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Ordfo randen har ordet 
 

Det här blev ju ett ovanligt konstigt år men jag har många gånger tänkt på hur lyckligt 
skattade vi är som faktiskt fått tillbringa många dagar på våra fantastiska öar. Kort sagt, det 
var ju inte vi som hade det värst... Många, inklusive jag, har tagit chansen och flyttat det 
ibland trista hemmajobbandet till en oslagbar miljö i skärgården. När jag sitter där på ett 
teams-möte eller svarar på mejl så skänker jag en tacksamhetens tanke till Gunnar Huss 
(Notholmsbo och tidigare styrelsemedlem) som tidigt fattade galoppen och drev på så att 
Mefjärd blev det första området i Ornö Fibers fiberutbyggnad. Magiskt bra och inte utan 
stolthet låter jag de jag har möte med att kika över min axel i webkameran för att se ett 
glittrande vatten bakom min rygg!  
 
Arbetet med att ta hand om våra öar och gemensamma egendomar har fortsatt med 
oförminskad eller t.o.m. ökad kraft! Jag tycker vi är helt otroliga på att ta hand om vårt arv! 
Styrelsen och Bryggruppen fortsätter arbetet med att hitta en optimal lösning för vår västra 
brygga som sjunger på sista versen. Medlemmarnas unisona beslut att bibehålla det vi har är 
starkt och glädjande!  
 
Ibland får man en påminnelse att man faktiskt blivit äldre. Den tråkigaste tänkbara skedde för 
mig i somras när min pappa gick bort. Pappa brann verkligen för Mefjärd och Mefjärd var på 
många sätt hans liv. Helgpendlandet från Örebro till Mefjärd nästan varje helg under några år 
på 80-talet är ett talande bevis. Tack vare min pappa och min farfar så har jag sedan födseln 
fått vara på Mefjärd.  
 
En annan, muntrare påminnelse, skedde för bara några veckor sedan när jag fick med mig 
Eric Wallin (vi i “motorsågsgänget” sågar aldrig ensamma) för att såga upp träd efter 
Vattenfalls röjningar och dessutom tyckte att vi hade energi kvar för att ge oss på några 
hasselsnår som förpestar livet för några av våra fantastiska ekar. Berit Heap, som också varit 
på Mefjärd hela livet, kom förbi och hon påminde mig om att Ulla-Carina Sellergren berättat 
att hon kunde sitta på trappan utanför torpet och titta på oss barn som badade vid Östra 
bryggan! Kika österut när ni passerar på ängen. Finns några buskar och träd kvar att röja men 
vi kan redan se en fantastisk förbättring kring flera av våra mäktiga ekar. Jag undrar om en 
400-årig ek märker vad som händer vid rötterna? Vad känner den?? Äntligen, gissar jag! “-
Mina sista 300 år blir utan kittlande blad mot stammen.” 
 
På tråksidan, men som ändå slutade bra, är den uppflammande elden. Läs, begrunda och ta 
lärdom! På tråksidan hamnar även det faktum att ett ganska stort antal medlemmar denna 
sommar känt sig störda av buller i olika former. Visa hänsyn, tänk efter och läs mer på annan 
plats. 
 
Trots ett på många sätt extremt tråkigt och besvärligt år så vill jag framföra mitt största 
möjliga tack till alla medlemmar som glatt hälsar på stigen, kämpar så svetten rinner på 
skötseldagarna eller på långa beting, genomför extra insatser med brunnar, gräsklippning 
mm och verkligen bidrar till att vår förening fungerar så bra. Men faktiskt så vill jag framföra 
ett ännu större tack och även beundran för det jobb som mina styrelsekollegor lägger ned. 
Jag ber er, alla medlemmar, att ge alla mina kollegor en (Corona-anpassad) kram för de 
stordåd de hela tiden levererar!  
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Som vanligt…. tveka inte att höra av er om ni har frågor eller synpunkter. Maila till mig eller 
styrelsen@mefjard.se. 
 
Sköt om er och ta nu hand om varandra ordentligt! 
 
Torbjörn Nordström (1:43) 
Ordförande 
 
 
 

 
Snart går vi mot ljusare tider igen, så håll ut! 
 
 
 
 
 

  

mailto:styrelsen@mefjard.se
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Nya grannar 
 
Mefjärd 1:72 

 

 
 
Vi har sedan barnen var små tillbringat mycket tid på sjön men har de senaste åren känt att 
det var dags för en fast punkt i skärgården. Vi har letat ställe främst i södra skärgården, som 
vi gillar bäst, och där vi också haft vår båt sommartid. 
 
Vi tittade på ett fritidshus på Mefjärd förra året och upptäckte ön och dess fantastiska 
förutsättningar med vacker natur och goda kommunikationer. När vi i början av 2020 såg en 
annons på ett hus på ön kände vi att vi måste åka dit igen och på den vägen är det. 
 
När vi fick tillträde och kom ut till Mefjärd i maj insåg vi att allt var ännu bättre än vi först 
upptäckt. Vi kunde ta oss till Mefjärd från vår hemmabrygga i Saltsjö-Boo. Vi i har kunnat 
jobba från Mefjärd under våren med fiber in i huset, och sen alla trevliga och engagerade 
Mefjärdsbor som vi träffat. Ju mer tid vi tillbringat på ön desto mer förtjusta har vi blivit. 
 
Vår familj består av oss; Mattias och Helene samt våra 2 döttrar, Johanna, 23 och Lovisa, 19 
som gärna tillbringar tid på Mefjärd med oss och med sina vänner.  
 
Vi ser fram emot alla trevliga evenemang som anordnas på ön under normala 
omständigheter och att få träffa fler öbor. 
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Mefjärd 1:8 

 

  
 

Vi är Familjen Sundberg, som i mitten av Juni flyttade in på Krokholmen (Mefjärd 1:8). 
Familjen består av Christofer och Paulina och våra fyra barn; Esther (17), Calle (13), Sally (11) 
och Petter (7). Vi bor i Saltsjö-Duvnäs när vi inte är på ön, vilket vi försöker vara så mycket vi 
bara kan.  
 
Vi hamnade på Krokholmen i somras efter kort övervägande att skaffa en större båt eller ett 
hus i skärgården. Vi älskar givetvis Stockholms skärgård och i synnerhet den södra delen så 
när vi såg huset på Krokholmen så bestämde vi oss mycket snabbt att överge alla planer på 
större båt och istället direkt slå till på ett skärgårdshus. Vi fick tillträde till huset strax innan 
midsommar och har varit på ön nästan varje helg hela sommaren.  
 
När vi inte är på Krokholmen så jobbar vi båda. Christofer är egenföretagare inom 
sportbranschen sedan en tid tillbaka där han startade företaget ARK Sports, som designar 
och tillverkar utrustning, dräkter och lifestyle kläder för swimrun (sporten som föddes på 
Utö) och triathlon. Paulina arbetar som konsult inom personal och har nyligen hoppat på ett 
nytt uppdrag på spelutvecklaren Toca Boca.  
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När vi är på Krokholmen tycker vi om att laga mat, bada (inte Paulina), åka båt och träna 
löpning, simning och styrketräning.  
 
Vi har också katten Sigge som inte alls tycker om skärgården och båtlivet. Han är med oss på 
Krokholmen ibland och får ni en skymt av honom så är han en röd katt som är mycket social 
och snäll, men någon skeppskatt är han inte.  
 
Vi är jätteglada att ha hittat till ön och vi stortrivdes redan innan vi fått tillgång till huset och 
ännu mer nu. Vi avser att åka ut året runt och vi hoppas att vi får tillfälle att träffa er alla.  
Christofer, Paulina, Esther, Calle, Sally och Petter 

 

En glad notis 
En av våra öars och våra medlemmars bästa egenskaper är att det alltid är ett glatt 
bemötande och trevliga leenden när helst ett möte sker. På bryggan, i skogen, på stigen eller 
på vattnet.  
 
Tack för att vi har en sådan trevlig stämning hos oss! 

Coronatider 
Tyvärr håller Corona världen i sitt irriterande och i vissa fall förödande järngrepp. 
Restriktioner och distans till släkt, vänner, bekanta och okända gäller fortsättningsvis. 
 
På Mefjärd är det dock skönt att vara, men eftersom Waxholms-båtarna nu lämnat 
sommarschemat bakom sig är det lite mer knöligt att ta sig ut Corona-säkert.  
 
Hjälp varandra så att vi står ut lite till. Ta en bryggfika och/eller ta en gemensam 
distanspromenad till pumpen. Vinka till grannen och visa att ni är ute så känns tillvaron 
genast mer rolig i höst- och vintermörkret. 

Grovsopha mtning 
Som ni alla märkt så ställdes grovsophämtningen in i år 2020. Styrelsen har varit i kontakt 
med SRV och ifrågasatt att de ställde in utan att först ta en kontakt med oss för att se om 
hämtningen hade kunnat genomföras på ett säkert sätt men egentligen inte fått något svar, 
de har enbart hänvisat till FHM:s allmänna råd och deras tolkning. Ekonomisk kompensation, 
trots att tjänsten ej är utförd kan vi också glömma eftersom vi erbjudits att slänga våra sopor 
på återvinningsstationerna på fastlandet.  
 
Vi får hoppas att Corona-situationen lättat till försommaren 2021 så att hämtningen kan ske 
som vanligt. Styrelsen kommer ha löpande kontakt med SRV för att tydliggöra vad vi på 
Mefjärd kan göra för att hämtningen skall kunna genomföras. Det lär ju finnas extra mycket 
sopor nu... 
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Sko tseldagar 

Årets skötseldagar har genomförts med bravur med iakttagande av Coronarestriktioner. Det 
är slyröjning, ängsskötsel och skogsvård som främst varit temat för året. 
 
Det har även genomförts en mängd beting via medlemmar som inte kunnat eller velat vara 
med vid ordinarie skötseldagar. Toppen! 
 
Det har också varit lite olika bud angående skötselplikt för 70+ p.g.a. Corona. Inför 
kommande säsong vill styrelsen påpeka att skötselplikt gäller alla medlemmar, dvs en 
persons närvaro vid en skötseldag alternativt utförande av beting. Vi försöker alltid hitta 
lämpliga och anpassade uppgifter till de som inte kan närvara.   
 
Ålder i sig ger ingen dispens. Klarar man av olika skäl inte att deltaga får man om möjligt be 
andra i familjen eller släkt att närvara i ens ställe. Den låga årsavgiften i föreningen bygger till 
stor del på frivilliga insatser i form av persontimmar från samtliga medlemmar.  
 
Extra stort tack till alla som dessutom är med på flera skötseldagar och har haft fler än en 
person från fastigheten närvarande! Corona-distans-kram till er alla från skogen, bryggorna, 
ängarna (och styrelsen). 
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Gra sklippning 
Under sommaren har vi haft vi sex medlemmar som utöver skötseldag hjälpt till med 

gräsklippning och som vi vill tacka speciellt. 

 

Nils Egberg (1:33 ), Peter Ubrig (1;58 ), Hans Beling (1:19),  

Per Olof Johansson (1:34), Bengt Verlestam (1:23) och Björn Olsson (1:89) 

 

Tack alla ni för era insatser med att hålla våra ängar och stigar fina! 
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Mefja rdsjoggen 
Mefjärdsjoggen gick av stapeln lördagen den 11 juli. Samordnare var som tidigare år Sara 
Lundvall och Jakob Skogholm. 
 
Det var en väldigt lyckad dag med många glada deltagare på banan! 
Loppet genomfördes på ett Corona-säkert sätt och för att undvika trängsel infördes vissa 
anpassningar: 
 

• Individuella starter, korta och långa banan startade åt olika håll. Kort bana 400 
m, medellång bana ca 3 km, lång bana ca 6 km. Promenadklassen gick inte att 
genomföra detta år. 

 

• Alla åskådare och deltagare i hejarklackar spred ut sig utmed banan samt säkerställde 

behörigt avstånd till de tävlande. 
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Djur och natur 
Det kryllar av djur och natur i skogen, och ibland på stigen och ibland på den egna tomten. 
Kul tycker de flesta. Mindre kul tycker en del, beroende på vad för sorts djur och natur det 
gäller. 
 
Årets djur& naturkul är som följer: 
 

• Störst och envisast:  Älg + mer älg 

• Fluffigast:   Räven med nyfiken svansföring. 

• Mest graciös:   Havsörnen i skyn 

• Vassaste profilen:  Hägern i skymningen på en udde 

• Surrigaste:   Humlor, getingar och bin – Nödvändigt för allt. 

• Återvändaren:  Minken verkar tyvärr tycka om våra öar igen. 

• Mest sprakande:  Alla rododendronbuskar som blommar i juni. 

• Ståtligast och äldst:  Alla gamla ekar som fått städat runt sina rötter och stammar. 

• Rörigast:   Den stora myrstacken nästan vid södra udden. 

• Hungrigaste:   Skarven som försöker tömma sjön på fisk 

 
Älgarna är nog de djur som samlat mest människoåsikter under sommaren.  
 
Vissa av de fyrbenta besökarna är väldigt orädda och nog så skrämmande när de väljer att 
komma lite närmare. Under sommarens kontakter med viltvårdare har det dock visat sig 
svårt att driva bort älgar från en ö då de simmar runt och återkommer titt som tätt. Det går 
heller inte att beställa en avskjutning (vare sig det skulle vara rätt eller fel). Anledningen är 
att viltvårdaren/jägaren själv bokstavligen måste bli attackerad av älgen vid jakttillfället så att 
viltvårdaren vet att det är rätt älg. Knepigt minst sagt och i nuläget finns det ingen bra 
lösning. 
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Skyddsjakt pa  skarv 
Södra Skärgårdens Jakt o Viltvårdsförening (SSJVF) är ett jaktlag som bedriver en del jakt i 
vårt område och bland annat har tagit på sig den grannlaga uppgiften att reducera antalet 
skarvar i vårt område. De bedriver jakt både väster och öster om Ornö och har noterat att 
även skarven gillar våra öar.  
 
Föreningen har nu hört av sig och önskar tillstånd att få bedriva skyddsjakt på skarv inom vårt 
vattenområde. Jakten kommer att genomföras av en grupp jägare med utsedd jaktledare för 
att garantera säkerheten. Eventuellt kommer några enkla gömslen behöva byggas på några av 
skären eftersom skarven är smart och försiktig.   
 
Styrelsen ställer sig positiv till förfrågan och avser att bevilja detta, eftersom det kan ge en 
viss återhämtning för fisken och samtidigt säkerställer att vi inte helt plötsligt har en 
skarvkoloni på någon av våra mindre öar. Detta naturligtvis med förbehåll att det skall ske 
utan risk för medlemmar som vistas på Mefjärd, intilliggande öar och vattenområden. 
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Änva nd ljus da r och na r det verkligen beho vs             
 
Belysning som är så viktig för oss människor och vår trygghet, säkerhet  
och välmående har tyvärr en negativ påverkan på djurlivet. 
  
En av djurarterna som kanske är mest känd för att påverkas negativt av ljusföroreningar är 
fladdermöss. De känner sig trygga i mörkret. I ljus riskerar de att bli tagna av rovfåglar, så när 
de upplever att det är upplyst håller de sig borta. För dem är en upplyst byggnad förknippad 
med livsfara. 
  
Det är inte bara fladdermöss som påverkas. Ljusföroreningar är en av anledningarna bakom 
den utbredda insektsdöden. Hälften av världens insekter är nattlevande så det är inte så 
märkligt att de påverkas i en allt mer upplyst värld. Det har bland annat kunnat konstateras 
att en tredjedel av de nattfjärilar som söker sig till lampors ljus på nätterna har dött 
morgonen efter, antingen på grund av utmattning eller för att de ätits upp. 
  
Vi är mest beroende av artificiellt ljus under vintern, en period där många djur och insekter 
är mindre aktiva. Ett råd är därför att koncentrera användning av belysning till vinterhalvåret 
och försöka begränsa det under sommarhalvåret när behovet är något mindre. 
Sommarkvällar med mysbelysning är underbara men det är kanske onödigt att all 
utebelysningen tänds när stugan står tom. 
  

• Ha inte lampan på under natten och tider där du inte har nytta av den.  

• Använd en timer eller en rörelsedetektor.  

• Använd svagare ljuskällor, då kommer ögonen även se utanför ljuskäglan. 

• Rikta ljuset neråt eller mot ett föremål eller en växt. 

• Var sparsam med belysning vid bryggan nära vattenytan. 

• Ljuset ska vara varmvitt. 
  
 Var inte rädd för mörkret ty ljuset vilar där. Vi ser ju inga stjärnor där intet mörker är…… 
Dikt av Erik Blomberg 

     
Referenser: 
http://www.calluna.se/userfiles/files/8_LEDbelysningens_effekter_på_djur.pdf 
https://www.natursidan.se/nyheter/ny-studie-nattbelysning-stor-anledning-till-
insektsdoden/ 

https://www.natursidan.se/nyheter/ljusfororeningar-ger-samre-pollinering-pa-natten/ 

https://www.natursidan.se/nyheter/boken-som-vill-andra-mansklighetens-morkersyn/ 

https://www.grubbygardens.se/belysning-paverkan/ 

 
 

  

https://www.natursidan.se/nyheter/ny-studie-nattbelysning-stor-anledning-till-insektsdoden/
https://www.natursidan.se/nyheter/ny-studie-nattbelysning-stor-anledning-till-insektsdoden/
http://www.calluna.se/userfiles/files/8_LEDbelysningens_effekter_p%8C_djur.pdf
https://www.natursidan.se/nyheter/ny-studie-nattbelysning-stor-anledning-till-insektsdoden/
https://www.natursidan.se/nyheter/ny-studie-nattbelysning-stor-anledning-till-insektsdoden/
https://www.natursidan.se/nyheter/ljusfororeningar-ger-samre-pollinering-pa-natten/
https://www.natursidan.se/nyheter/boken-som-vill-andra-mansklighetens-morkersyn/
https://www.grubbygardens.se/belysning-paverkan/
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Skogs- och a ngspolicy  
Med grund i den skogsvårdsplan som framarbetats tillsammans med Skogsstyrelsen, kommer 

styrelsen till årsmötet i mars presentera ett förslag på ny Skogs- och ängspolicy för beslut. 

Nedan följer en bakgrund och ett första utkast. 

 

Mefjärds Sportstugeförening – Policy för skogs- och ängsvård 
Att skydda och underhålla vår gemensamma egendom, stamfastigheten 1:1, betyder att ta 
hand om stora arealer av skogs- och ängsmark på ett sätt som bevarar befintliga natur- och 
kulturvärden och samtidigt tillgodoser behov av områden för när-rekreation.  
 
Skogen utgör en rik livsmiljö för områdets växt- och djurliv och erbjuder möjligheter för bär- 
och svampplockning och ger skydd mot insyn, vind och luftföroreningar.  
 
Tallar med olika former och varierande ålder ger våra öar en särskild karaktär och därmed 
höga natur- och upplevelsevärden. Tidigare lantbruksverksamhet ledde till öppnare marker 
och spår av det finns i form av ängar, enbuskar, hassel och stora grova gamla ekar.  
 
På Mefjärd finns tre områden som har nyckelbiotopsstatus och utgör ett mycket värdefullt 
biologiskt kulturarv. Nyckelbiotoper omfattar de i Skötselplanen beskrivna avdelning 4 (de 
gamla ekarna längs huvudstigen) och avd. 5 (lövskogsområde öster om stora ängen) samt ett 
litet areal runt brandstationen. Läs mer om nyckelbiotoper här: 
https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/biologisk-mangfald/nyckelbiotoper/ 
 
Alla de gamla ekarna är mycket skyddsvärda och måste värnas både som levande träd och 
som död ved när de dör eller faller. Då marken på stora områden inte är gynnsam för lövträd 
är lövskogsområdet öster om stora ängen extra skyddsvärt. 
 
Skogsskötseln ska vara aktiv men ytterst varsam, stora förändringar bör undvikas. 
 
Skogsvård 
Skogsvården på Mefjärd och dess tillhörande öar ska följa Grönområdesplanen 
(Skötselplanen) som framtagits 2019 av Skogsstyrelsen på uppdrag av föreningen.  
 
Skötselplanen omfattar fastigheten 1:1 som ägs och förvaltas av föreningen och ska användas 
rådgivande även för de privatägda tomterna.  
 
Skötsel av allmänning som angränsar till en tomt åligger respektive tomtägare.  
 
I Skötselplanen delas öarna in i olika avdelningar beroende på deras naturtyp. Den 
tomtangränsande allmänningen ska skötas enligt den respektive avdelning som beskrivs i 
Skötselplanen.  
 
Vid slyröjning ska de allmänna råden som finns i slutet av Skötselplanen följas, framförallt 
unga granar och uppslag av asp ska tas bort, oxel och sälg ska sparas. Döda träd sparas helst 
stående så länge de inte utgör någon säkerhetsrisk. Ris och grenar kan med fördel sparas i 
högar på solbelyst plats då död ved är nödvändigt för många insekter, mossor, svampar och 

https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/biologisk-mangfald/nyckelbiotoper/
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lavar. 
 
Det är inte tillåtet att fälla träd på allmänningen utan styrelsens tillåtelse. 
Användandet av motorsåg på allmänningen kräver motorsågskörkort AB. 
 
Grönområdesplanen inklusive tillhörande kartskisser finns på hemsidan 
 
Ängsvård 
De centrala delarna av Mefjärd präglas av öppna ängar med några träd av vildapel och rester 
av ekhagar, tack vare skärgårdshemman som har funnits på ön sedan åtminstone början av 
1700-talet. Där bedrevs odling av foder till kreatur samt betor, potatis och säd och hela ön 
användes som betesmark. 
 
De öppna ängarna bidrar till det höga rekreationsvärdet vi nu kan uppleva, men måste 
regelbundet skötas för att undvika uppväxt av sly och vass. 
 
Då delar av ängarna används olika mycket och för varierande aktiviteter, måste skötseln 
anpassas. Den norra delen av stora ängen nyttjas för midsommarfirande, fotbollsspel och 
annat socialt umgänge samt som helikopterlandningsplats och behöver därför klippas 
regelbundet under sommarhalvåret. 
 
Den södra delen där vi firar Valborg med valborgsbrasan klipps två gånger om året.  
  
Däremellan ligger blomsterängen som sköts med traditionsenligt slåtter under sensommaren 
(sedan 2012 av Ängsgruppen). Det är ett försök att återskapa den forna blomsterprakten på 
ön och bidrar därmed till vård av biologisk mångfald. Även en del av lilla ängen sköts som 
blomsteräng av Ängsgruppen. Blomsterängarna klipps inte med motorgräsklipparen. 
 
De delarna av lilla ängen som inte sköts som blomsteräng klipps två gånger om året. 
 
Stigarna klipps regelbundet.  
 
Klippningen av ängar och stigar görs enligt ett klippschema som finns på hemsidan och 
uppsatt i brandstationen. 
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Motorsa gskurs 
Sju medlemmar gick under sommaren den tidigare utannonserade motorsågskursen. 
Samtliga deltagare var väl förberedda och klarade både det teoretiska och praktiska provet 
med bravur och är nu stolta innehavare av Motorsågskörkort AB. Detta är numera ett (lag-) 
krav för att man skall kunna arbeta med motorsåg utanför sin egen tomt. I samband med 
kursen så påbörjades åtgärderna enligt den skogsvårdsplan som tidigare presenterats. 
Grunden för vilka träd etc. som skall fällas finns i planen. 
 
Styrelsen meddelar även ett formellt ”Ursäkta vi glömde informera boende” om 
motorsågskursens omfattning och störning för medlemmar. I framtiden skall liknande event 
anslås i god tid.  
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Ha nsyn fyrhjulingar och vattenskoter 
Det är fridfullt på våra öar och de flesta vill ha det så. Det finns även de som anser att det 
inte behöver vara så och det viktiga är att ha förståelse för att alla inte alltid har samma åsikt. 
 
Knepet överlag är att visa hänsyn till sina medmänniskor. Det är tex olämpligt att köra 
motorsåg, vattenskoter eller tex gräsklippare så att det stör omgivningen på morgon och 
kväll, medan det kanske är mer ok dagtid. Om du störs, meddela den som stör så brukar det 
lösa sig.  
 
Förbud är tråkiga i sig men som ni säkert känner till är det mer regleringar på gång när det 
gäller framförande av tex vattenskotrar, trots att det redan nu ser ut så här: 
 
I Sverige får man enligt vattenskoterförordningen endast köra vattenskoter i allmänna farleder samt 
inom områden där länsstyrelsen har beslutat om undantag från det generella förbudet. Du som kör en 

vattenskoter är ansvarig för att inte skada människor, natur eller miljö. 
 
Det finns inga allmänna farleder i närheten av Mefjärd och åker man vattenskoter så måste 
man ta stor hänsyn så man varken stör eller förstör. Många i vår förening uppfattar det som 
mycket störande när skotrarna far fram och tillbaka utanför tomten. Vill ni läsa på mer så 
hänvisas till:   
http://naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8200-0.pdf 
 
Det är inte tillåtet att köra fordon som tex fyrhjulingar på våra öar. Dispens för enskilda 
händelser eller särskilda behov kan sökas hos styrelsen. Utan dispens får inte motordrivna 
fordon användas på våra öar, det gäller även på den egna tomten. I samband med 
skötseldagar kan styrelsen besluta att bevilja dispens för att transportera redskap, material 
etc. för delar som berör allmänningen. Motordrivna fordon (flistugg, gräsklippare etc.) som 
tillhör föreningen och används för skötseln av våra öar har generell dispens men skall 
användas just för skötseln av våra gemensamma ägor. 
 

 
Gräsklippar-meeting. Två miljövänliga och en mer ljudlig och miljöpåverkande version. 

http://naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8200-0.pdf
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Eldning – Elden a r lo s 
I oktober flammade en s.k. släckt eld/eldning upp igen och det är tur att vi har aktiva, rådiga 
och duktiga medlemmar ute på ön. Det är tyvärr inte första gången det händer och det är 
skrämmande hur länge elden kan pyra utan att det märks, för att sedan helt plötsligt flamma 
upp!  
 
Ett hedersomnämnande till alla inblandade som deltog att släcka och bevaka att det inte blev 
mer skador än det nu blev.  
 
Det finns flera lärdomar att dra av detta och några är: 
 

• Se till att ha vatten framdraget om möjligt, alternativt ett större antal hinkar med 
vatten i närheten. Att börja leta efter vattenpost, slangar eller hinkar när elden väl 
sprider sig är inte bra. Lämna hinkar (fyllda) och slangar framme när ni lämnar ön. 

 

• Kontakta alltid Södertörns Brandskyddsförbund innan eldning sker. Det finns i princip 
bara två eldningsveckor per år när detta inte är nödvändigt. Ring 08-721 22 00 och 
hänvisa till vår dispens (2011-4763-2) innan ni tänder. Brandskyddsförbundet brukar 
alltid påtala vikten av att elden är släckt innan mörkret faller.  

 

• Elda om möjligt i eldningstunna eller motsvarande. 
 

• Se till att aldrig elda samma dag som ni skall åka hem! Skall ni åka på söndag släck 
elden på lördag och ägna söndagen åt att se till att det inte pyr någonstans. Lämna 
inte inom 24 timmar efter att elden anses vara släckt. 

 

• När ni lämnar, kolla om det finns någon i närheten som kan titta till platsen. 
 

• Om ni upptäcker en brand, LARMA. Det är fantastiskt att vi har våra egna rådiga 
medlemmar men ta inte onödiga risker utan larma. Ornö har ett brandvärn och 
Sjöräddningssällskapet har kraftiga pumpar och mycket slang både på Ornö och 
Dalarö. 

 

• DET GÅR INTE ATT VARA NOG FÖRSIKTIG! 
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Erfarenheter från en brand på Mefjärd 
Under en promenad på ön ser jag rök och går (efter viss tvekan) för att undersöka. Ingen syns 

till på den aktuella tomten och när jag kommer närmare upptäcker jag flera härdar där det 

ryker och eldslågor som slår upp från tomtens fiberkabel. Elden har löpt flera meter längs 

kabeln. Försöker först släcka med hjälp av vattenhinkar men inser snabbt att det inte räcker 

och jag behöver förstärkning. Ringer efter hjälp och lyckas hitta en vattenslang. Tillsammans 

sprutar vi vatten i en och en halv timme och vänder upp jorden där det ryker för att upptäcka 

att brandområdet är ännu större än vad som först syns på ytan. Ensam och utan slang hade 

jag behövt ringa brandkåren för att få bukt med elden. Under de kommande dygnen turas vi 

om med grannar att gå brandvakt och spruta vatten på området. 

 

Lärdomen är att eld kan ligga och pyra länge och sprida sig utan att det syns och hur viktigt 

det därför är att fortsätta hålla uppsikt fast man tror att man har släckt. Och att ALLTID gå 

och se efter om man ser rök. 

 

/Mefjärd i oktober 2020/Britt Bojler 
 

 

Kommentar från Brandförsvaret om eldning och hur länge det finns risk efter eldning 
Södertörns brandförsvar meddelar att en större glödhög kan glöda i flera dygn. Om det 
fortfarande är varmt/ryker ska marken fortsätta att blötläggas. Bedömer man därefter att 
branden är helt släckt så räcker det med en kontroll på kvällen och morgonen därefter. 
 
När det branddrabbade området är kallt (även på djupet) och utan synlig rök så kan man utgå 
från att elden är släckt.  
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Rent och gott vatten - Fortsa ttning 
I förra numret samlades lite info om avsaltningsanläggningar. Installationer pågår 
regelbundet på ön verkar det som, och utan att göra reklam verkar det vara ett företag som 
dominerar i skärgården. 
 
Installationen är relativt enkel, men kräver några minuters planering. Tillgång till el och 
lämplig bod för placering är nödvändigt. 
 
Systemet bygger kort på att sjövatten pumpas genom förfilter och sedan igenom ett 
membranfilter via en högtryckspump. Det renade vattnet samlas i en tank och från tanken 
med det renade vattnet kopplas en distributionspump. 
 
Vad ska man då ha allt nyproducerat sötvatten till? De flesta gör inte av med särskilt mycket 
vatten till matlagningen i sig, men disk, dusch och ev. tvätt kan nu ske i överflöd (men tänk på 
att ha rätt vattenrening innan utsläpp sker till naturen såklart). Den största nyttan förutom 
dricksvatten är nog möjligheten att odla och sköta om en trädgård. Att vattna en gräsmatta 
under heta sommardagar går inte med bara uppsamlat regnvatten eftersom vattnet inte fylls 
på förrän det regnar igen, och då har gräset torkat och rosorna vissnat. 
 
Bra köp säger de som nu har en installerad avsaltningsanläggning! 
 

 
Pågående installation av avsaltningsanläggning.  
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Ä rsmo te 
Den 17:e mars 2021 kl. 17:30 är det dags för årsmöte och separat kallelse kommer att skickas 
ut per epost. 
 

Om ni vill lämna motioner är sista inlämningsdag den sista januari 2021. Enklast är att maila 

dessa till styrelsen@mefjard.se och kontrollera gärna att styrelsen tagit emot motionen så att 

den inte fastnar i skräpposten eller likn. 

 

Meddela gärna styrelsen vid kontaktuppgiftsförändringar  styrelsen@mefjard.se. 

 

Hja lp oss a lska O stersjo n! 
Efter denna något annorlunda säsong har vi nu samlat ihop 30.950 kr. 
Vi hoppas att pandemin och alla förändringar i vårt levnadssätt den innebär skapar vilja och 
energi att engagera oss i att förbättra förutsättningarna i vår närmaste omgivning.  
Därför fortsätter vi en säsong till för att med allas vår gemensamma ansträngning nå målet 
40.000 kr för vår insamling. Häng med och engagera dig! Många väljer att samla in pengar till 
välgörenheten i samband med en födelsedag eller annan högtid, använd gärna vår insamling 
till det. 
 
Till insamlingen hittar ni via en knapp i menyn på vår hemsida och enkelt genom att googla 
på “Mefjärd älskar Östersjön”, eller direkt på https://egeninsamling.wwf.se/ostersjon/5-5696 
 
Det går även bra att swisha till Doris på 070 208 01 55 och skriva in meddelandet “För 
Östersjön”, så 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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Ett tips för att stilla längtan till havet under vintersäsongen är att besöka “Baltic Sea Sience 
Center” på Skansen. Djupdyk i akvarier med undervattensmiljöer från strandnära skärgård till 
öppet hav eller ta del av de viktiga utställningarna om miljön. 
https://www.skansen.se/sv/baltic-sea-science-center 

 


