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Gåva till alla medlemmar i Stavsuddaskärgårdens Intresseförening  

SIF fyller 25 år och firar det genom en nyutgåva av boken 
"Öarna berättar" – ett unikt stycke historia om vår skärgård 

Nyutgåva med anledning av SIF:s 25 årsjubileum 2017

Öarna berättar
Stavsuddaskärgården förr och nu – en skärgårds historia

Stig W Nilsson & Per J Westin

Öarna berättar

För 20 år sedan gav SIF ut årsboken  

”Öarna berättar” författad av Per Westin 

och Stig W Nilsson. De båda författarna la 

ner ett enormt arbete för att beskriva våra 

öars historia.  

Var ligger Arselklappen? På vilken ö låg 

lönnbränneriet och blev lönnbrännarna 

verkligen dömda? Hur gör man ”falsk  

kaviar”?  

Visste du att Fritjof Pettersons Diverse- 

handel på Södra Stavsudda år 1951 sålde 

mest pilsner (per invånare) i hela landet? 

Att känna till lite grann om just våra öars 

historia är viktigt för att hitta vägen  

framåt.  

”Öarna berättar” är unikt stycke historia 

om vår skärgård och vi är glada att till  

vårt 25-årsjubileum kunna ge alla våra  

medlemmar en nyutgåva.

Glad sommar 2017 önskar SIF:s styrelse 
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S
tavsuddaskärgårdens Intresse-
förening, SIF, bildades 1992 
med syftet att verka för utveck-
ling och sammanhållning i just 

vår del av skärgården. 25 år är en långtid 
och mycket har förändrats men en del är 
sig likt. Då stred man mot planerad dump-
ning av muddringsmassor i Kanholmsfjär-
den, den förödande fastighetsskatten och 
allt krångel med bygglov. Någon muddring 
blev det aldrig, fastighetsskatten är avskaf-
fad (åtminstone tillsvidare) men problemet 
med bygglov är minst lika bekymmersamt 
nu som då. 

I dag lägger strandskyddet en ”våt filt” 
över utvecklingen. Trots att det finns gott om 
mark, gott om jobb och många som vill flytta 
ut, så kommer ingen egentlig nybyggnation 
igång i skärgården. SIF fortsätter att kämpa 
för en förändring!

För några år sedan började Telia att 
avveckla sitt kopparnät i Stavsuddaskär-
gården. Det kunde ha blivit ett verkligt 

problem. Dessbättre uteblev katastrofen 
mycket tack vare att i stort sett alla be-
byggda öar och kobbar inom vårt område 
nu har tillgång till bredbandsfiber. Med 
fiber och åtta W-bryggor kan man nog påstå 
att vi nu har bättre kommunikationer än 
någonsin. SIF vill se till att det fortsätter så.

På senare år har SIF också utökat an-
strängningarna med att skapa tillfällen att 
mötas. På våra årsmöten bjuds på frukost 
eller sillunch. Seglarskolan arrangeras nu 
för fjärde året och i år har vi tagit initiativ 
till en navigationsutbildning för både 
vuxna och unga. Succén med ett Stavsud-
dakalas upprepas i år som en avslutning 
på Stavsuddadagen. Vi tänker fortsätta 
med att skapa möten, för både unga och 
vuxna. På så sätt bidrar vi till att hålla vår 
skärgård lite mer levande.

Att hålla vår skärgård levande betyder 
också att stödja alla de verksamheter som 
finns i vårt område. Utan affär, bensin-

mack, varv, sommarkrog, utan hantverkare 
med egna båtar skulle livet för oss hel-  
eller deltidsboende bli både svårt och 
krångligt. Därför är det självklart att  
SIF stöttar alla som driver service i vårt 
område. Utan service dör skärgården!

För 20 år sedan gav SIF ut årsboken 
”Öarna berättar” författad av Per Westin 
och Stig W. Nilsson. De båda författarna la 
ner ett enormt arbete med att beskriva våra 
öars historia. 
Var ligger Arselklappen? På vilken ö låg 
lönnbränneriet och blev lönnbrännarna 
dömda? Hur gör man ”falsk kaviar”? 
Visste du att Fritjof Pettersons Diversehan-
del på Södra Stavsudda år 1951 sålde mest 
pilsner i hela landet (per invånare…)? Att 
känna till lite grann om just våra öars his-
toria är viktigt för att hitta vägen framåt. 

”Öarna berättar” är ett unikt stycke 
historia om vår skärgård och vi är glada att 
till vårt 25-årsjubileum kunna ge alla våra 
medlemmar en nyutgåva. ◀

Vi fyller 25 år!

StavSuddaSkärgårdenS IntreSSeFörenIng

Magnus Buhré 
Söderholm 
(ej med på bild)

Christina Roman Hellström 
Norra Stavsudda

Alessia Chiappini Flodén 
Västra Tistronskäret

Lotten Andersson 
Norra Stavsudda

Göran Lagerström 
Kasholmen

Elisabeth Trotzig 
Norra Stavsudda

Jocke Eklund, 
Norrholmen

Karin Sundberg, 
Västra Tistronskäret

Glad sommar 2017 önskar vi i SIF:s styrelse
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Öarna berättar

För 20 år sedan gav SIF ut årsboken  

”Öarna berättar” författad av Per Westin 

och Stig W Nilsson. De båda författarna la 

ner ett enormt arbete för att beskriva våra 

öars historia.  

Var ligger Arselklappen? På vilken ö låg 

lönnbränneriet och blev lönnbrännarna 

verkligen dömda? Hur gör man ”falsk  

kaviar”?  

Visste du att Fritjof Pettersons Diverse- 

handel på Södra Stavsudda år 1951 sålde 

mest pilsner (per invånare) i hela landet? 

Att känna till lite grann om just våra öars 

historia är viktigt för att hitta vägen  

framåt.  

”Öarna berättar” är unikt stycke historia 

om vår skärgård och vi är glada att till  

vårt 25-årsjubileum kunna ge alla våra  

medlemmar en nyutgåva.
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M
ånga har under de senaste åren 
frågat om jag har kvar något 
exemplar av SIF årsbok 1987 
med titeln ”Öarna berättar” 

Stavsuddaskärgården förr och nu. Tråkigt 
nog har även nytrycket tagit slut. Mycket 
glädjande att SIF avser att ge ut ett ny-
tryck. Under SIF första år märktes tydligt 

att kunskapen om vår skärgårdsdel ofta 
var mycket begränsad. Även om den 
egna ön var faktakunskaperna om öns 
historia varierande. Många i SIF hade 
inte besökt någon annan ö än hemön.

Stig W Nilsson och undertecknad 
beslöt då att skriva ihop Stavsud-
daskärgårdens historia i stora drag. 
Stig koncentrerade sig på Norra 
Stavsudda-delen och jag tog Södra 
Stavsudda-delen.

Vi tyckte att vi kom cirka halvvägs 
i våra ambitioner och avsikten var att 
ge ut en del 2. Tyvärr så omkom Stig 
i en drunkningsolycka vid den egna 
bryggan och det blev ingen ny del.

Det finns så mycket ytterligare 
som öarna kan berätta. Hur livet 
på öarna och förutsättningarna att 
leva och bo förändrades vid klara 
omslagspunkter i historien. Hur 
var det att komma igen när allt var 

skövlat och bränt sommaren 1719? Hur var 
det att klara försörjningen då fisket fick 
konkurrens från Västkusten och skärgårds-
bon fick bli mer av skärgårdsbonde och 
öarna odlades upp? Hur var det när det 
blev ljusare inomhus med fotogenlampan, 
varmare och lättare att laga mat med järn-
spisen och järnkaminen? Hur var det när 
nya tiden kom till vår del av skärgården 
med elektriciteten under 1950-talet? 

Många fantastiska levnadsöden faller 
i lätt i glömska. Några exempel är barnhus-
barnet Frans Fredrik Ferdinand Englund 
som tjänade dräng på Norra och Södra för 
att sluta sin bana som kommunstyrelsens 
ordförande i nybildade Möja kommun eller 
den borne entreprenören  Torvald ”Tolle” 
Rubin som i telefonkatalogen stod som 
skeppsredare. Det finns många levnadsö-
den som bör få berättas och inte falla i 
glömska. 

Att man känner till namnen på vikar, 
uddar, ängar, kobbar och grund för den 
egna ön är ett minimum av kunskap, men 
hur är det med de andra öarna i närheten?

Ett nytryck av ”Öarna berättar” kan öka 
lusten att lära sig mer om den egna ön och 
Stavsuddaskärgården. ◀

Hälsar Per Westin från Korsö

    Ja tack, jag hämtar min bok på SIF:s årsmöte, fredag 21 juli kl 10:00 på 
         ängen till höger om affären på Norra Stavsudda. Kaffe och bulle serveras.

    Ja tack, jag hämtar min bok i Norra Stavsudda Handel.

    Ja tack, jag vill ha min bok skickad till mig mot en kostnad av 30 kronor.
Jag mailar min adress till: goran@lagerstrom.se

Namn: ..............................................................................................................................................................................................................

Jag bor på ön: .........................................................................................................................................................................................

SIF 25 år



Det händer i sommar

Roland Svensson
Roland Svensson 
(1910-2003) tillhör 
de konstnärer 
som redan under 
sin livstid fick en 
plats i svenska 
folkets hjärtan. 
Hans skildringar av 
den stockholmska 
skärgården och dess 
invånare lever vidare 
med oförminskad 
intensitet. Roland 
Svenssons måleri 
och författarskap 
(bl a klassikern 
"Skärgårdsliv i 
gången tid") är 
värdefulla dokument 
över skärgårdsbornas 
tillvaro för inte så 
längesedan. Han är 
bl a representerad 
på Nationalmuseum, 
Göteborgs- och 
Malmös konstmuseer 
samt prins Eugens 
Waldemarsudde.
Intresset för hans 
konstnärliga gärning 
har växt under 
senare år. I museet 
speglas konstnärens 
obändiga 
arbetslust ända 
ned till de konkreta 
arbetsplatserna i 
form av målar- och 
skrivarhörnorna. 
Dessa har sedan 
konstnärens 
bortgång 2003 
bevarats i hans gamla 
ateljé på Tornö och 
allt är nu flyttat till det 
nybyggda museet 
vid Ramsmora 
ångbåtsbrygga, där 
även en glasad vägg 
ger ett vidunderligt 
perspektiv ut mot 
den skärgård, Nassa 
och Gillöga, som låg 
Roland varmast om 
hjärtat.

Eskaderfärd 
med egen båt till Möja
Söndagen den 16 juli arrangerar SIF en eskaderfärd 
till Möja med guidat besök på Roland Svensson  
Museum och efterföljande lunch på Wikströms Fisk.

Fakta
PRIS: 275:- inklusive guidat 
museibesök och lunch med 
kaffe och kaka på Wikströms. 
Dryck tillkommer.

Betalning vid avfärd, kontant 
eller Swish

ANMälAN: Med mail senast 
5 juli till goran@lagerstrom.se

KoNtAKt: Göran lagerström 
0738-537 020

V
i samlas med egna båtar klockan 
09.30 i fladen vid affären på 
Norra Stavsudda. Gemensam  
avfärd 10.00 över Möja väster-

fjärd, vidare genom Möja ström och upp 
längs Möjas östsida till Ramsmora hamn. 
I Ramsmora har man lovat att bereda plats 
för våra båtar. Det kan blåsa en del på 
Möja västerfjärd så kom med en båt som 
du vet klarar fjärden.

På museet möts vi av Britt Fogelström 
som är en av initiativtagarna till museet. Britt 
kommer att guida oss genom Roland Svens-
sons konstnärsskap och skärgårdsliv.

Efter andlig spis promenerar vi till Wik-
ströms Fisk där Stina Åbrandt (född Wik-
ström) väntar med lunch. Vad som står på 
menyn beror på vad pappa Rune fiskat under 
natten och morgonen. (Om du inte äter fisk 
eller har andra, särskilda önskemål på meny 
ber vi dig notera detta på din anmälan.) 

om du saknar möjlighet att komma 
med egen båt kan du anmäla dig ändå. Vi 
kommer att försöka ordna plats i någon 
grannes båt. Glöm inte att notera detta 
på din anmälan. Du som har platser över 
i båten får också gärna notera det på din 
anmälan. ◀

Ett unikt arrangemang av Stavsuddaskärgårdens IntresseFörening i samarbete 
med Roland Svensson Museum och Wikströms Fisk
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har tio års erfarenhet 
av byggnationer i skärgården. Mer information hittar ni på 
hhmarin.se eller kontakta oss:  

Karl Hellström 
karl@hhmarin.se 
070-422 47 63

Gustav Hellström 
gustav@hharin.se 
070-492 50 39



N
är mina döttrar gick i skolan, 
spelade vi föräldrar denna pjäs 
på en basar. Det uppskattade 
eleverna och vi hade roligt när vi 

träffades för att öva. Det gick åt en och en an-
nan flaska Parador. Som lärare har jag också 
låtit elever spela teaterstycket för föräldrarna 
ett par gånger.

Svartsö skola firade 120 års jubileum 
i maj. Personalen hade gått på skattjakt. 
Skolans vind var fylld av spännande 
föremål. 

Det blev en fantastisk utställning: Från 
svarta tavlan till fjärrundervisningen. 
De gamla skolplanscherna gick under 
klubban. Det blev en rejäl slant, som ska 

komma eleverna till godo. Jag hade fyra 
härliga planscher med mig hem.

Dessa skolplanscher får mig att förflyt-
tas bakåt i tiden, till min egen skolgång. 
Då fanns ingen data eller TV. Vi elever satt 
stumma av beundran, när lärarinnan berät-
tade om det vi såg. 

När jag tittar på dem idag kan jag 
framkalla såväl lukter som känslor. Hela 
klassrummet i Kungsholmens folkskola 
dyker upp från mitt undermedvetna. Det 
var högt till tak och de stora fönstren 
släppte in ljus som reflekterades i de 
klotformade glaslamporna, som var sym-
metriskt upphängda i taket. Där satt jag i 
en träbänk längst fram. 

Jag fick alltid sitta längst fram, bara 

för att jag var kortast i klassen. Jag och de 
andra flickorna hade en stor rosett i håret. 
Jumperssetet kliade en smula. Killarna bar 
”äppelknyckarbyxor” och hade en rutig 
pullover ovanpå den vita skjortan. 

Vi skrev med bläck och torkade skrif-
ten med läskpapper.

Det var mycket av igenkännande denna 
lördag på Svartsö. Besökarna var många. 
En äldre man hade gått i skolan på 20-ta-
let. När han fick en blomma utdelad av 
skolans yngsta elev, var vi ett antal perso-
ner som fick tårar i ögonen.

Jag hittade samma mattebok som jag 
hade i årskurs fyra. Försiktigt bläddrade 
jag i den och förundrades över innehållet. 

KrönikaReflektioner

Så sa skollärarinnan åt Stina ”dum och slö” i den gamla pjäsen Ruskaby  
skola. Det teaterstycket var antikt redan när jag gick i flickskolan. 
Jag hade rollen som lärarinnan. 

Kunde jag ekvationer, Pytagoras sats, pi, 
väldigt höga tal i uppställningar och paren-
teser redan i fyran? Idag verkar detta höra 
hemma i år sex eller sju! 

Har eleverna blivit dummare? Nej, så är 
det nog inte. 

Numera fokuserar man mer på att 
verkligen förstå det man gör, diskutera 
problemlösningar och reflektera mera. 
Förmågorna spelar en central roll. Då 
skedde inlärningen mekaniskt i större 
utsträckning. 

Även i andra ämnen tog det tid innan 
jag förstod hur saker och ting hängde 
ihop. Det var korvstoppning med mindre 
eftertanke. 

Idag är eleverna bättre på att se sin 
kunskapsutveckling, argumentera, fundera, 
jämföra och söka samband. Därtill är stof-
fet idag oändligt mycket mer omfattande. 
Allt var kanske inte bättre förr?

Respekten för lärarna är väl inte lika 
stor längre. Det är både på ont och gott. 
Jag hade lärare som jag var rädd för. Det 
främjar inte inlärningen. Varje tid har sitt 
och så måste det väl vara. 

Den teknik som eleverna idag behärs-
kar är långt ifrån att bara hänga fåret på 
spiken. 

Hur som helst kunde jag på denna 
Svartsödag konstatera att jag inte är så ung 
längre. Hela detta läsår har varit präglat av 
reflektioner. 

Det är inte smart att vid min ålder kasta 
mig nerför snorhala klippor och tro att 
benen tål vilka smällar som helst. 

Sex veckor med gipsat ben och fot är ett 

dilemma, när man bor på en ö. 
De sista två veckorna med gips arbe-

tade jag dessutom. Det var tufft att ta sig 
fram på kryckor, då vägen är en isgata. 

Tur att jag bara arbetar två dagar i 
veckan i Värmdö Skärgårdsskola detta 
läsår. Tisdagarna har jag varit på avdel-
ningen Svartsö skola och onsdagarna har 
det varit undervisning på avdelning Möja 
skola.

Jag har arbetat sju år på övertid nu. Kan-
ske är det dags att bli pensionär på heltid? 
Det finns så mycket annat jag vill ägna 
mig åt också och tiden har en benägenhet 
att bara rusa iväg ännu snabbare nu. 
Jag har just avverkad en hjärnskakning, 
som grädden på moset. Men man bedras 
sig, käringen tar sig. 

Reflektioner, reflektioner!

I höstas, ett antal veckor före det ame-
rikanska valet, var jag over there. Jag 
besökte en släkting som bor och arbetar i 
Johnstown. 

Det var intressant att besöka Höganäs-
bolaget där. Visiten på platsen där flight 93 
störtade var gripande. I tre dagar bodde vi 
sedan i Washington DC och flängde runt i 
hettan, för att få se så mycket som möjligt. 

Amerikanarna är mästare på att sälja 
sin historia för besökande. Att stå nedan-
för Abraham Lincolnstatyn och framför 
Vita Huset var mäktigt. 

När vi bilade runt blev det åter tid att 
fundera och reflektera. Överallt i trädgår-
darna framför husen fanns det Trumpskyl-
tar. Någon Hillaryskylt kunde jag inte se? 

Jag ångrar att jag inte satsade några 

Häng 
fåret på 
spiken!

”
”

tusenlappar på vadslagningen. Det var 
uppenbart för mig att Trump skulle ta hem 
segern, hur märkligt det än ter sig i min 
sinnesvärld.

På Svartsö skola gjorde vi en djupdyk-
ning bland Amerikas presidenter, när jag 
kom tillbaka. 

Eleverna tog självklart hjälp av sina 
datorer och visade bilder på presidenterna 
de valt att berätta om, när de redovisade 
sitt arbete. 

Det är inga skolplanscher som gäller 
nuförtiden.

Därför behövde jag inte bära fram nå-
gon sådan plansch då det var dags att visa 
upp en bild på Trump. 

Till skillnad från pjäsen Ruskaby skola 
behövde jag alltså inte be någon elev att 
hänga upp fåret på spiken. ◀

Trevlig sommar!

Eva-lena Nordrup bor på Träskö-Gåln 
och är sedan många år lärare på Skär-
gårdsskolan (Djurö, Runmarö, Svartsö, 
Möja). Hon är egentligen pensionär sedan 
flera år men kämpar vidare för kommande 
generationer. Eva-Lena har tidigare varit  
med SIF:s styrelse under många år.
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Det händer i sommar

Seglarskola 

Dagläger i fem dagar för optimist 
och Stilljolle. För barn och ung- 
domar upp till 18 år. 
NäR: 24–28 juli, kl 9–16 
HUR: Anmälan och mer information 
på www.jolleskola.se välj plats Norra 
Stavsudda.

Navigation  
och båtpraktik 

Kurs för vuxna och unga

D
et är många I Stavsuddaskär-
gården som efterfrågat kurser 
i navigation och båtpraktik för 
både unga och vuxna.

SIF i samarbete med Emma Lagerström 
kommer därför att i år för första gången 
erbjuda både teori och praktik på sjön.

Vi startar i år med en Grundkurs i 
navigation och båtpraktik i fyra och en 
halv dagar.

Kursen omfattar en teoridel där vi går 
igenom de grundläggande begreppen i 
navigation, hur man läser sjökort, väjnings-
regler och säkerhet till sjöss. 

I praktikdelen får du träna på tillägg-

ning och förtöjning och annat som är  
viktigt för att du ska bli bekväm med 
att köra båt. Alla som gått kursen får ett 
diplom.

Kurser är anpassad för både vuxna och 
unga (från 12 år) och passar därför bra om 
några i familjen vill gå tillsammans.

Privat båtpraktik För dig som vill ha 
privat båtpraktik i din egen båt kan du  
efter kursen boka extra timmar.  
Max 2 pers/timme, kostnad 350:-/timme.

För dig som gått grundkursen kommer 
Emma att i höst anordna en påbyggnads-
kurs med möjlighet att ta examen för 
Förarintyg. ◀

Lärare är Emma lagerström, fartygsbefäl, maskinbefäl 
och navigationslärare. Emma har varit navigationslärare 
sedan 2012 och har lång praktisk erfarenhet av de flesta 
motorbåtar, både kommersiella och privata.

Fakta
VAD: Grundkurs i navigation 
och båtpraktik

NäR: 24–28 juli, kl 9–15.30. 

VAR: I tältet på ängen till 
höger om affären på Norra 
Stavsudda.

KoStNAD: 950:-/pers. inkl. 
fika. ta gärna med egen lunch.

HUR: Anmälan görs till Emma 
på emlagerstrom@gmail.com 

Sista anmälningsdag är 5 juli, 
antalet platser är begränsat.

Ett initiativ från Stavsuddaskärgårdens IntresseFörening i samarbete med 
Emma lagerström.

Passa på att förkovra dig i sommar. Och gör det 
gärna tillsammans med de yngre medlemmarna 
i familjen. Att kunna hantera båt och sjökort är 
mycket användbart – för alla.

  

 

          

   

 
                                                       

Välkomna att höra av er/   
 Catarina Zederman, Lena Salomonsson och Cilla Heurlin

 Skärgårdsköket -Året om

Örätt ligger på Svartsö och vi lagar mat till hela 
Skärgården
Vi har lång erfarenhet av catering i området.
Tillsammans med er planerar vi så ni får den 
menyn ni önskar.
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Örätt

08 542 47 010 eller info@oratt.se
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Jubileumsfest 

Kom och dansa med oss!

S
IF fyller 25 år och firar det med 
jubileumsfest där musik och 
dans utlovas. 

Många är vi som har förra 
årets fest i färskt minne. Det blev en härlig 
och svettig kväll med massor av dans. Vi 
lät aldrig bandet sluta spela! 

Det kanske blir sommarens bästa party – SIF:s 
fest på Norra Stavsudda. Pricka in lördag den 
22 juli i almanackan, det här vill du inte missa!

SEABAG är en storsäck avsedd
för Stockholms skärgård.
Säckarna finns i två storlekar och
passar perfekt för bland annat
byggarbetsplatser, tomtröjningar
och vindsrensningar. Gå in på
seabag.se för prislislista eller ring
oss för mer information.

Säckar
Upphämtning av 

byggsäckar

Sjötransport
Frakttjänster 
i skärgården

Ved, jord, grus
Leverans av 

förbrukningsvaror

Annat
Det mesta 
går att lösa

08-409 190 50

Kom och 
påverka! 

Stavsuddaskärgårdens  
Intresseförening, SIF, håller 
årsmöte. Vi bjuder på kaffe 
och bulle. Välkommen!
NäR: Fredag 21 juli, kl 10. 
VAR: På ängen till höger om 
affären på Norra Stavsudda.

Även i år kommer bandet Glad Pack 
med Anders Forslund i spetsen och spelar 
för oss. 

Information om festen hittar du på 
anslag vid affären, ångbåtsbryggan och  
på Facebook (Stavsuddaskärgårdens  
Intresseförening). ◀

åRSMÖTE!
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VI SER GÄRNA ATT DU
HAR LÅNG ARBETS-
LIVSERFARENHET.
ELLER KORT.
Det här är ett jobb där du kan ha i stort sett vilken bakgrund som helst. Bara du gillar hav och sjö, 
vill hjälpa människor i nöd och kan tänka dig att jobba utan lön. Men om du inte har möjlighet att 
bli frivillig sjöräddare kan du hjälpa till med andra uppgifter på våra stationer, bli medlem eller ge 
en gåva. Ditt stöd betyder mycket för att vi ska kunna fortsätta att rädda liv till sjöss.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Vi behöver fler frivilliga sjöräddare. Läs mer och ansök på sjoraddning.se

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Bredband till hela Stavsuddaskärgården 

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening har byggt ett 
fibernät som knyter ihop 35 öar i Möjaskärgården. Så gott som 
samtliga bebyggda öar och kobbar i Stavsuddaskärgården ingår i 
nätet. 

Om du är intresserad av att få bredband till din fastighet är du 
välkommen att kontakta Sune Fogelström, sune@vahine.se eller 
Göran Lagerström, goran@lagerstrom.se. Mer information finns 
på mojabredband.se 

Träna på Norra Stavsudda 
Plats: Engströms äng (Midsommarängen)

SoNJAS JyMPA SoFt
NäR: torsdagar kl 9.30, under 
perioden 29/6 – 10/8

VAD: Allroundträning för dig 
som skonsamt vill stärka din 
kropp. Jympa soft bygger upp 
och utmanar på ett smart sätt. 
Utan hopp – härma och häng 
med!

lINNEAS SKäRGåRDSJyMPA 

NäR: tisdagar kl 17.30 och lördagar kl 9.30, 
under perioden 27/6 – 29/7

VAD: Jympan passar alla. Du tränar styrka, 
kondition och rörlighet – allt till peppande 
sommarmusik som får dig att orka.

tA MED: Vattenflaska, liggunderlag (om du vill) och ett glatt humör! 
träningen ställs in om det regnar (p g a halkrisk).

Ut och flyg! 

Helikopterrundtur över Södra Stavsudda.  
300 kr per person, turen tar 4–5 minuter.  
Ingen förbokning krävs men skriv gärna på  
Facebooksidan (Södra Stavsudda) om du vet  
redan nu att du vill ut och flyga. 
NäR: tisdag 11 juli, kl 16.30-18.30. 
VAR: På fotbollsplanen på Södra Stavsudda.

MIDSoMMAR
Norra Stavsudda: 
Midsommarafton 23/6 kl 11, vi klär och reser midsommar-
stången på Engströms äng. ta gärna med blommor. 
Midsommardagen 24/6 kl 14, dans runt midsommarstången 
till levande musik. lekar och dragkamp för stora och små. ta 
gärna med filt och fika.

Söderholm:
Midsommarafton 
23/6 kl 14, sång, 
musik och dans 
kring midsom-
marstången på 
ängen vid Söder-
holms W-brygga. 
Kaffe och bullar 
till försäljning.

2016

1931

RöSt ocH ANDNING
NäR: torsdagar cirka  
kl 10:20–10:40, under perioden 
29/6 – 10/8

VAD: I sommar tar vi också lite 
extra hand om rösten. Susanne 
Rosenberg, röstpedagog, lär 
oss några enkla andnings- och 
röstövningar och kanske en 
och annan sång också. 

Kom och var med – inga  
förkunskaper krävs. 
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Fotbollscup 

Var med i Södra Stavsuddas cup – stor fotbolls- 
och familjefest. Medlemskort 20 kronor.  
Under cupen finns försäljning av abborr- 
burgare, hamburgare, läsk, kaffe och hembakt.
NäR: lördag 22 juli, kl 11–18. 
VAR: Fotbollsplanen i byn på Södra Stavsudda.

Programblad kommer sättas upp. Se även  
Södra Stavsudda Facebook.

Kan bli dåligt med dricksvatten i år. Oavsett hur mycket det 
regnar kommer inget mer grundvatten att bildas, det går till växter, 
avdunstning och markfuktning. Stressade brunnar med stora 
avsänkningar riskerar saltvatteninträngning. Har väl gränsskiktet 
mellan sött och salt vatten störts kan det bli mycket svårt att få tillbaka 
friskt vatten. Var rädd om vattnet i sommar!

Stavsuddadagen 

Norra Stavsudda byalag arrangerar Stavsudda-
dagen. loppmarknad och fikaförsäljning. Alla 
är välkomna att ha ett eget loppisbord, ingen 
anmälan krävs. För frågor kontakta  
christina Hellström Roman 0760-19 15 50.
NäR: lördag 22 juli, kl 12–15. 
VAR: På ängen till höger om affären.

Information om aktiviteterna denna dag 
hittar du på anslag vid affären och vid 
ångbåtsbryggan.

Cubansk afton
Mat, dryck, cigarrer och dans helt i cubansk stil.  
Arrangeras av örätt på Svartsö. 
NäR: Fredag 21 juli, från kl 16. 
VAR: Svartsö

osthelg
ostar från ostmakeriet på Rindö. 
Provsmakningstallrik med minst 
5 ostar att köpa och äta på plats. 
Hela ostar att ta hem och njuta av. 
Goda marmelader, kex m.m som 
passar till ostarna.
NäR: lördag–söndag 29–30 juli, 
kl 11–15. 
VAR: Nedergården, Södra 
Stavsudda.

Se separat anslag.

Hur var det förr ...
Prylar, bilder, band, historia från vår del av skärgården
NäR: lördag–söndag 5–6 augusti, kl 11–15. 
VAR: Nedergården, Södra Stavsudda.

Se separat anslag och Nedergården Facebook &  
Södra Stavsudda Facebook

För mer information och övriga aktiviteter se anslag vid affären, vid alla Waxholmsbryggor från ytterö 
till Korsö och på Stavsuddaskärgårdens Intresseförenings Facebooksida, håll utkik för tid och plats.
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En av årets begivenheter  
– grovsophämtningen!  
Missa inte möjligheten att 
förnya och bli av med.  
Lördag 12 augusti 
Södra Stavsudda,  
kl 10–11:30.
Norra Stavsudda,  
kl 12–13:30.

Karsholms Brygga invigdes i vintras och har snabbt 
blivit en succé. Det har varit stor trafik ända sedan 
starten i december. 

STÖD DIN LoKALA HANDLARE!
Norra Stavsudda Handel har öppet kl 11–17 alla 
dagar utom på Midsommarafton, 11–14.
Livsmedel, drivmedel, kajakuthyrning, 
avloppsanläggningar och mycket annat.
08-571 650 78, www.stavsudda-handel.se

Skärgårdens godaste bullar?
Nedergården, Södra Stavsudda, öppet måndag-
fredag 11–17, lördag–söndag kl 11–15. Stängt 
lördag 1 juli.
Design och presenter med skärgårdsanknytning, 
café och glass. Info om kommande evenemang på
Nedergårdens Södra Stavsudda Facebooksida

Sväng dina lurviga
Vad sägs om Boppers, Svenska 
Lyxorkestern, Barnopera och 
Move on – träningskonvent?
Sommarens program hittar du på 
mojadansbana.se
Där hittar du även Möja bios 
program. Premiär 8 juli.

åRSMÖTE
Norra Stavsudda Vägsamfällighet och  
Norra Stavsudda Byalag.
NäR: lördag 29 juli, kl 13. 
VAR: Vid badstranden, Norra Stavsudda.

Om olyckan är framme. 
Hjärtstartare finns 
vid affären på Norra 
Stavsudda. Den sitter på 
väggen på brandstationen.

”Vattennivån i sommar blir 
den lägsta som uppmätts”

Skärgårdens 
snyggaste 
väntrum?

Trevlig 
sommar!



Korsord

Skicka din lösning till: 
SIF, Norra Stavsudda, 130 42 Stavsudda.
De fem först öppnade rätta lösningarna 
belönas med en trevlig skärgårdsbok.

VINN EN BoK!

Eva-Lenas  
korsord 
2017


