
StavSudda
BladetSommaren 2018

StavSuddaSkärgårdenS IntreSSeFörenIng

Det händer i sommar:
Midsommarfirande
Sommargympa
SiF:s Årsmöte
Stavsuddadagen
Fotbollscup
Seglarskola
Vernissage
och mycket, mycket mer!

Korsord
 Gnugga 

geniknölarna 
i solstolen

Några tankar 
om förbud 
Eva-Lenas  krönika



Det händer i sommar

Midsommar
22 juni   
Midsommarafton kl.10.00, Norra 
Stavsudda, klär vi och reser 
midsommarstången. 
Ta gärna med blommor!

23 juni  
Midsommardagen kl.14.00 Dans runt 
midsommarstången till levande musik. 
Lekar och dragkamp för stora och små.

Lördag 14 juli 
Stavsuddadagen kl. 12-15 på Norra Stavsudda, arrangerat av 
byalaget i samarbete med SIF. 
Stavsuddaauktion med loppis.
Inlämning sker samma dag från kl. 11.00. 
Auktionen börjar kl 14.00.
Överskott från auktionen går till Rädda Östersjön. 

Stavsuddadagen

Fotbollscup
21 juli  
Fotbollscup, Södra Stavsudda CUP, Kl 11-18. 25-års jubileum!
Stor fotbolls- och familjefest. Programblad kommer sättas upp. 
Se även Södra Stavsudda Facebook.

Seglarskola
23-27 juli 
Seglarskola, dagläger i fem dagar för 
Optimist och Stilljolle 
kl 9-16 för barn och ungdomar upp till 18år. 
Arrangeras av Stocholms Jolleskola i 
samarbete med SIF.
För anmälan och mer information gå in på
www.jolleskola.se välj plats Norra stavsudda.

Sommarkalas
7 och 8 juli 
Sommarkalas på Södra Stavsudda,
arrangerat  av  Nedergården

Vernissage
4 och 5 augusti 
Vernissage akvareller och fotografier, kl 11-16 båda dagarna.
Utställare: Lars Hallen, Korsö, Akvareller
Annie Fredriksson, Södra  Stavsudda, fotokonst och 
fotografier
Plats: Södra Stavsudda, Nedergården.

För fler roliga evenemang gå in på
Möja - www.mojadansbana.se
Svartsö - www.hembygd.se

Trevlig sommar!

För mer information och övriga aktiviteter se anslag vid affären, vid alla Waxholmsbryggor 
från Ytterö till Korsö. Se även Norra Stavsuddas hemsida och på Stavsuddaskärgårdens 
Intresseförenings Facebooksida, håll utkik för tid och platser.



4 och 5 augusti 
Vernissage akvareller och fotografier, kl 11-16 båda dagarna.
Utställare: Lars Hallen, Korsö, Akvareller
Annie Fredriksson, Södra  Stavsudda, fotokonst och 
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SEABAG är en storsäck avsedd för Stockholms
skärgård. Säckarna finns i två storlekar och passar
perfekt för byggarbetsplatser, tomtröjningar och
vindsrensningar. Gå in på seabag.se för prislista och
beställning eller ring oss för mer info.

Säckar
Upphämtning 
av byggsäckar

Sjötransport
Frakttjänster 
i skärgården

Ved, jord, grus
Leverans av 

förbrukningsvaror

Speciallösningar
Det mesta 
går att lösa

08-409 190 50



Värmen kom till slut.
Sjöfåglarna låg några veckor vid iskanten utanför 
vår vik och väntade på att få simma in mot vassen 
och söka årets boplats. När det blev isfritt kunde jag 
njuta av deras aktivitet och även bevittna skådespelet 
gällande strid om en hona.

Det dröjde inte länge förrän jag kunde slå mig ner i 
en solstol och låta solstrålarna ge sig på den bleka 
vinterhyn i ansiktet. 
     Jag har aldrig haft tålamod att sola någon längre 
stund, att bara sitta still är väldigt svårt för mig. Nu 
gjorde jag ett tappert försök och tog till tankeverksam-
heten för att klara av åtminstone en halvtimma.
     Denna dag for tankarna iväg till sådant som är för-
bjudet och alla skyltar som talar om det man inte får 
göra. Hur skiljer sig förbud åt från land till land? För 
så kan det väl vara? Naturligtvis finns det förbud som 
måste påtalas för allas bästa. Vissa saker borde vara så 
självklara att förbudsskyltar inte skulle finnas.

Vår allemansrätt är unik, men även inom denna rättig-
het måste förbud påtalas. Ibland kan vi människor vara 
lite ovarsamma i naturen. Sår i bergen på grund av eld 
gör ont i mig. Det går inte att reparera.
     Vilka växter som är fridlysta och förbjudna att 
plocka bör vi påminnas om lite då och då. På vår ö 
växer orkidén Adam och Eva lite här och där. Den har 
jag alltid vetat att man inte får plocka. Däremot trodde 
jag en lång tid att en blomma hette Adam och en Eva. 
Vilken av färgerna som var vilken visste jag inte. Nu 
vet jag att det inte spelar någon roll vad blomman har 
för färg. Den heter både Adam och Eva.

Tankarna återgick till förbudsskyltar och några märkli-
ga sådana som jag mött under år som gått.
     När jag arbetade i Haninge fanns en stor förbuds-
skylt i matsalen. Det är förbjudet att sätta fast smör-
gåsen under bordet, stod det på skylten. Jag riktigt 
kände hur det kliade i fingrarna. Lusten att smacka dit 
hårdbrödsmackan under bordet var stor. Det var nog 
ingen bra skylt.
     På Waxholmsbåtarna finns det en skylt som förkun-
nar att det är förbjudet att dricka medhavda alkohol-
haltiga drycker. Jag förstår varför, men undrar om inte 
flera reagerar som jag gjorde på smörgåsskylten. 
Vid ett flertal tillfällen har otillåtna drycker petats fram 
ur väskan.

Ombord finns också diverse andra skyltar. En del är 
skrivna på blindskrift (dock inte den om alkoholdryck-
er). Bland annat finns en på dörren ut, som förklarar 
att det är förbjudet att öppna dörren under färd. Jag 
undrar lite över hur en blind ska hitta skylten, innan 
hen hittar dörrhandtaget? 

På Hornsgatan och Kungsgatan inne i Stockholm är 
det förbjudet att köra med dubbdäck. Jag förstår 
tanken, men undrar över hur bra det är när man kör 
runt på diverse sidogator. Körsträckan blir längre. 
Självklart vore det bra om det fanns vinterdäck utan 
dubbar, som var lika bra när vädret kräver något som 
verkligen fungerar.
     Alla som stått parkerad i Sollenkroka, då vintern 
slagit till, vet att det kan vara nog så knepigt ibland 
innan man tagit sig bort till korsningen vid 
Mekonomen. Denna vägbit är ibland inte av högsta 
prioritet.
     Allra bäst är det förstås att åka kollektivt. Det är 
ibland väldigt svårt att inte ha en bil när man bor så 
här.

Vid ett flertal tillfällen har jag tänkt att vara miljövän-
lig och parkera bilen på en infartsparkering i Gustavs-
bergsområdet och ta bussen in till stan. Jag har aldrig 
hittat en ledig p-plats. Jo, en gång hittade jag en bred-
vid ICA Maxi, men där får man bara stå i tre timmar. 
Det hade jag inte fixat. Alltså tog jag bilen.
     Jag har en dieselbil. Den vill man nu förbjuda inne 
i stan. Bilen kostade 20 000 kr mer än en bensinare. 
Vad gör man inte för miljön, tänkte jag då. Den var 
miljöbilklassad. Nu är den plötsigt farlig.
     Jag bodde i tio år på Gävlegatan i Stockholm. Där 
kunde man njuta av grönskan på innergården.
     På gården fanns en piskställning. En stor plåtskylt 
förkunnade: ”Förbjudet för obehöriga”. Kunde det 
vara som så att någon, som inte bodde i husen runtom, 
smög sig in för att piska mattor på vår piskställning? 
Jag såg aldrig någon. Det var därtill inte ofta någon 
som piskade mattor där över huvudtaget. Alla hade 
dammsugare.

En annan tokig förbudsskylt jag stött på, såg jag i 
London för cirka tio år sedan. Jag och en kollega var 
på skolresa med Runmarös år 9 elever. Åker man på 
skolresa bor man inte på de dyraste hotellen.

Några tankar om förbud
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Krönika



   Krönika

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.

På vandrarhemmet fanns det ingen toa på rummet. 
Här delade ett antal rum på toa och dusch, som fanns 
i korridoren. I Sverige är det vanligt med skyltar på 
toaletten som talar om att det är förbjudet att kasta tam-
ponger och bindor i toalettstolen. Det stod ingenting 
om detta på toaskylten i London. Där är det kanske 
självklart? På denna skylt stod det istället, att det var 
förbjudet att kasta tepåsar i toaletten! Jag vet att te är 
en populär dryck i Storbritannien. Däremot visste jag 
inte att engelsmän dricker te på toaletten?

Nu tog tankarna slut. Jag orkade inte sitta still längre.
Dagen därpå skulle jag ta bilen till Stockholm. Än får 
jag köra min diesel där och sommardäcken hindrar mig 
inte att ta en tur på Hornsgatan och Kungsgatan.

 Jag önskar er en riktigt 
trevlig sommar!  

  Eva-Lena
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Den gamla sälstationen på Gålö nu öppnad för besök
Omkring 1940 startade en naturvetare vid namn 
Valdemar Fellenius en försöksverksamhet med sälar 
som ubåts- och minjägare. Verksamheten var förlagd 
till Krokholmsviken vid Säck. 
1941 lät militären bygga en ny sälstation på Gålö. 
Stationen som ligger på ett område som nu förvaltas av 
Skärgårdsstiftelsen har nu renoverats och är öppen för 
besökare. 

Läs mer i tidningen Skärgården genom att gå in på: 
http://www.skargarden.se/den-hemliga-salstatio-
nen-pa-galo/ eller på skargardsstiftelsen.se.  

Fotografier från www.skargarden.se



Den omåttligt populära sommargympan på midsommarängen hos Engström på Norra Stavsudda kör igång 
också denna sommar. Under veckorna 26-32 körs två pass per vecka om vädret tillåter.
Linneas sommargympa som nu är ett väletablerat koncept får fart på oss på lördagmornarna kl.9.30. Efter 
c:a en timmes grundlig rundsmörjning av kroppen till härligt medryckande sommarmusik känns ingen bad-
temperatur för låg för ett dyk i havet.

En nyhet förra året var Sonjas softgympa med efterföljande andnings och sångövningar under ledning av 
Susanne, vår duktiga sångledare kring midsommarstången. Med gott magstöd blir skönsång i stämmor inget 
problem och man behöver inga förkunskaper bara ett öppet sinne.
Sonja och Susanne kör sitt pass, c:a en och en halv timme, på torsdagar kl.9.30.
Ingen kostnad men ett bidrag i ”grytan” är alltid välkommet. Inställt vi regn.

Varmt välkomna!

Sommarträning på 
Norra Stavsudda 

Tider:
Veckorna 26-32
Linneas sommargympa, lördagar 9.30
Sonjas och Susannes softgympa med 
sång, torsdagar 9.30

v. 26-32

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 
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Den långa historien om hjulångaren HAPARANDA som blev grusbåten 
NORDANVIND och en gång hade Södra Stavsudda som hemmahamn. 

Många i Stavsuddaskärgården har säkert fått sand till en badstrand eller kanske jord och grus 
för ett avlopp med hjälpa av den välkända grusbåten Nordanvind. Färre vet kanske att 
Nordanvind började sitt liv för nästan 125 år sedan som hjulångaren Haparanda.    

• 1894 Levererad av Bergsunds Mekaniska Verkstad som hjulångaren Haparanda till
Ångfartygsföreningen AB, Haparanda. Byggnadskostnad 98.000 kr. Vid resan från
Stockholm mot Haparanda skadas babords drivhjul när man törnar emot ett pålverk i
Stockholm. Man fortsätter mot Haparanda men strax innan Kalix får man ta hjälp av en
bogserbåt. Repareras provisoriskt i Karlsborg för att gå till Haparanda där större
reparationer görs.

• 1894 Insatt i trafik på traden Haparanda - Seskarö - Kalix - Töre - Råneå - Luleå.
• 1910 Såld till Trafik AB Haparanda, Haparanda för 35.000 kr.
• 1931 Upplagd i Granviks hamn, Seskarö.
• 1934 Intyg utfärdas av stadsfiskal Eric Wigart, Haparanda om att fartyget skrotats. Avförd

från skeppsregistret som skrotad.
• 1936 Skrovet sålt till Matti E. Korpi, Kemi, Finland. Före bogseringen till Finland tas allt

av värde ut. Omdöpt till Kajava. Ombyggd till propellerdrivet lastmotorfartyg.
Motoriserad med två dieselmotorer, 120 hk, 88 kW. Nytt tonnage 188 brt.

• 1939 Såld till skeppare Anselm Sundman, Mariehamn, Åland.
• 1941 Såld till Helmi Salonen, Helsingfors som är representant för ett bolag under bildning.
• 1942 Såld till Valter Granberg, Mariehamn. Registreras efter ett tag på Valkom Rederi

AB, Mariehamn. Trafik längs Norges kust.
• 1944 Beslagtas av Seetransport Norwegen in Auftrag des Oberkommando der

Kriegsmarinen (Tyska Ockupationsmakten i Norge).
• 1945 Smugglas ut till Finland och Valkom Rederi AB (Valter Granberg), Mariehamn.

Ankommer till Norrköping från Egersund med sill i lasten.
• 1948 Såld på exekutiv auktion till Salon Laiva OY, Salo.
• 1949 Blir liggandes vid Lunde varv, Ångermanälven. Utmäts på begäran av Nils-Göran

Westerlund.



• 1950 utmäts igen på begäran av Ångermanälvens Stuveri AB, Kramfors. Såld på auktion i 
Härnösand till Torsten Boström, Båtskärsnäs för 42.000 kr och omdöpt till Trollö. 

• 1954 Såld till Gustaf Boström, Båtskärsnäs. Såld igen till skeppsredare AF Andersson, 
Härnösand. Upplagd i Sundsvall. 

• 1956 Såld till Thorvald Rubin, Södra Stavsudda, Möja, Stockholm och omdöpt till 
Nordanvind. Nya huvudmaskiner, av fabrikat Penta, installeras. Transport av sand i 
Stockholmsområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• 1974 Såld till Sjötransporter Jansson & Co HB (Gunnar Herbert Johansson), Värmdö för 
50.000 SEK. 

• 1979 Nya huvudmaskiner, av fabrikat Scania DSI 11, 470 hk, 346 kW, installeras. 
• 1980 Ombyggd. Istället för två lastutrymmen får fartyget nu endast ett stort. En transportör 

monteras i fören. 
• 1983 Ombyggd vid Kummelnäs varv, Nacka. Förlängd med 7,20 meter. Nytt tonnage 207 

brt, 78 nrt. 
• 1994 Såld till Westerbergs Grus AB, Värmdö för 1,47 milj SEK. 
• 2003 Nya huvudmaskiner, av fabrikat Scania DI 12, 720 hk, 530 kW, installeras. 
• 2018 ägs fortfarande av Westerbergs Grus AB och levererar grus, sand och jord i 

Stockholms skärgård 
  
Källor: Sjöhistoriska museet och skargardsbatar.se 
	

	

Rubins rederimärke Notis kanske från Haparanda Tidning 



Källa bl a Sjöhistoriska museet och tugboatatlars.se

Notis från okänt år.

Behöver vi en sockenstuga i Stavsuddaskärgården?
Sockenstugor byggdes i Sverige från 1600-talet och 
långt in på 1800-talet. Syftet med en sockenstuga var 
att skapa en lokal för sockenstämman, som ända fram 
till 1862 års kommunreform var det högsta beslutande 
organet i en byggd (socken). 
Sockenstugan var en viktig ingrediens i dåtidens, kanske 
bristfälliga, demokrati. 

Idag uppstår sockenstugor igen på allt fler platser i 
Sverige. Nu med ett annat syfte. Nu handlar det om att 
skapa en aktivitetsplats. Ett ställe där man kan samlas 
för att träffas och umgås, kanske titta på film 

tillsammans eller gå en kurs. 
Kort sagt ett allaktivitetshus för fest och vardag. Ett hus 
som hjälper till att stärka sammanhållningen i bygden. 

Sedan en tid tillbaks har det pratats om att vi kanske 
skulle kunna försöka få till en modern version av en 
sockenstuga i Stavsuddaskärgården. Vad tycker du? 
Behövs det? Var skulle det kunna ligga? Hur skulle det 
kunna se ut? Hör av dig med dina tankar och synpunkter 
till SIF 130 42 Stavsudda.

Modern sockenstuga? Foto lantliv.comSockenstuga i gammal tid. Foto okänd



Häst i skärgården
Trenden med käpphästar är på stark frammarsch i Sverige. På flera 
håll engagerar sig unga genom att båda tävla med och sy sina 
egna käpphästar.

Trots att käpphästar har blivit ett betydligt popu-
lärare fenomen i Sverige den senaste tiden har vi 
en bra bit kvar till den status som hobbyn har i 
Finland. Där har antalet käpphästentusiaster ökat 
explosionsartat sedan några år tillbaka med tävling-
ar, nischade nätforum och en omfattande 
aktivitet på sociala medier.
     Det är inte så enkelt som man kan tro, att man 
bara leker med en käpphäst istället för en riktig 
häst. Det gäller att ha rätt gångart och klara att 
hoppa över ibland höga hinder. 

Sporten är en spegling av vanlig ridsport kan man 
säga. Den stora skillnaden är att det är att man 
är både ryttare och hästens ben. Det finns käpp-
hästklubbar som inriktar sig på både dressyr och 
hoppning. 
     Men att käpphästarna är på frammarsch i 
Sverige råder det inga tvivel kring och är en hobby 
som sträcker sig ända upp i övre tonåren. Det 
märker man på sociala medier, te x Instagram och 
youtube där man kan finna flera olika käpphäst-
konton. Det största svenska kontot har över 11 000 
följare, så det är såpass stort. 

Förutom tävlingar och filmer på ridning och 
hoppning, kan man också visa upp och sälja sina 
egentillverkade käpphästar. 
     Om man ska göra sina egna käpphästar så får 
man vara beredd att lägga mycket tid på det. Det är 
flera delar som ska sys, sedan ska man sätta på man 
och ögon. Dessutom ska man göra ett träns, så det 
tar ganska mycket tid.
Varje enskild käpphäst får sin egen personlighet 
och speciella namn. Den som själv vill börja sy 
käpphästar kan börja med att surfa runt och inspire-
ras av andra.

Fakta: I Finland finns det i dag omkring 10 000 
utövare inom käpphästhobbyn. Det är oklart hur 
många som håller på med käpphästar i Sverige, 
men det står klart att antalet aktiva personer här har 
ökat mycket under de senaste åren.

Källa: Boken "Stall Smultronbackens käpphästar" av 
Lisa Filipsdotter och Elsa Högberg
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Så gör du din egen käpphäst

Den som inte har gjort en käpphäst tidigare kan börja 
med att göra en klassisk strumphäst. Om du följer de här 
råden har du snart din första hästpålle i stallet.

1. Inled med att hitta en strumpa som du gillar, det finns
många varianter som fungerar, bara den inte är för liten.

2. Fyll strumpan med vadd. Exakt hur mycket vadd som
behövs kan du bestämma själv beroende på hur du vill 
att hästen ska se ut

3. För att ordna ett par öron klipper du ut två bladforma-
de tygbitar. Vik båda bladen dubbelt och sy ihop dem i 
botten. Sedan syr du fast dem på strumpans häl.

4. När det är dags för manen tar du en bit och garn och
lindar det runt något, förslagsvis ett mobilskal. Därefter 
knyter du en knut vid den del av garnet som du ska fästa 
på hästen. Klipp av garnet så långt bort från knuten som 
du kan. Nu är det bara att limma fast garnet där du vill 
ha manen.

5. För att få fram ett par näsborrar klipper du ut två nya
små tygbitar, den här gången i form av en cirkel. Gör ett 
jack på tygbitarnas ena sida och fäst dem på varsin sida 
av hästens mule. Till ögon kan du ta två knappar som du 
enkelt limmar fast på hästens båda sidor.

6. Sist men inte minst är det dags att hitta en pinne.
Kvastskaft fungerar utmärkt till käpphästar. Såga till 
skaftet i den längd du vill ha det och fäst det sedan i 
skaftet genom att knyta eller limma. Tejp funkar också.

Klart!

På Stavsuddadagen har alla käpphästfans möjlighet 
att komma och prova på rida och ha uppvisning. 
Ta med din egen käpphäst annars finns det att låna. 
Amanda Flodén med vänner bygger upp en vacker 
hoppbana med lagom höga hinder.
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Hej alla käpphästfans!

Kom och prova på eller visa upp dina kunskaper på Stavsuddadagen! 
Vi sätter upp en fin hinderbana, där ni får möjlighet att träffas, visa upp er och 

dela med er av era kunskaper! Det kanske finns en riktig stjärna inom er? a

          Datum och plats: Norra Stavsudda, 14 juli

Välkomna önskar Amanda



RANG BRYGGA PASS	PÅ PASS	AV
1 Sollenkroka 35436 38570
2 Berg 12643 11841
3 Möjaström 7979 8781
4 Södermöja 7352 8010
5 Långvik-Möja 6641 6961
6 Ramsmora 5261 5301
7 N.	Stavsudda 4532 4687
8 Löka 4457 4115
9 Södra	Stavsudda 2845 2949
10 Sollenkrokaö 2026 1990
11 Granholmen 1925 1885
12 Korsö 1159 1179
13 Söderholm 998 974
14 Karsholm 817 860
15 Träskö-Gåln 755 744
16 Dragedet 691 956
17 Södra	Träskö 475 466
18 Ytterö 374 392
19 Arbodaö 280 281

Gatan 2428 2414
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Var tar alla passagerare vägen?
	
Det	här	är	statistiken	från	Waxholmsbolagets	Möjalinje	från	förra	året.	Kul	att	
se	så	många	åkt	till	och	frånden	nya	bryggan	på	Karsholm.	Men	var	tar	dom	
vägen?	860	passagerare	gick	av,	men	bara	817	gick	på.	Kanske	blev	dom	kvar	I	
skogen?	

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



Skärgårdsbarnens Geografibok
Elever från skärgårdsskolor längs hela Sveriges kust har 
tillsammans skrivit en geografibok. 
Ur barnens perspektiv får läsaren möta landets skärgårdar 
och dess många ö-skolor.

Geografiboken, som är ett samarbete mellan 
Skärgårdarnas Riksförbund och de deltagande skolorna 

består av ett kapitel per skola från Seskarö i norr, 
Gräsö i öster, Koster i Bohuslän i väster och Ven i söder.  
Även våra nordiska grannländer finns representerade med 
skolor från både Danmarks, Finlands och Ålands skärgård.

Boken kostar 80 kronor och finns att beställa från Skärgår-
darnas Riksförbund, info@skargardarna.se

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

Sjöräddningssällskapet har 2000 frivilliga som övar i alla väder för att du ska känna dig trygg till 
sjöss. Som medlem får du hjälp även om det bara handlar om motorstopp en strålande sommardag 
– utan att det kostar någonting. Det är vårt tack för att du stödjer oss. Bli medlem på sjoraddning.se.

FRIVILLIGA SJÖRÄDDARE SEDAN 1907.

Sjöräddningssällskapet presenterar stolt: 
IT-gruppchef Claes Hilmersson och säljare Gustav Juliusson.

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



Eva-Lenas  
korsord 
2018
Skicka din lösning till:
SIF, Norra Stavsudda, 130 42 Stavsudda.
De fem först öppnade rätta lösningarna 
belönas med en trevlig skärgårdsbok.

Korsord

VINN EN BOK!
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SIF stärker musklerna för ökat 
inflytande på utvecklingen i skärgården
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I år har SIF genom styrelsen valt att söka och antagits 
som medlem i SIKO, Skärgårdarnas Intresseföreningars 
Kontaktorganisation. 
     SIKO samlar ca. 40 intresseföreningar i Stockholms 
Skärgård, från Arholma i norr till 
Landsort i söder. Ordförande i SIKO är Uffe Westerberg 
från Möja. 
     För medlemskap i SIKO har tidigare krävts att en 
medlemsförening bara ska ha fastboende som medlemmar. 
Nu har man ändrat detta och öppnat upp för medlemskap 
också för föreningar som även har deltidsboende som 
medlemmar och därmed har SIF kunnat bli medlem.
 
SIF har sedan många år varit representerad i Värmdö kom-
muns skärgårdsråd och därigenom på kommunnivå kunnat 
följa och förhoppningsvis i någon mån kunnat påverka 
utvecklingen på kommunnivå. Några kontakter till 
länsstyrelse och landsting har vi emellertid inte haft. Detta 
ändrar sig nu genom medlemskapet i SIKO som har bra, 
formella kontakter till både länsstyrelse och landsting. 

Landstinget, med skärgårdslandstingsrådet i spetsen, orga-
niserar det Regionala skärgårdsrådet som har medlemmar 
från de politiska partierna och skärgårdens olika organisa-
tioner. SIKO har flera platser i Regionala skärgårdsrådet 
och därmed mycket goda möjligheter påverka viktiga 
frågor t.ex. skärgårdstrafiken och utbudet av sjukvård i 
skärgården.

Länsstyrelsen, med landshövdingen i spetsen, leder Exe-
kutivkommittén där alla skärgårdskommuner i Stockholms 
län finns representerade tillsammans med bl.a. annat SIKO 
och Skärgårdsstiftelsen. I Exekutivkommittén behandlas 
skärgårdsfrågor på länsnivå. 

Genom medlemskapet i SIKO har SIF nu fått kanaler till 
såväl landsting som länsstyrelse. Vi har helt enkelt fått 
starkare muskler! 
     Men inte nog med det, genom SIKO är vi också anslut-
na till Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, som representerar 
alla skärgårdar i hela Sverige. Från Luleå i norr till Ven i 
söder och Bohuslän i väster. 

SRF har goda kontakter till regering och riksdag och driver 
frågor av övergripande betydelse för livet i skärgården. 
Till exempel båtbränsleskatten för skärgårds-företagare, 
strandskyddet, blåljusservice i skärgården och förenklat 
strandskydd. 
     Ordförande för SRF är Sune Fogelström från Möja. 
Möjaskärgården, i vilken Stavsudda-skärgården ingår, är 
därmed starkt representerade såväl regionalt som natio-
nellt.

Vilka frågor vi särskilt vill påverka återkommer vi till. 
Men helt klart är att vi hårt ska driva frågan om förenklade 
strandskyddregler. Vi måste bli av med den ”blöta filt” som 
lagt sig över utvecklingen i skärgården!

Text: Göran Lagerström 

Vill du veta mer:
http://www.siko.org.se
http://www.skargardarnasriksforbund.se

Svealands kustvattenvårdsförbund har sedan länge gjort mätningar på 200 
ställen längs kusten i Uppsala-, Stockholms- och Sörmlandslän. 
Glädjande är att sikdjupet blivit bättre på många ställen däribland på 
Kanholmsfjärden. 

Läs mer på www.svealandskusten.se
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FOKUS på fosfor
Slut på stockholmarnas gamla synder 
Stockholms framtida avloppsrening
Blåstång, fisk och fritidsbåtar
Skärgårdsstiftelsen

2018

Vårt vatten har blivit bättre



Snart blir det vinter igen…



Välkomna på årsmöte 
och eskaderfärd 

20 juli kl 10
Fredag den 20 juli klockan 10 samlas vi på ängen bakom
affären på Norra Stavsudda för sedvanligt årsmöte med
möjlighet att ställa frågor och komma med förslag.

Föreningen bjuder på
kaffe och bullar.

Efter årsmötet samlas vi i fladen vid affären för gemensam eskaderfärd till Gällnö. 
Gemensam lunch och rundvandring på Gällnö.
Mer information kommer på anslag på våra W-bryggor och vid Stavsudda Handel.
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