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Ordföranden	har	ordet	
	
En	osedvanligt	konstig	och	stundtals	iskall	vår	så	har	det	nu	hämtat	sig	och	efter	en	
sommarhelg	så	är	nu	våren	tillbaka.	Kanske	kan	det	bli	en	riktigt	varm	sommar☺?!	Vädret	är	
knepigt	och	vad	som	kan	drabba	oss	i	sommar	är	brist	på	dricksvatten.	Historiskt	har	vi	inte	
sett	några	sådana	tendenser	och	vi	får	hoppas	att	det	fortsätter	på	samma	sätt.	I	början	på	
maj	så	installerade	Pumpgruppen	filtren	på	Mittenbrunnen	och	Krokholmen	och	
vattenprover	kommer	att	tas	inom	kort.	
Vilken	uppslutning	på	den	extra	skötseldagen!	Skogen	är	uppröjd	och	spåren	av	
novembersnön	består	nu	i	rejäla	rishögar	på	ängen.	Stort	tack	till	alla	som	var	med!	Kanske	
är	en	tredje	skötseldag	en	bra	idé	för	att	möjliggöra	för	fler	att	kunna	vara	med?	Men	det	är	
viktigt	att	vi	hinner	med	allt	”vanligt”	jobb	med	ängar	mm	så	kom	ihåg	att	man	får	göra	hur	
många	skötseldagar	som	helst	per	år☺!	Årsmötet	beslutade	dessutom	att	årets	övriga	
skötseldagar	avslutas	med	trevligheter.	Grilllunch	på	ängen	i	juni	och	grillkväll	på	västra	
bryggan	i	augusti.	Alla	är	välkomna	oavsett	om	man	jobbat	just	den	dagen	eller	inte!	
OBS!	En	enda	pekpinne,	om	man	inte	kan	deltaga	på	någon	av	årets	skötseldagar	så	kan	man	
eventuellt	utföra	”beting”.	En	förutsättning	för	att	kunna	tillgodoräkna	sig	beting	är	att	det	
överenskommas	med	någon	i	styrelsen	i	förväg.	
Bifogat	detta	info	så	finner	ni	årsmötesprotokollet.	Årsmötet	var	trevligt	och	intressant	men	
tyvärr	utan	gästföreläsare	som	lämnade	återbud	i	sista	stund	pga	att	han	blev	blixtinkallad	
till	möte	i	London.	Knasig	prioritering	kanske	men	Doris	berättade	mer	om	vår	insamling	till	
Östersjön!	Mer	om	detta	senare.			
	
Årsmötet	avtackade	två	styrelsemedlemmar,	Lotta	Sellergren	och	Nils	Egberg	men	tack	vare	
ypperligt	arbete	av	valberedningen	så	har	styrelsen	fått	två	nya	medlemmar:	Carina	Rosén	
och	Dan	Lundvall.	Presentation	av	dessa	nya	krafter	finns	med	på	följande	sidor.	
	
Styrelsen	formerade	även	styrkorna	på	det	konstituerande	mötet	och	styrelsemötet	i	april	
enligt	följande:	
Torbjörn	Nordström	 	 Ordförande	
Peter	Ubrig	 	 	 Vice	Ordförande	
Mikael	Eriksson	 	 Kassör	
Carina	Rosén	 	 	 Sekreterare	
Doris	Beling	 	 	 Ledamot		
Birgitta	Sundstedt	 	 Ledamot	
Dan	Lundvall	 	 	 Ledamot		
Vi	har	även	en	intern	ansvarsfördelning	men	ni	kan	alltid	nå	oss	alla	via	mailen	
(styrelsen@mefjard.se)	oavsett	vad	det	handlar	om.	
	
Tack	vare	initiativ	från	medlemmar	för	några	år	sedan	har	föreningen	även	en	Bryggrupp	och	
en	Pumpgrupp	som	hjälper	oss	att	ta	hand	om	några	av	de	viktigaste	tillgångarna	på	våra	
öar.		
Kjell	Bojler	har	tagit	ansvaret	för	Pumpgruppen	och	Sven-Olof	Stenfors	för	Bryggruppen.	
Stort	tack	till	dessa	hjältar!	Ni	når	dessa	grupper	antingen	via	styrelsemailen	eller	på	
bryggruppen@mefjard.se	och	pumpgruppen@mefjard.se	om	ni	vill	vara	med	och	hjälpa	till	
eller	har	andra	idéer	som	kan	tillföra	oss	alla	något.		
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Presentation	av	nya	styrelseledamöter	
	
Carina	(Cina)	Rosén	
Trots	att	det	snart	är	12	år	sen	jag	och	min	familj	kom	till	Mefjärd	(tomt	1:28)	brukar	jag	
ibland	presentera	oss	som	de	”nyinflyttade”	på	ön.	Då,	för	12	års	sen,	fångades	vi	av	den	
vackra	ön	och	den	fantastiska	utsikten	över	fjärden	som	tomten	erbjöd.	Under	åren	har	vi	
byggt	hus,	lärt	oss	mycket	om	fågellivet,	fått	erfara	vad	kalla	bad	innebär	och	lärt	känna	
många	trevliga	människor.	Ön	har	blivit	en	samlingsplats	för	mig,	min	man	Eric	,	våra	fyra	
barn	och	våra	vänner	och	vi	dukar	gärna	till	långbord	på	bryggan	till	midsommar.	Bor	i	
Bromma,	arbetar	som	verksamhetsutvecklare	på	ett	fastighetsbolag	och	ser	alltid	fram	emot	
att	packa	båten	för	en	härlig	helg	på	Mefjärd.	
	
	
Dan	Lundvall,	65	år	och	gift	med	Elisabeth.	Är	nybliven	pensionär	och	ser	Mefjärdsstyrelsen	
som	en	ny	utmaning	i	livet.	Både	jag	och	Elisabeth	kom	till	ön	1955	men	då	till	varsin	tomt	
köpt	av	föräldrar	med	dåtidens	nybyggaranda.	Sedan	1977	när	vi	slog	ihop	våra	påsar	delar	vi	
nu	på	tomt	1;76	på	södra	delen	av	ön.	På	den	mörkare	delen	av	året	är	vi	bosatta	i	Spånga	
där	vi	kämpar	en	ojämn	kamp	mot	gräsmattan	och	planteringarna.	
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Mefjärd	älskar	Östersjön	
	

	
Den	lilla	vimpeln	på	väntkurens	gavel	är	WWFs	Östersjövimpel,	en	påminnelse	om	insamlingen	
	
Sedan	årsmötet	i	slutet	av	mars	är	vi	igång	med	vår	alldeles	egen	insamling	till	WWFs	arbete	
för	att	rädda	Östersjön.	I	skrivande	stund	har	vi	fått	ihop	2.200	kr,	en	bra	start,	stort	tack	för	
alla	bidrag!	Men	säsongen	ligger	precis	i	startgropen	och	målet	är	satt	till	40.000	kr,	ca	500	
kr	per	tomt,	inte	helt	utopiskt	om	vi	hjälps	åt!	
	
Själv	har	jag	precis	startat	med	ett	litet	projekt	som	jag	kallar	”sticka	för	Östersjön”,	av	
bomullsgarn	som	jag	hittade	hemma	ska	jag	sticka	miljövänliga	disktrasor	som	till	skillnad	
från	wettexdukar	inte	producerar	mikroplast	som	hamnar	i	havet.	Dessa	kommer	jag,	kanske	
redan	till	midsommar,	sälja	till	förmån	av	insamlingen.	Det	är	bara	ett	exempel	på	vad	man	
kan	hitta	på,	andra	idéer	kan	vara	att	ta	en	bastuavgift	eller	en	ö-taxa	från	sina	gäster(eller	
sig	själv).	Varför	inte	tacka	havet	med	ett	bidrag	för	varje	bad	man	tar	eller	fisk	man	fångar?	
	
Vi	i	styrelsen	föreslår	en	”Gästplatsavgift”	på	50	kr	per	natt	eller	250	kr	per	vecka	för	båtar	
som	förtöjer	över	natt	vid	våra	allmänna	bryggor,	skyltar	är	uppsatta	vid	både	Östra	och	
Västra	bryggan.	
	
Till	insamlingen	hittar	ni	via	en	knapp	i	menyn	på	vår	hemsida,	den	blåa	”Läs	mer”	knappen	
på	vår	Facebooksida	eller	direkt	på	http://egeninsamling.wwf.se/ostersjon/5-5696.	Det	går	
även	bra	att	swisha	mig	på	070	208	01	55	då	sätter	jag	in	pengarna.	
	

				 	
WWF	arbetar	för	att	skydda	Östersjön	från	överfiske,	stoppa	övergödningen,	stoppa	farliga	
utsläpp	av	miljögifter,	skapa	säkrare	sjöfart	och	minska	oljeutsläpp.	Du	kan	läsa	mer	på	
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/hav-och-fiske/radda-ostersjon/1181754-radda-ostersjon-
startsida	
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Tack	för	musiken!	
	
I	mitten	av	maj	fick	styrelsen	det	tråkiga	beskedet	att	det	nu	är	dags	för	familjen	Skogholm	
(1:78)	att	lämna	stafettpinnen	vidare.	På	grund	av	andra	engagemang	har	de	inte	längre	
möjlighet	att	spela	på	Midsommarafton	på	bryggan.	När	vi	frågade	Linda,	hur	många	år	de	
hade	spelat	på	midsommar	fick	vi	följande	svar:	
	
”Jag har för mig första gången, då jag var med, var när jag var 13 år, år 2002. Se 
bifogad bild. Vet inte om Pappa och Leif spelade något år tidigare, men tror nog 
detta kan ha varit den första gången.  
Har för mig Isabel Sörling började spela med oss året därpå. Under några år vid 
högstadiet och gymnasietiden hade vi med oss olika musiker, ofta var det respektive 
med vänner. Men efter gymnasietiden och folkhögskola har det varit samma vänner 
och respektive.  
Kristin Freidlitz och Anton Davidsson är vänner från gymnasietiden. Isabel träffade 
Jonatan Albrektson på Ljungskile folkhögskola 2008 (tror jag). Roger Skogholm (vid 
den tiden Persson) träffade jag i början av vårterminen 2010 när vi båda sökte till 
Högskolan för scen och musik. Nu i maj fyllde vi båda 28 år. Så det är helt klart 
många år som jag spelat på bryggan. Kul har det varit! ” 
  

 
Midsommar 2002, på bilden från vänster: Kristofer Skogholm, Krista Chittem, Leif 
Carlheim-Muller (Leffe), Linda Skogholm och Per Skogholm.  
 
Lindas	”Mefjärdsvals”	hittar	ni	nu	på	vår	hemsida,	tillsammans	med	en	bedårande	video	med	
många	stämningsfulla	vyer	från	ön,	www.mefjard.se.	
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För	oss	återstår	det	bara	att	säga	Stort	tack	för	musiken!	Ni	är	när	som	helst	välkomna	
att	återuppta	traditionen!	
 

 
Midsommardagen 2015       Foto:Doris Beling 
 
	
Musiker	eller	musikentusiaster	efterlyses!	
		
Femton	år	senare	är	det	nu	alltså	dags	för	Linda	och	hennes	musikervänner	att	lämna	scenen	
vid	bryggdansen,	därför	söker	vi	de	eller	den	som	vill	ta	chansen	och	göra	scenen	till	sin	
egen.	Allt	som	det	går	att	dansa	till	är	välkommen,	eventuella	omkostnader	för	utrustning	
och	transport	kan	föreningen	sponsra.	Har	du	släkt	eller	vänner	som	kan	tänkas,	fråga	gärna!	
Det	behöver	inte	bli	ett	helkvällsprogram,	någon	timme	eller	två	funkar	bra.	
	
På	Midsommardagen	till	dansen	runt	stången	kommer	Linda	(med	nyckelharpa)	och	Roger	
(med	banjo)	fortfarande	spela,	de	önskar	sig	dock	ett	dragspel	och	en	gitarr	som	
förstärkning.	
	
Hör	av	dig	med	tips	till	styrelsen@mefjard.se	eller	någon	av	de	midsommararrangerande	
tomterna	7-26.	
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Kalendarium	Sommaren	2017	
	
10	juni				 kl	10	–	11		 Grovsopsbåten	lägger	till,	möjlighet	till	framställning	från	3/6	
	
17	juni				 kl	10	–	14	 Skötseldag	(anmäl	er	gärna	i	förväg),	avslutas	med	korvgrillning	

	 	 på	ängen.		
	
23	juni		 Midsommarafton	
	 	 kl	14	 	 Iordningsställande	av	midsommarstången	
	 	 kl	15	 	 Resning	av	midsommarstången	
	 	 kl	21	 	 Bryggdans	på	Östra	bryggan	
	
24	juni		 Midsommardagen	

kl	15		 Firande	på	ängen	med	sång	och	dans	runt	stången,	saftstund	
med	bullar	och	kakor,	lekar	och	ev	tipspromenad		

	
15	juli	 	 kl	15	 	 Mefjärdsjoggen	
	
12	augusti	 kl	13	–	17	 Skötseldag	(anmäl	er	gärna	i	förväg),	avslutas	med	grillning	vid		

Västra	bryggan.	OBS	alla	välkomna	även	om	man	ej	jobbat	just	
denna	dag!	

	
19	augusti	 kl	10	–	11	 Grovsopsbåten	lägger	till,	möjlighet	till	framställning	från	13/8	
	
Alla	lördagar	kl	14	efter	midsommar	fram	till	slutet	av	sommarlovet	är	det	barnträff	på	stora	
ängen.	Fri	lek	är	det	som	gäller!	En	möjlighet	att	träffa	gamla	och	nya	kompisar.		
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Lag	och	rätt	–	Mitt	liv	i	skärgården	
	
Sommaren	är	här,	och	med	den	kommer	också	skärgårdsbesökarna	som	ett	brev	på	posten.	
Kul	tycker	många!	Nu	blir	det	trångt	tycker	andra.		
	
Frågan	avseende	rättigheter	och	skyldigheter	som	fritidshusägare	kan	diskuteras	i	
oändlighet,	men	vad	säger	våra	lagar	egentligen?	Får	jag	lägga	till	vid	annans	brygga?	Får	jag	
köra	min	motorbåt	eller	vattenskoter	hur	jag	vill?	Får	jag	sola	och	bada	på	någons	
badstrand?	Kan	jag	gena	över	någons	tomt	och	får	jag	fiska	på	någons	vatten?	Får	jag	sätta	
upp	en	skylt	med	texten	privat	område?	Är	fastighetsgräns	samma	sak	som	tomtgräns	och	
hemfridszon?	Det	finns	många	frågor	och	funderingar	och	det	mesta	förklaras	i	
Allemansrätten	och	i	Miljöbalken.	
	
Generellt	sett	får	du	som	privatperson	göra	nästan	vad	du	vill,	oavsett	vad	en	fastighetsägare	
tycker	eller	anser,	förutsatt	att	du	inte	rör	dig	inom	den	så	kallade	hemfridszonen,	och	
förutsatt	att	du	inte	stör	markägaren	(orsakar	olägenhet).	
	
I	allmänt	tal	brukar	hemfridszonen	definieras	som	ett	avstånd	på	ca	30	m	från	bostadshus,	
och	kortare	avstånd	vid	tex	brygga,	förråd	etc.	I	praktiken	avgörs	det	hela	huruvida	du	som	
passerande	person	lätt	kan	iakttas	från	bostadshuset	och	därmed	anses	som	inkräktande	
person.	Notera	även	att	fastighetsgräns	inte	alltid	är	samma	sak	som	tomtplats.	
	

• Du	får	gå	över	någons	mark.	
• Du	får	stanna	en	stund	om	du	vill,	och	till	och	med	tälta	ett	dygn	eller	två.	
• Du	får	lägga	till	vid	någons	brygga	tillfälligt.	
• Du	får	bada	vid	någons	strand.	
• Du	får	fiska	med	handredskap	på	annans	vatten.	
• Du	får	strunta	i	en	skylt	med	texten	”privat	område”	om	markägaren	inte	har	ett	

tillstånd	att	ha	en	skylt.	Det	är	onödigt	att	testa	sin	rätt	inom	militära	områden	tex.	
• Du	får	hoppa	över	ett	staket	och	fortsätta	din	promenad.	
• Du	får	inte	störa	eller	medföra	olägenhet	för	den	som	äger	fastigheten,	vilket	innebär	

att	du	inte	alltid	kan	hävda	din	rätt	att	köra	motorbåt/vattenskoter	eller	fiska	vid	
någons	brygga.	

• Du	får	inte	hindra	markägaren	att	nyttja	sin	brygga	eller	fastighet.	
• Du	får	inte	lägga	nät	utan	vattenägarens	medgivande.	
• Du	måste	inte	gå	över	en	tomt	där	markägaren	vistas	för	stunden,	utan	ta	en	liten	

omväg	om	det	inte	är	för	besvärligt.	
• Du	måste	inte	bada	eller	fiska	från	annans	badplats,	och	framförallt	inte	om	det	

hindrar	markägaren	att	nyttja	sin	mark	just	då.	
• Markägaren	måste	inte	heller	skynda	sig	ut	och	markera	sitt	revir.	Det	finns	kvar	även	

lite	senare.	
	
Det	är	också	ovanstående	rättigheter	och	skyldigheter	som	är	en	av	anledningarna	till,	det	i	
många	markägares	ögon,	omöjliga	och	jobbiga	strandskyddets	existens.	Allmänheten	har	
rätt	att	komma	ner	till	vattnet	om	inte	strandskyddet	är	upphävt	för	den	aktuella	platsen,	
och	om	det	inte	är	helt	uppenbart	att	hemfridszonen	även	täcker	stranden	(men	bara	om	
markägaren	är	där	just	då).	
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Den	samlade	lagstiftningen	är	tydlig	men	ger	ändå	diffusa	svar,	och	i	slutändan	är	det	enklast	
att	använda	sunt	förnuft,	vilket	innebär	att	man	inte	krasst	måste	hävda	sin	rätt	åt	något	
håll.	Enklast	är	att	artigt	fråga	om	lov	om	du	ser	någon	markägare,	och	markägaren	kan	artigt	
fråga	om	besökaren	avser	att	fortsätta	sin	promenad	snart	osv.	
	
Tyvärr	medför	allt	för	ofta	att	dagens	attityd	mer	handlar	om	att	bevaka	sitt	och	att	
attackera	snarare	än	artigt	be	om	något.	
	
För	den	nyfikna	så	har	undertecknad	ännu	inte	stött	på	några	problem	på	Mefjärd,	men	väl	
på	andra	större	öar	i	närheten	i	samband	med	dagsutflykter.	Det	har	förkommit	en	hel	del	
ordväxlingar	från	i	de	flesta	fall	sura	gubbar,	som	efter	en	stunds	diskussion	tonat	ner	sig,	
när	de	både	insett	att	fiskevatten	inte	är	samma	sak	som	fastighetsgräns	eller	tomtgräns	
	
www.hitta.se	har	en	bra	funktion	som	visar	tomtgränser,	vilket	kan	vara	bra	att	ha	med	sig	
under	en	båttur	i	skärgården.	
	
Mer	matnyttigt	finns	även	nedan:	
http://www.villaagarna.se/Tips-artiklar/Hus-hem/Tilltrade-tillatet/	
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8161-6.pdf	
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/djur-och-
natur/friluftsliv/Pages/allemansratten.aspx	
	
	
/Mikael	Eriksson	
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Skötseldagen	17	juni	
	
Årets	skötseldag	nummer	två	kommer	att	gå	av	stapeln	mellan	kl	9	–	13	
Samling	vid	Brandstationen	som	vanligt	för	utdelning	av	arbetsuppgifter	
Medtag	gärna	kratta,	sekatör	eller	såg	
	
På	programmet	står	bland	annat:	
	
1)	 Ängarna	-	krattning	så	att	vi	har	god	och	trevlig	plats	för	årets	

midsommarfirande	
2)	 Flytt	av	Helikopter-plats,	flytta	stolparna	
3)	 Hus	för	ny	brandspruta	på	Östra	bryggan.	Detta	projekt	är	på	gång	och	har	

husgruppen	fixat	virke	och	annat	så	ställer	vi	upp	med	lite	kunnigt	folk.	
4)	 Västra	bryggan	(Reparation	av	kista).	Detta	är	också	på	gång	i	år	och	har	

bryggruppens	planering	kommit	så	lång	att	arbete	kan	påbörjas	kommer	det	
att	ingå	i	arbetet	för	dagen		

5)	 Fortsatt	röjning	nedfallna	grenar	etc.	samt	döda	träd	
	
Efter	avslutat	arbete,	bjuder	föreningen	på	grillkorv	och	dricka	vid	brandstationen.	
Det	är	tacksamt	om	deltagande	tomter	anmäler	sig	per	e-post	till	styrelsen@mefjard.se	
	
Välkommen	!!!!!	
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Aktiviteter	på	grannöarna	
	
Ornö	Skärgårdshotell	
	

	
	
Snart	öppnar	Ornös	första	hotell,	i	Brunnsviken	på	öns	sydvästra	sida.	Hotellet	ska	heta	Ornö	
Skärgårdshotell	och	ägs	av	Sundby	gård	på	Ornö..	
Totalt	kommer	det	finnas	18	bäddar	på	hotellet	fördelade	i	både	enkelrum	och	dubbelrum.	
Det	kommer	även	att	finnas	ett	antal	mindre	lägenheter	som	kan	fungera	som	självhushåll.	I	
ena	flygeln	håller	också	en	mindre	konferenslokal	på	att	färdigställas.	
Detta	är	ett	lyft	för	ön	och	det	ska	bli	spännande	att	se	hur	det	kommer	att	förbättra	för	öns	
besöksnäring.	
	
Ornöloppet	lördagen	5	augusti	kl	12	00	

Mörbyfjärdens	idrottsförening	(MIF)	bjuder	in	till	ett	alldeles	nytt	motionslopp	på	Ornö.		

Start	och	mål	för	samtliga	lopp	är	vid	fotbollsplanen	i	Mörbyfjärdens	tomtområde.	
Starten	för	Ornöloppet	går	klockan	12.00.	Banan	som	är	17	kilometer	lång	går	på	smala	
skogsstigar,	över	ängar	och	på	slingrande	landsväg.	Med	start	och	mål	i	tomtområdet	i	Brevik	
springer	du	genom	skogen	till	Lättinge,	passerar	den	vackra	Sundby	herrgård,	och	förbi	Ornö	
kyrka	och	skola.	

Alla	kan	vara	med	i	Ornöloppet	och	maxtiden	kommer	att	vara	väl	tilltagen.	Medan	de	vuxna	
är	ute	och	springer	blir	det	plats	för	knattar	och	juniorer	att	delta	i	barnens	Ornölopp.	

Tävlingsinformation	för	vuxenloppet	

Startavgiften	i	Ornöloppet	är	250	kr	och	220	kr	för	medlemmar	i	MIF.	Del	av	
anmälningsavgiften	går	till	Livbojen/	sjöräddningen	och	Ornöskola.	

Fyll	i	din	anmälan	på	formulär	som	du	hittar	på	loppets	hemsida	www.ornoloppet.se	

Antalet	deltagare	på	Ornöloppet	är	begränsat.	Så	anmäl	dig	redan	idag,	för	att	garanterat	få	
plats.	Sista	anmälningsdag	5	juni.	Tävlingssekretariat	för	efteranmälan	i	mån	av	plats,	
namnbyte	och	anmälan	till	Barnens	Ornölopp	är	vid	klubbhuset	vid	starten.	
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Tävlingssekretariatets	öppettider:	
Fredag	4	augusti	16.00-20.00	
Lördag	5	augusti	09.00-11.30	

För	frågor	om	anmälan:	Karin	Anderberg,	karin.and@comhem.se,	tel	070-924	54	64	eller	
Carin	Sundbom:	carin@sundbom.se,	tel	070-542	16	48	samt	Charles	Listam	
charleslistam@hotmail.com	tel	073-9322347.	

Barnens	Ornölopp	

Så	fort	de	vuxna	har	kommit	i	väg	så	går	starten	för	Barnens	Ornölopp	i	två	olika	klasser.	Här	
är	det	viktigast	att	ha	kul.	Alla	har	nummerlapp	och	alla	får	medalj,	men	vi	utser	ingen	
vinnare	och	här	har	vi	ingen	tidtagning.	

Knattar	0-6	år,	650	meter	
Start	klockan	12.10	

Juniorer	7-14	år,	cirka	2	km	
Start	klockan	12.30	

För	knattar	och	juniorer	behövs	ingen	föranmälan.	Avgiften	betalas	på	plats	och	är	50	kr.	
Barn	som	är	medlemmar	i	MIF	betalar	30	kr.	Anmäl	gärna	ditt	barn	redan	på	fredagen,	så	blir	
det	mindre	stress	i	sekretariatet	på	tävlingsdagen.	

Sjömacken	i	Kyrkviken	
Sjö-	och	landmark	med	försäljning	av	tillbehör	till	båtliv	planeras	i	Kyrkviken	.	En	del	
försäljning	av	livsmedel,	tobak	mm	kommer	också	att	ingå	i	verksamheten.	Syftet	är	att	förse	
fastboende,	företagare	och	fritidsboende	med	drivmedel,	locka	båt-turister	till	Ornö	och	skapa	
arbetsplatser	och	egen	försörjning.		

Nuläget	i	projektet:	Stranddispens	och	bygglovsansökningar	är	godkända	och	nu	väntar	
projektet	på	att	ansökan	om	stöd	genom	Landsbygdsprogrammet	ska	behandlas	och	sen	på	
startbesked.	Om	startbesked	ges	och	Räddningsverkets	slutbesiktning	går	igenom	kommer	
drivmedel	börja	säljas	under	juli	månad,	om	inget	oförutsett	inträffar	på	vägen.	Finansiering	
är	så	vitt	känt	klar.	
Initiativtagare	är	Stefan	Skog	med	E-post.	skogstefan1(a)gmail.com	Han	kan	också	nås	för	mer	
information	på	Telefon	072	251	11	00.	
	
Andra	Projekt	på	Ornö	
Ornö	tillhör	Haninge	kommun	och	ligger	i	Stockholms	södra	skärgård.	Ön	är	känd	för	sin	
orörda	natur	med	stora	skogsområden	och	större	områden	med	ädellövskog.	Södra	delen	av	
ön	är	naturreservat	samtidigt	som	en	stor	del	av	norra	ön	är	relativt	otillgänglig	och	
påminner	om	vildmark.	

Till	Ornö	går	bilfärja	året	runt	och	på	ön	bor	det	omkring	260	åretruntboende.	Flertalet	bor	
inom	områdena	Kyrkviken	på	öns	östra	sida,	Skinnardal-Hässelmara	på	öns	västra	sida	samt	i	
Lättinge	och	Brunnsviken	i	sydväst.	Mycket	av	den	service	som	finns	är	samlad	i	Kyrkviken.	
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Här	finns	Ornö	Bygdegård	som	möjliggör	och	står	för	en	stor	del	av	servicen.	På	sommaren	
finns	även	en	mindre	butik	med	tillhörande	brödbutik,	krog	och	café.	

Ornö	ingår	i	en	större	ö-grupp	som	även	innefattar	Kymmendö,	Björkö,	Fiversätraö,	Mefjärd,	
Fjärdlång,	Segelholmen	och	Huvudskär.		

Här	nedan	återfinns	en	kort	beskrivning	av	några	spännande	projekt	som	är	på	gång	på	Ornö	
och	som	stöds	av	länsstyrelsen.	
	
Ornö	2025	–	Visionen	för	framtiden		(OBS:	klicka	på	rubriken	så	kommer	du	till	deras	
hemsida)	
Programutredning	och	visionsdokument	för	Ornö.	Projektet	går	ut	på	att	göra	en	
programutredning	och	ta	fram	ett	visionsdokument	för	Ornö.	I	dokumentet	ska	alla	
utvecklingsprojekt	ingå	som	möjliggör	och	driver	ett	ökat	befolknings-	och	besöksunderlag,	
och	därmed	ger	ökat	underlag	för	service,	turism,	fritidsaktiviteter	och	samhällsservice.	Det	
är	ett	gäng	unga	Ornöbor	som	tagit	initiativ	till	detta	projekt	och	hoppas	verkligen	att	man	
kan	komma	en	bit	att	skapa	mer	livskraft	på	Ornö,	denna	mycket	vackra	ö.	
Exempel	på	dessa	utvecklingsprojekt	är:	

• Väg	till	norra	Ornö	
• Ny	replipunkt/sträckning	för	Ornöfärjan	
• Långtidsparkering	vid	färjeläget	
• Gästhamnar	i	Kyrkviken	och	Brunnsviken	
• Sjötrafik	mellan	Ornö	och	kringliggande	öar	
• Snabbare	detaljplanering	och	godkännande	av	exploateringsplaner	
• Ö(ns)kat	serviceutbud	på	Ornö	

	
Aktivitetsslinga	
Att	bygga	en	slinga	med	flera	sätt	att	få	sin	dagliga	dos	av	motion	på	Ornö.	Följande	
aktiviteter	ingår	i	projektet:	
	
1.Utomhusgym	i	anslutning	till	centrum.	Gymmet	ska	byggas	i	trä	för	att	smälta	in	i	den	
lantliga	miljön.		
2.Förlänga	slingan	med	frisbeegolf	för	att	få	en	rolig	syn	på	motion.		
3.Bygga	en	äventyrs/höghöjdsbana.		
	
Nuläge:	Projektgruppen	söker	nu	markägare	på	Ornö	som	är	intresserade	av	projektidén.	
	
Camping	och	kiosk	vid	bergbrottet	i	Kyrkviken	
Möjlighet	till	boende	för	turism	i	tält,	husbil	och	husvagn	samt	byggnad	av	kiosk.		
Uppsving	för	näringslivet	på	ön,	underlag	för	utökad	servicenivå	på	ön.	Finansiering	är	ej	klar	
och	initiativtagarna	hoppas	att	detta	blir	klart	under	hösten	2018	
	
Fiskeproduktionsdamm		
Gynna	fiskereproduktion	genom	röjning	av	grundvatten	och	stränder	samt	att	därefter	anlägga	
en	grund	damm	i	det	som	tidigare	var	ett	sund	mellan	Lervassaviken	och	Kyrkviken.	Förbättra	
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reproduktionen	av	de	lokala	fiskebestånden.	Förbättra	befolkningen	och	besökarnas	
tillgänglighet	till	stränder.	Involvera	skolan	för	medverkande	om	miljöfrågor	och	ge	positiv	
uppmärksamhet.	Initiativtagare	är	Anders	Jansson,	vår	lokale	fiskare	på	Björkö	på	Ornös	östra	
sida.	Projektet	har	delvis	finansiering	och	ska	vara	klart	under	2019.	
	
Flytt	av	färjeläger	i	Dalarö	
Målet	med	projektet	är	att	flytta	färjeläget	för	Ornöfärjan	från	Dalarö	brygga.	Projektet	startar	
med	en	förstudie.	Det	är	Ornö	rederiet	som	valt	att	aktualisera	frågan.	Denna	fråga	har	varit	
aktuell	under	de	senaste	50	åren	men	aldrig	prioriteras	av	Haninge	kommun.	Vi	får	se	hur	det	
går	denna	gång.	Räkna	med	långbänk.	
	
Kulturcenter	Ornö	Bygdegård	
Utveckla	kultursatsningen	på	Ornö	bygdegård	genom	att	engagera	fler	medlemmar	att	själva	
driva	kulturevenemang	i	bygdegårdens	lokaler.	Engagera	fler	i	Ornö	bygdegårds	arbete	med	
kultur	och	bedrivande	av	kulturevenemang.	Kommunicera	med	medlemmarna	för	att	hitta	fler	
som	vill	driva	evenemang.	Samverka	med	aktörer	som	har	sådana	evenemang.	Projektet	
startade	tidigt	i	år	och	detta	kan	utvecklas	till	en	verklig	tillgång	för	Ornö	om	man	hittar	
intressenter	och	finansiering.	
	
Levande	livet	i	forntiden	på	Ornö		
En	förstudie	har	startats	i	år	gällande	förutsättningar	och	möjlighet	att	levandegöra	Ornös	
forntidshistoria	(bronsålder/järnålder)	vid	platser	där	fornlämningar	finns.	Syftet	är	att	öka	
fornlämningarnas	attraktionskraft	som	besöksmål.	Att	öka	intresset	för	Ornös	historia	hos	
besökare.	Förstudie	som	ger	svar	på	vilka	åtgärder	som	bär	och	kan	genomföras	för	att	på	
bästa	sätt	levandegöra	platserna.	
	
Ornö	till	fots	och	cykel		
Anlägga	en	skyltad	gångstig	vid	Lervassaviken	(invid	våtmarksprojektet)	i	syfte	att	öka	kunskap	
om	natur-	och	marinbiologisk	miljö.	Vuxna	och	skolbarn	ska	kunna	få	ökad	kunskap	om	natur-	
och	marinbiologisk	miljö.	Projektet	innefattar	att	anlägga	gångstigen	inklusive	röjning	samt	att	
genomföra	skyltning.	I	arbetet	skulle	projektgruppen	gärna	engagera	skolbarnen.	Projektet	
saknar	idag	finansiering	och	därför	finns	inget	färdigställande	datum	
	
Servicebutik	på	ön	året	runt		
Återstart	av	befintlig	servicebutik	samt	utökning	med	en	digital	lösning	till	verksamheten.	
Planering	för	åter	uppstart	av	livsmedelsbutiken	pågår.	Kontakt	har	upprättats	med	
etablering	ICA-	gruppen	och	Axfoods.	Möjligheter	till	grossist	och	hur	varutransporter	skulle	
kunna	lösas	ska	utredas.	Butiken	behöver	uppdateras	och	en	grossist	kommer	att	göra	ett	
platsbesök	och	vara	behjälplig	för	att	se	över	vad	som	behöver	anskaffas.	Skulle	detta	lyckas	
vore	det	toppen.	Lasses	livsmedelsakut	i	anslutning	till	restaurangen	är	jättebra	men	en	året	
runt	butik	skulle	vara	ett	rejält	lyft	för	vår	del	av	skärgården.	
	
Utökad	parkering		
Fler	serviceställen	i	Kyrkviken	kräver	utökat	antal	parkeringsplatser.	Sedan	affären	flyttade	och	
brödboden	och	strandcaféet	öppnade	har	efterfrågan	på	parkeringsplatser	i	Kyrkviken	ökat.	
Samtidigt	åker	många	med	Waxholmsbolagets	båtar	och	behovet	är	stort	av	p-platser.	I	
dagsläget	ställer	sig	många	olovligt	i	backen	som	går	ned	till	sjön.		
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Projektmedel	har	beviljats	från	Haninge	kommun	och	Länsstyrelsen.	En	ansökan	om	
projektmedel	har	även	skickats	in	till	Landstinget,	vilken	projektgruppen	väntar	på	svar	på.	
Markägare	stödjer	projektet	och	hantering	av	bygglovsansökan	pågår.	Planen	är	att	
projektet	ska	slutföras	under	år	2017.	Detta	vore	toppen	för	Ornö	där	Kyrkviken	är	öns	
service	centrum	idag.	
	
Återskapa	betesmarker		
Stängsla	in	och	låta	boskap	beta	fritt	på	ängar	som	tidigare	varit	igenväxta	och	obrukbara.	
Återskapa	bete	i	tidigare	brukad	mark.	Fler	bisamhällen	och	bidra	till	biologisk	
mångfald	samt	vackrare	omgivning.		

Nuläge:	Projektgruppen	har	lokaliserat	3	möjliga	platser	för	återskapandet	av	betesmark	och	
börjat	titta	på	möjliga	lösningar.	Gruppen	ser	även	över	möjliga	finansieringsmöjligheter	och	
samarbetspartners.	Projektet	saknar	just	nu	finansiering	men	skulle	skapa	ett	mer	levande	
Ornö	
	
Detta	är	Fiversätra	ö	
Fiversätraö	är	bergig	med	tydliga	spår	från	istiden.	Likheten	med	Mefjärd	är	slående.	Idag	har	
ön	ett	hundratal	tomter	–	men	bara	en	familj	bor	här	året	runt.	Ön	hörde	länge	till	Fiversätra	
gård	på	Ornös	östsida.	Gården	antas	ha	fått	sitt	namn	efter	en	Fivel,	som	kan	ha	varit	ett	
manligt	öknamn.	Sätra	eller	Sättra	betyder	utmarksäng,	slåtteräng	eller	liknade.	
Ön	har	aldrig	kunnat	bära	ett	jordbruk.	I	gamla	jordeböcker	står	det	bara	att	den	kunde	föda	
fem	kor	sommartid.	Från	början	av	1800-talet	till	slutet	av	trettiotalet	var	ön	bebodd.	Det	låg	
då	ett	litet	torp	vid	platsen	ovanför	dagens	Waxholmsbrygga.	Öborna	livnärde	sig	nätt	och	
jämt	på	fiske	och	under	en	period	i	slutet	av	1800-talet	även	på	lite	skomakeri.	
I	slutet	av	femtiotalet	började	tomter	säljas	på	ön,	bryggor	byggdes	och	en	väg	anlades	som	
går	runt	ön.	Motorfordonstrafik	är	förbjuden.	Föreningen	på	ön	underhåller	6	stycken	
gemensamma	brunnar	med	samma	problematik	som	hos	oss	på	Mefjärd.		
Ornö	Fiber	är	en	ekonomisk	förening	som	håller	på	att	bygga	ett	fibernät	på	Ornö	och	
intilliggande	öar	däribland	Fiversätra	ö.	Detta	är	den	stora	grejen	på	ön	i	år.	Och	vi	kan	
konstatera	att	vi	på	Mefjärd	ligger	år	före	Fiversätra	Ö.	Hoppas	man	lyckas	med	sin	finansiering	
och	att	bygget	blir	lika	lyckat	som	hos	oss	på	Mefjärd.	
	
Fjärdlång	

På	Fjärdlång	finns	det	mycket	för	besökare,	fina	naturhamnar	och	en	mindre	gästhamn.	Men	
det	går	att	nå	ön	utan	egen	båt	och	njuta	av	den	service	som	finns.	Vandrarhem,	
stuguthyrning,	tältcamping	och	lägerskolor.	Här	finns	också	kiosk	och	kajakuthyrning.	Ön	är	
väl	värd	en	utflykt	även	för	Mefjärdsbor.		

I	Sandviken	på	sydvästra	sidan	av	Fjärdlång	finns	Waxholmsbryggan	och	50	meter	därifrån	
finns	café,	kiosk	och	reception,	som	serverar,	under	högsäsong,	enklare	rätter	och	säljer	godis	
och	glass,	och	även	vissa	livsmedel.	Här	sker	även	uthyrning	av	kajaker	och	roddbåtar.	Den	
stora	tältängen	för	campingplats	finns	också	i	närheten.	Vandrarhem	med	32	bäddar,	är	öppet	
maj	–	mitten	september.		
http://www.fjardlang-huvudskar.se 
 


