskär och andra öar öster om Ornö har därför föredragit att 
långtidsparkera intill Kyrkan på Ornö. Förutsätter i de flesta fall egen båt, men bekvämt är 
det med allt pick och pack, och gratis parkering därtill. Fram till nu i sommar vill säga.  
 
Catharina Stenbock äger marken där man fritt har kunnat parkera ett tiotal bilar i gropen 
intill Kyrkviksvägen. Med början förra sommaren och framöver erbjuder hon där endast 
avgiftsbelagd korttidsparkering.  
 
Det har även gått att fritt parkera 10 – 15 bilar utmed ena sidan av Kyrkviksvägen mellan 
Kyrkan och vändplanen vid Kyrkviksbryggan. Visserligen gäller 24-timmarsregeln på denna 
allmänna länsväg, men kontrollen har varit obefintlig. Nu avser dock kommunen att sätta 
upp P-förbudsskyltar på den sträckan i syfte att förbättra framkomlighet för räddnings-  
och tyngre fordon på den annars trånga passagen ned till bygdegården/krogen och stranden. 
Därmed kan en ökad kontrollverksamhet förmodas ske. 
 
Parkering framför kyrkan  ( på kyrkans mark ) är som tidigare endast tillåten för  
kyrko- och kyrkogårdsbesökare korttid. 
 
Enligt Anders Willborg, ordförande i Bygdemuseet Ornö Sockenstuga, arbetar man nu 
med 
1) en parkering mitt emot kyrkan på Per Filip Waldenstads mark för långtidsparkerarna 
2) en utbyggd korttidsparkering i gropen ( Stenbock ) 
 
Han ber mig att kolla hur många i Mefjärdsområdet som skulle kunna vilja hyra en 
långtidsplats. Får vi ihop ett antal skall han nog kunna övertala Per Filip att fixa en parkering 
till sommaren. Men det skulle nog behöva vara 6-8 st.   
 
Det hela blir till syvende och sidst en förhandlingsfråga där hugade intressenter får sätta 
sig ned med markägaren och överenskomma om pris och hyresperiod. 
 
Skulle Du vara intresserad av att hyra egen parkeringsplats för bil vid Ornö kyrka? 
Hör i så fall av Dig snarast till mig per epost gunnar@huss.se eller telefon 7564752 
alternativt 070 6008630 eller 50156737, varefter jag kontaktar Anders W. Nästa steg blir att 
klargöra villkoren. 
 
Gunnar Huss 1:57 
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