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Norra Stavsudda nya brygga – snyggare än guldbron
Ta tillbaka fiskelyckan!
Strandskyddsutredningen
Möte med mångsysslaren

Utegym och mycket annat
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En vanlig sommar igen…?
Sommaren 2020 kommer vi säkerligen
att minnas. Kanske inte för vädret, (hur
var det egentligen…?) utan snarare för
pandemin. Ingen av oss har upplevt en
pandemi, få av oss har någonsin tänkt på
en och uppenbarligen har ännu färre planerat för en. Inte så konstigt kanske att
allt inte gått som vi hade velat. Tragiskt
att det skulle kosta så många liv. Säkert
har vi dock lärt oss en hel del och kan stå
bättre rustade när det slår till igen.
När detta skrivs vågar vi se framåt
igen, många har vaccinerats och smittspridningen går ner. Kanske kan vi återigen samlas för en gemensam aktivitet i
slutet av sommaren. Håll utkik efter anslag på W-bryggorna och vid affären på
Norra Stavsudda.
Den gångna vintern var ganska mild,
is hade vi bara under några korta veckor. Pandemin märktes för det var mer
ljus i stugorna än vanligt. Flera prövade på att bo i skärgården över vintern
och vårt robusta bredbandsnät gjorde
det möjligt att jobba på distans. Förhoppningsvis stannar några även nästa
vinter. Och det är bra för skärgården
avfolkas alltmer. Kan vi inte vända utvecklingen dör skärgården, skolor läggs
ner, barnfamiljer flyttar i land, servicen
försämras och snart är det bara pensionärer kvar. Det är därför viktigt att skärgården får förutsättningar att utvecklas,
att det går att bygga nya bostäder, att det
går att utveckla där det redan är byggt.
Den nya Strandskyddsutredningen föreslår tyvärr inte att det ska bli enklare.
Tvärtom. Läs mer om detta längre fram i
Stavsuddabladet.

Även om rapporter visar att vattnet
blir klarare i skärgården har vi fort farande problem med övergödningen och
fisk fortsätter det att vara ont om. Ingen
blir väl gladare av att bara spiggen ökar.
Läs mer om detta längre fram.
Nu ser vi fram emot midsommar,
visserligen utan det traditionella firandet men ändå med möjlighet till lite
skärgårdssill och jordgubbstårta i familjens sällskap.
Glad sommar önskar
SIF genom Christina och Göran
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Gasterosteus aculeatus aculeatus

Spiggexplosion längs Östersjökusten
Storspigg (Gasterosteus aculeatus aculeatus) finns allmänt i södra och mellersta
Sverige och längs Norrlandkusten. Den
finns både i sötvatten, bräckt vatten och
saltvatten. Det finns både stationära
bestånd och vandrande bestånd. Storspiggen har en kort livscykel är tolerant
och mycket anpassningsbar. De flesta
spenderar största delen av livet i utsjön
men leker i grundavikar vid ca 2 års ålder. Storspiggen har en bred födobas av
plankton och bottenlevande organismer
samt fiskägg och larver. Den är föda åt
t.ex. abborre, gädda, torsk, lax, strömming, sjöfåglar och vikare.
Sedan flera år har storspiggen ökat
markant längs Östersjökusten. Man kan
faktiskt tala om en spiggexplosion. Vad
beror då denna kraftiga ökning på? Det
kosta svaret är att man inte vet. Det länga
svaret är att det troligtvis är en kombination av ett antal faktorer:
• minskat predationstryck från aborre,
gädda, torsk, lax och strömming

• minskad konkurrens med strömming
och skarpsill
• varmare temperaturer och övergödning som skapar bra förutsättningar
förfödosök och lek
Om abborre, gädda, torsk, lax och
strömming minskar i Östersjön, och det
vet vi att dom gör, så öppnar det upp för
spiggen. När klimatet blir varmare och
övergödningen fortfarande finns blir det
än mer gynnsamt för spiggens tillväxt.
Två onda cirklar. Spiggexplosionen är
ytterligare ett bevis för att vi måste anstränga oss än mer för att minska övergödningen och på alla sätt anstränga oss
för få tillbaka populationerna av aborre,
gädda, torsk, lax och strömming i Östersjön.
Kanske kan stoppandet av det storskaliga trålfisket i Östersjön, särskilt i
närheten av våra vatten, bidra till att vi
kan få tillbaks dom eftertraktade matfiskarna i skärgården.
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VÄLKOMMEN PÅ
INVIGNING LÖRDAGEN
DEN 3 JULI KL 12!

Nyrenoverad trafikantbrygga
på Norra Stavsudda
Likt en inbjudande dansbana är den nyrenoverade trafikantbryggan på Norra
Stavsudda numrera välkomnande belyst
i mörkret.
Det var under den extremt varma
sommaren 2018 som stockar flöt upp
i vattnet vid bryggan. Lågvatten hade
blottlagt den ursprungliga träkistan
som bryggan vilar på med påföljd att
delar av bryggans underrede kom i rörelse. Vägsamfällighetens styrelse lät då
genomföra en grundlig genomgång av
bryggans status och vid dykning framkom att träkistan rört sig så pass mycket
att betongbryggan ovanpå riskerade att
knäckas. Den mer än 50 år gamla bryggan behövde åtgärdas annars fanns risk
att Waxholmsbolaget inte längre ville
trafikera den.

Styrelsen, med ordförande Per-Erik
Johansson i spetsen, etablerade en arbetsplan för genomförandet av bryggrenoveringen. Första etappen var att
kontraktera ett projekteringsföretag.
Valet föll på ELU konsult AB som rekommenderade att den befintliga bryggan förankras i botten i fast berg och
får en ny gjuten bryggplatta ovanpå den
befintliga. Förslaget presenterades för
medlemmarna vid förra sommarens årsmöte tillsammans med en plan för finansieringen som förutsatte att föreningen
tog upp ett lån samtidigt som bidrag
sökts. Mötet gav klartecken till styrelsen att gå i gång med projektet i enlighet
med förslaget. Efter genomgång av fem
entreprenörer föll valet på Sjöliv AB att
genomföra renovering av bryggan under

ledning av ELU Konsult AB.
Arbetet genomfördes under tidig
höst 2020 med start i slutet av augusti
efter att erforderliga tillstånd inhämtats. Byggnationen inleds med att lägga
ut en tillfällig angöringsponton bredvid
bryggan så att Waxholms trafiken kunde
fortgå under tiden bygget pågick.
Första steget var att borra för sex
stålrör som fungerar som förankring för
att hålla bryggan på plats. Nuvarande
bryggkista vilar på sluttande sandbotten
så det borrades drygt tolv meter ner från
botten för att nå fast berg. När bryggan
var väl förankrad, startades nästa fas i
projektet med att bygga gjutform.
Nu ska själva gjutningen av den nya
bryggan ske. Till det använder man två
båtar, Krut och Granat, som hämtar betongbilarna vid Sollenkroka brygga. Det
behövdes sex bilar för att för att klara
gjutningen. Efter ett par veckor när betongen stelnat och träkonstruktionen
togs bort stod den nya bryggan klar. På
dagen enligt projektplanen.
Ny belysning i form av fem belys-

ningsstolpar monterade på bryggan.
Angöringsbryggorna på båda sidor om
bryggan kom på plats tillsammans med
bojarna för tillfällig angöring framför
vänthuset. Samtidigt som planen fylldes ut för att stämma i höjd med den
nya betongplattan. Semaforen fick en
ny plats så att bryggan också kan fungera som landningsplats för räddningshelikoptern. Återstår endast målning
av kantlinjerna uppe på bryggan. Något
som på grund av väderförhållanden fick
vänta till sommaren. Det fick även den
officiella invigningen göra. En informell
invigning hölls i början av november
efter slutbesiktningen då man också
plockade bort pontonbryggan som använts temporärt under byggnationen.
För att fira att tidplanen höll och att
bryggan åter är i trafik vill styrelsen med
detta bjuda in till en officiell invigning.
Det sker lördagen den 3 juli kl.12. Tyvärr
ingen dans detta år men musik och bubbel i glasen när bandet klipps ska det bli.
Varmt välkomna då!
Text: Elisabeth Trotzig
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gera i draglådan är ”ju kallare vatten desto mindre och långsammare bete”. Nu
när du hittat både position och utrustning saknas bara en sak – tekniken. På
grund av att fisken blir piggare i varmt
vatten är det nästan alltid bättre fiske
där vinden ligger på så att varmt ytvatten samlas. När du ska kasta ut dit bete
är precision mycket viktigare en längd.
Sikta på ställen där fisken gömmer sig,
likt stenar, inbuktningar i vassen eller
vid djupkanter. När du sedan kastat ut
ditt bete och det är dags att veva in gäller
det att verkligen koppla på fantasin. Målet är att få betet att simma som en bytesfisk - över och emellan alla de hinder
som finns under ytan. Nära men utan att
fastna. För att styra betet använder du
spöts riktning och olika vevhastighet.

Fiskelycka!
Ofta när det pratas om fisket i skärgården
är det inte med någon vidare positiv ton.
För det mesta låter det som att fisken är
borta och havet är förstört. Övergödning
hit och skarvar dit. Men nu är det dags att
ta tillbaka fiskelyckan!
Jag har sportfiskat i Stavsuddaskärgården sedan mitten av 90-talet. Få
saker har gett mig så vackra naturupplevelser, viktiga erfarenheter och sann
glädje som just detta. Oavsett fångst
eller väder har jag aldrig haft en tråkig
fisketur. Det är även det bästa sättet som
jag kan tänka mig för att lära sig hitta,
navigera och hantera en båt. Att vara på
sjön och fiska kräver dessutom närvaro.
Något som skänker välbehövlig avkopp-

ling i vår annars så hastiga och digital
tillvaro.
Vill du också uppleva fiskelycka men
är osäker på hur du ska nå den? Här
kommer några tips. För att lyckas lura
fisken till hugg måste du använda din
fantasi och lära dig att tänka som en fisk.
Om jag var en fisk var skulle jag befinna
mig då? Troligtvis på en härlig plats där
det finns både käk och någonstans att
gömma sig. Kanske vid en marina, en solig vassvik eller en skön grynna. När du
väl hittat din fiskeplats gäller det att välja rätt utrustning. Genom att fastställa
väderprognosen och vilken typ av fisk
som du vill ha på kroken blir valet enklare. En bra tumregel för att lära sig navi-

Eventuell fångst är en bonus, fiskelycka
är att få försöka. Skitfiske på er!
Text: Anton Sjöstedt
ANTONS FAVORITBETEN:
GÄDDA
Westin Swim 10 cm “Skitmört”
ABBORRE
Stanley the Stickleback med
15–20 gr jiggskalle
HAVSÖRING
Gruffdraget ”Svart guld”

Anderssons Båtvarv AB är ett familjeföretag med 105 år i branschen
beläget i fladen på Norra Stavsudda.
VI KAN ERBJUDA ER:
• Auktoriserad försäljning och service

•
•
•
•
•
•
•
•

Suzuki 4-takt utombordsmotorer
Tohatsu 4-takt utombordsmotorer
Honda 4-takt utombordsmotorer
Honda fyrhjulningar och vagnar
Securemark stöldskyddsmarkering
En välutrustad verkstad med kunnig och erfaren personal
Vinterplatser inom- och utomhus
Vi anlitas av de flesta försäkringsbolag

Mer från SIF

ly bild över tavsuddaskär ården, af sch
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vi är vana musiker så är det speciellt att
uppträda på midsommarfirandet. Roligt
men också lite utmanande.
2. De senaste åren har du haft röstgympa efter torsdagsgympan – hur fick
du den idén?
Förra gången vi bodde permanent
på ön hade vi en kör. Vi var ca 15 bofasta
personer som träffades en gång i veckan
under lågsäsong och gjorde små uppträdanden på midsommar och valborg.
Det vore roligt att starta en kör igen och
röstgympan är ett bra sätt att väcka intresset för andnings, röst och sångträning. Efter pandemin kanske det blir
möjligt? Att sjunga tillsammans skapar
glädje och sammanhållning.

Möte med mångsysslare på
Norra Stavsudda

Vem? Susanne Rosenberg, folkmusiker,
sångpedagog, professor och numera även
författare. Bor tillsammans med musikern Sven Ahlbäck på Norra Stavsudda.
Alla som har firat midsommar på Norra
Stavsudda de senaste åren har träffat
Susanne Rosenberg och hennes man
Sven Ahlbäck. De är två av spelmännen
som tillsammans med andra gör det
möjligt för oss att ha ett traditionsenligt midsommar-firande med musik och
dans runt midsommarstången.
Susanne och Sven bor i en av de äldsta fastigheterna på Norra Stavsudda, ett
rött vackert hus mitt på ön. Susannes
farfar är född på Norra Stavsudda så
banden är starka.

Susanne och Sven har bott heltid på
Stavsudda i omgångar. Dels under en
period på 80-90-talet när de frilansade
som musiker och nu under det senaste
pandemiåret.
Susanne har många strängar på sin
lyra. Musiker, sångpedagog, professor,
författare och under pandemin även lokal bagare på ön.

Några frågor till mångsysslaren Susanne

1. Hur många år har du och Sven spelat
på midsommar?
Det har nog blivit mer än tio år. De
senaste åren har vi lockat med oss några
av våra vänner, kollegor och studenter
från Kungl. Musikhögskolan. Även om

3. Sommaren 2020 släppte du din första
spänningsroman, ”Great Plains”. Den
handlar om ett okänt virus som sprids
i samhället. Hur fick du idén till boken,
hur lyckades du tajma lanseringen med
pandemin och när kommer uppföljaren?
Under många år har jag haft idén och
karaktärerna har växt fram. När jag för
några år sedan fick en infektion som var
svår att diagnostisera så föll bitarna på
plats. Boken, den första i en trilogi, var
planerad att ges ut 2019 men det blev
först sommaren 2020, när pandemin
var ett faktum, som den släpptes. Jag var
först tveksam om jag verkligen kunde
ge ut den… Tajmingen var ju inte pla-

nerad… Idéerna till del två i trilogin har
jag, men jag har också andra bokprojekt
på gång, bland annat en som utgår från
tre kvinnoöden på Norra Stavsudda vid
1900-talet början. Vi får se när jag får tid
att skriva den!
4. Hur har det fungerat att under
pandemin bo och arbeta på ön och vad är
skillnaden nu jämfört när ni bodde här
på 80-90-talet?
Vilka fördelar tycker du att pandemin har fört med sig som du vill hålla
fast vid i en ny vardag? Det har fungerat
väldigt bra. Men utan satsningen på fiber i vår del av skärgården hade det inte
gått! Vi är helt beroende av ett snabbt
bredband och spenderar mycket tid
på Zoom. Vi har båda jobb som till dels
går att göra på distans med både undervisning, möten och föreläsningar. Allt
detta kan vi ju fortsätta med även efter
pandemin. Jag har dessutom varit del
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är det en härlig avkoppling för mig att
baka, och det känns kul att kunna bidra
och glädja andra med det dessutom när
man ändå håller på.
6, Vad längtar du mest efter att göra
när du är fullt vaccinerad? Mest längtar jag efter att få träffa och umgås med
nära, kära, vänner och kollegor. Men
också att få sjunga tillsammans IRL.
Och sen längtar jag efter att få resa! Med
tåg ut i Europa!
Text: Britt-Marie Stafhammar

Klarare vatten men spigginvasion
längs Svealandskusten

Rapporten Svealandskusten 2021 från
Svealandskustens Vattenvårdsförbund
sammanfattar miljötillståndet i kustvattnen från Dalälven till Bråviken.
Rapporten innehåller både resultat från
de omfattande undersökningar som bedrivs i förbundets regi och artiklar från
andra aktörer i regionen.
I rapporten presenteras det aktuella
miljötillståndet av forskare och ledande
experter. Tierps kommun berättar stolt
att de är landets tredje kommun med en
fullskalig anläggning för rening av läkemedel i avloppsvatten och fem kommuner runt Stockholms innersta skärgård
beskriver hur de tillsammans börjat ta

fram lokala åtgärdsprogram för sina
gemensamma kustvattenförekomster.
Det nya forskningsprojektet Levande
vikar presenterar sig, och en artikel om
forskningen som
2021
lett fram till beskrivningen av
hur storspiggen
ndskusten
tagit över vik efa
l
a
ter vik är spännande läsning.
Ladda ner
eller läs mer på
skvvf.se
Miljötillståndet i
kustvattnet
Vårt mänskliga bidrag
Kommunernas åtgärds
arbete
Levande vikar
Spiggvågen

Sv
e

av ett Vinnovafinansierat projekt där ny
teknik för att kunna sjunga tillsammans
i realtid över nätet utvecklats, något som
annars inte fungerar. Dessutom, ger
ju vårt boende här möjlighet att också
göra annat som t.ex. att odla eller att ta
en skidtur på lunchen, något som verkligen ger livskvalité. Skillnaden mot när
vi bodde här under förra seklet är nog
mest att vi inte behöver frysa så mycket
inomhus nu som vi gjorde då. Nu har vi
renoverat huset och har det varmare inomhus. På den tiden sov vi med mössa
och vantar på vintern.
5. Under pandemiåret har du till öbornas glädje bakat såväl surdegsbröd, semlor och baguetter. Är det en karriär du
planerar att fortsätta med? Ha ha ! Det
tror jag inte, men man vet ju aldrig! Mest
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SVEALANDS KUSTVATTE
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Sjökort & Änder
anna-carin lagerström

Målningar på sjökort
& oljor på duk
10– 18 juli 2021
Alla dagar klockan 12 – 15
på Roland Svensson Museet

VM-filter, Sluten Bio-infilration
Slamavskiljare SA900
HxLxB 85×160×120 cm

In-drän kompakt infiltration
6 st BxLxH 60×120×20 cm

Slamavskiljare PTC 2000
HxLxB 100×190×220 cm

ramsmora ångbåtsbrygga, möja
www.rolandsvenssonsällskapet.se

NVÅRDSFÖRBUND
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Strandskyddsutredningen
är ett allvarligt hot
mot en levande skärgård
SIKO, Skärgårdens Intresseorganisationers Kontaktorganisation är på intet
sätt motståndare till ett kraftigt skydd
mot ny exploatering av mark och stränder i Stockholms skärgård. Tvärtom det
välkomnar vi.
Däremot måste det vara möjligt att
utveckla skärgården i enlighet med vad
som beskrivs i RUFS 2050 (Regional Utvecklingsplan för Stockholm). En majoritet av de där utpekade kärnöarna, vilka
har ansetts ha potential att vara livskraftiga lokalsamhällen, har en negativ befolkningsutveckling (t.ex. Möja). En förutsättning för att bryta denna trend och
skapa möjligheter för utveckling är att
lagar och regler möjliggör och underlättar för en nödvändig tillväxt av skärgårdens få, ännu livsdugliga lokalsamhällen. Inte som idag när lagar, regler och
myndigheternas ofta negativa tolkning
av dessa förhindrar en hållbar tillväxt.
Att kunna behålla levande lokalsamhällen i skärgården är nödvändigt av
såväl lokala-, regionala- som nationella
skäl. Stockholms skärgård har ett uppdrag som ovärderligt rekreationsområde för en region med över 2 miljoner
invånare. Skärgårdens karaktär med
ett unikt landskap med över 24000 öar
inom bekvämt räckhåll från landets
huvudstad är betydelsefull också för regionens och landets attraktivitet som

mål för inhemska och utländska turister. Detta uppdrag kräver levande skärgårdssamhällen som kan tillhandahålla
de tjänster och den service som alla deltidsboende, fritidsboende och besökare
behöver.
Ökad lokal livsmedelsförsörjning är
viktigt för våra möjligheter att öka hållbarheten i vårt samhälle. Skärgården
har tidigare varit en viktig resurs för försörjningen av storstadsregionen med till
exempel fisk och trädgårdsprodukter.
Moderna, hållbara metoder för intensiv
trädgårdsodling och vattenbruk utgör en
potential för att åter kunna bidra till regionens livsmedelsförsörjning. Även detta
kräver levande skärgårdssamhällen.
Skärgården har varit bebodd sedan
åtminstone 1400-talet. Därmed har genom generationer en unik skärgårdskultur utvecklats. En kultur som bygger på
samspelet mellan havet, naturen och
människan. Denna kultur står och faller
med att man ka leva, bo och verka i skärgården. Urholkas den möjligheten går
skärgårdskulturen snabbt förlorad och
skärgården blir bara ”en enda stor friluftspark med enstaka parkvakter”.
Myndigheternas behandling av
skärgården bidrar på intet sätt att möjliggöra en utveckling av livskraftiga lokalsamhällen i Stockholms skärgård.
Skolor försämras för att det inte finns

tillräckligt med elever. Byggnationer
stoppas så att nya barnfamiljer, som
skulle kunna bidra till ett ökat elevantal,
inte kan bosätta sig på öarna. Företagare
får inte bygga de lokaler, anläggningar
och bryggor de verkligen behöver för sin
verksamhet. Hur ska man kunna verka
på en ö utan bro eller färja om man inte
har en brygga?
Vad Stockholms skärgård behöver
är enkla och tydliga lagar och regler och
som gör det möjligt att komplettera

befintlig bebyggelse och bygga nya hus
och näringslivslokaler med tillhörande
bryggor där det redan är byggt.
SIKO,
enligt uppdrag Göran Lagerström
SIKO, Skärgårdens Intresseorganisationers Kontaktorganisation
samlar 18 intresse- och företagarföreningar i Stockholms skärgård. SIF är medlemmar i SIKO.
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Kul för kidsen!
Bladets barnkryss. Här skriver du svaret
horisontellt rad för rad och svaret får du
i den lodräta blå raden som du skickar
till eklund@horton.se. Skriv namn, ål-

der och din mammas eller pappas kontaktuppgifter Första, andra och tredje
pris delas ut vid seglarlägrets avslutning.

Efter regn kommer

Barnens bästa pannkakstårta
1. Häll grädde i en skål. Vispa grädden
tjock. 2. Lägg en pannkaka på ett tårfat.
Bred ut sylt. 3. Lägg på en pannkaka till
och bred ut grädde. Fortsätt varva resten
av pannkakorna med varannan sylt och
grädde. Toppa tårtan med grädde och
garnera med färska hallon och/eller blåbär. Servera!

Lägsta antalet omkomna i fritidsbåtolyckor sen 1971
Förra året omkom 14 personer i fritidsbåtolyckor. Det är
det lägsta antalet omkomna sedan 1971.
Under 1960-talet ökade fritidsbåtlivet stort i Sverige
och även antalet dödsfall till sjöss. När Sjösäkerhetsrådet
började föra statistik 1971 dog över hundra personer per
INGREDIENSER
år i samband med båtliv. Men i takt med att fler började
använda flytväst, att båtarna blev säkrare och fler blev
5 dl grädde
medvetna om riskerna med sjöfylla började dödsolyckorna
5 st pannkakor
minska i mitten av 1970-talet. Antalet dödsfall varierar ofta
0.5 dl hallon
mycketeller
från årjorgubbssylt
till år, men tendensen att färre dör inom fri100 g färska
hallon
och/eller
tidsbåtlivet
är tydlig.
Två av deblåbär
omkomna förra året hade
uppblåsbara flytvästar som inte var fyllda med luft. I det
ena fallet saknades gaspatronen helt.

Text: Josefin Engberg på Norrholmen

Dödsolyckor med fritidsbåtar 2018:
Typer av båtar inblandade:
• 4 personer omkom i insjöar
• Öppen motorbåt: fem fall.
• 4 personer omkom i hamn
• Roddbåt: ett fall.
• Även
3 personer
färdinte
i skärgård
utanför
hamni år omkom
hittarviddu
något
inbetalningskort
• Kanot: ett för
fall. årsavgiften här i Bladet.
område
• Vattenskoter:
ett fall.
För• att3 personer
spara omkom
de höga
tryckkostnaderna
för
inbetalningskortet
har vi skaffat eget
i öppet vatten (till havs eller vid
• Kitesurfare: ett fall.
öppen kust)
Swish-nummer:
123 432 6294 Du kan också
direkttretill
• betala
Beboelig segelbåt:
fall.Plusgiro 644 15 56–5.
• 1 person omkom på en älv
• Beboelig motorbåt: två fall.

Årsavgiften via Swish eller Plusgiro!

Årsavgiften är 300 kronor som vi tacksamt mottar senast 15 juli.
Glöm inte att ange avsändare!

Glöm inte att regelbundet kontrollera och underhålla din uppblåsbara flytväst!

Mors lilla..

Vilket är ordet vi söker?

3 SAKER DU INTE VISSTE OM ABBORREN
• Kan bli över 60 cm långa
• Största abborren som fångats vägde 3150 gram
• Abborren finns inte bara i svenska vatten utan har även hittats i Australien.
16
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Hundpromenader och filosofiska
diskussioner. Ett år av isolering på ön.
Vi gjorde dagliga promenader i ur och
skur för hälsan och humöret. Mötesplats
blev vägkorsningen framför Susanne
och Svens hus klockan 13 varje dag. Vi
döpte promenaden till hundpromenad
med Troja och Sigge. Antalet tanter var
länge tre, utökades ibland till fyra och
vid några tillfällen blev vi 6-7 personer.
Skräpet som låg efter stranden och
vägarna från Waxholmsbryggan till
Norrberget blev vårt första uppdrag att
se till att det kom bort. Ibland fick vi
hjälp av Jonna och Danne som röjde sly
och buskar så det blev väldigt fint.
Samtalen under promenaderna
blev ibland snudd på filosofiska då vi
diskuterade och löste problem. Ofta
delade vi tankar och minnen från vår
egen historia.
Under hösten fortsatte vi två dagar i
veckan med Sonjas sommargympa ända
fram till slutet av november. Då blev det

plötsligt för kallt och blåsigt.
Stavsudda Handel har så klart varit
oerhört viktig för oss och för öns överlevnad. Två gånger i veckan har vi troget köat med munskydd och spritade
händer.
Susanne och Svens projekt att baka
ekologiskt bröd för intresserade och
hungriga på ön, blev en succé. Allt från
semla till limpor dök upp då och då. Allt
med en strykande åtgång. Orostider
väcker hunger och längtan efter godsaker till tröst.
Vi avslutar denna korta inblick i tre
tanters dagliga framfart på ön under
året som gått, med flaggan i topp och
hopp om en ljusare framtid. Vi drar
till Mölnvik för inköp av blommor och
grönt. Nu är det odling som gäller!
Tre tanter
Kali, Mimma och Eva

E

Välkomna till SIF:s årsmöte 2021
Lördagen den 7 augusti kl. 11

Lördagen den 7 augusti klockan 11
samlas vi på ängen vid affären på
Norra Stavsudda för sedvanligt årsmöte.
Vi hoppas också kunna berätta mer om hur det gick med
förra sommarens undersökning av brunnarna på Norra Stavsudda.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
och håller avstånd. Pandemin förhindrar oss att bjuda på kaffe
men tag gärna med eget. Varmt välkomna!
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7 aug

Styrelsen

SEABAG Storsäckar
SEABAG är en storsäck avsedd för Stockholms skärgård.
Säckarna finns i två storlekar och passar perfekt för byggarbetsplatser, tomtröjningar och rensning av sjöbodar.
Vänligen besök seabag.se för prislista och mer information
eller kontakta oss på 08-409 190 50 eller info@seabag.se
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Vad säger ni om ett utegym
på Norra Stavsudda?
Under året när gymmen varit, mer eller
mindre, stängda så har utegymmen blivit mycket attraktiva och uppskattade
inslag i miljön. Det är lätt att samlas och
alla, både äldre, yngre, tränade och otränade kan använda ett utegym då det används efter egen förmåga och finns med
varierade tyngder. Idén har dykt upp att
det skulle vara en nyttig, användbar och
rolig samlingsplats som kan nyttjas av

alla. Man skulle kunna göra den i skärgårdsstil och bara fantasin sätter gränser för material och utförande. Visst låter det som en kul idé?!
Vill du vara med och ”spåna”, sponsra, kreera eller så småningom bygga så
kontakta pellefloden@hotmail.com
PS: Vi behöver ju även en plats att ha
den på…

Ny sommar – nya friska paddeltag
Vi upprepar förra sommarens omtyckta
aktivitet med att paddla kajak tillsammans. Vi vänder oss både till dig som
är nybörjare och till dig som redan har
paddlingsvana. Att paddla kajak i grupp
är ett härligt sätt att umgås och samtidigt
utforska vårt undersköna närområde.
Vi paddlar i lugnt tempo och ser till
att ingen kommer på efterkälken. Vi
gör flera korta stopp med genomgång
av grundläggande paddlingsteknik och
säkerhet. Du får tips på hur du sitter bekvämt och hur du kommer i och ur kajaken utan att tippa.
För att hantera kajaken behövs ingen särskild muskelstyrka men man behöver vara ganska vuxen i kroppen för
att klara av paddlingen om det blåser.
Att väga mycket är ingen nackdel när
det gäller paddling - 100 kilo är inget
problem. Är du lång, längre än 185 - 190
cm kan det vara problem med att få plats
med benen. Det som krävs av dig är att
du ska vara simkunnig.

NÄR
Tre onsdagsförmiddagar i juli: 7/7, 21/7
och 28/7. Samling 9.30. Avfärd 10.00.
Tillbaka senast 12.00. Det är gratis att
delta.
VAR
Vi utgår från strandremsan till vänster
om badstranden på Norra Stavsudda.
Jeanette har givit sin tillåtelse att vi
också kan ställa upp eventuella kajakvagnar där.
UTRUSTNING
Kajak med sittbrunnskapell, paddel,
flytväst. Stavsudda Handel hyr ut både
en- och tvåmanskajaker: kajak@stavsudda-handel.se. Övrigt: lämpligt solskydd och vattenflaska. Handduk och
ombyte packat i plastpåsar.
MER INFORMATON
Anna-Carin Lagerström, anna-carin@
lagerstrom.se, 0708-790484. Britt-Marie
Stafhammar, brittmarie.stafhammar@
gmail.com, 0706-857585.
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Recept från Tistronskär

Efter det här året när vi hållit oss hemma i underbara Sverige och Stockholms
fantastiska skärgård så tänker vi låta
oss inspireras åt Medelhavet och dess
goda mat, så här är några trevliga och
sociala recept för varma sommarkvällar
med de kära.

Välkommen på eskadertur
lördag den 31 juli!
I år går vår eskadertur från Norra Stavsudda på en vacker och krokig kurs till
Svartsö med lunch på Bistro Sågen i
Aborrvass.
Samling med egen båt klockan 11.00 i
fladen vid Norra Stavsudda Handel.
Kan du inte komma i egen båt anmäl
dig ändå, det finns säkert plats hos en eskaderkompis.
Mer om Bistro Sågen kan du läsa på

www.bistrosagen.se
Anmäler gör du senast 24 juli genom
att maila till goran@laerstrom.se eller
sms:a till 0738537020. Tala gärna om i
din anmälan om du har egen båt och om
du har plats för någon som gärna vill följa med.
Eskaderturen och lunchen sker helt
i enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

Stek sedan färsen en liten stund och
tillsätt sedan fänkålen och gullöken, efter smak salt och peppar. När färsen fått
färg och grönsakerna är mjuka lyft ur
kompotten och använd samma stekpanna för att steka brödskivorna, häll inte
bort oljan från chorizon, den ger god
smak till brödet.
Dela sedan bröden i valfri storlek
och bred på en liten mängd majonäs och
sedan en liten mängd dijonsenap. Lägg
sedan på chorizokompotten och pynta
med det gröna.

CHORIZO APPETIZER

ca 12 st
supergott som tilltugg tillsammans med en öl
Du behöver:
Ljust bröd
1 Fänkål
1 Gullök
Ett par chorizokorvar, med fördel de färska som
finns i norra stavsudda handel.
Majonäs
Dijonsenap
Pynt i form av färsk oregano eller timjan
Tid: 10 min

Hur: Om du har mandolin så använder du den till att få ut tunna skivor av
fänkålen och gullöken, annars får kniven göra jobbet. Ta ut och finfördela
färsen ur korvarna.

SPAGETTI ALLA TARANTELLA
(har gjort om den ngt från receptet i tallriken)
Ingredienser för ca personer:
3 klyftor vitlök
2 hg bläckfisk (Calamari)
1 hg skalade stora räkor (Gamebri)
1 hg Vongole
I nät blåmusslor
1 ½ burk tomatkross (gärna av söta fina tomater)
1 liten gul lök
olivolja
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Bladpersilja
Peperoncino
Citron
Vitt vin
600 gr spaghetti
Tid ca 30 min

Gör så här: Hacka gul lök och bryn i
pannan med olivolja och en klyfta vitlök. Häll på tomatkrossen, salta och lägg
i lite peperoncino. Låt puttra på svag
värme. Sätt på en stor kastrull med vatten och mycket salt till pastan.
Hacka upp bläckfiskköttet och lägg i
en panna eller gryta med 2 vitlöksklyftor, olivolja, stora räkor, vongole och
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musslor. Häll i 1 dl vitt vin och låt puttra
i någon minut. Häll över tomatsåsen i
grytan och blanda samman. Lägg i pastan i kokande vattnet och låt grytan sakta puttra under tiden som pastan kokar.
Smaka av såsen så att du är nöjd med
sälta, syra och styrka. Önskas mer syra
så kan du pressa ner en halv citron.
Häll av pastan när den är al dente
och lägg ner den i grytan och blanda varsamt. Lägg upp på fat och garnera med
hackad bladpersilja. Buon Apetito!
Text: Alessia och Karin på Tistronskär

Butiker, krogar, varv, hantverkare
i Stavsuddaskärgården och närområde
STAVSUDDA OMRÅDET
Anderssons Båtvarv, Na Stavsudda, nya och begagnade båtar, båtmotorer
och fyrhjulingar. Auktoriserad serviceverkstad för Honda, Suzuki och Tohatsu.
www.anderssonsbatvarv.se; 08 571 65 083
Anderbergs Skärgårds Service, Västra Delsholmen, Byggnation,
snickeri mm. 073 999 09 74
Hellström Marin, Na Stavsudda, Byggnation och transporter.
www.hhmarin.se; www.seabag.se; 08–409 190 50
Magnus Buhré Bygg& VVS, Söderholm, VVS, snickeri, trädvård mm. 070 376 84 03
Nedergården, Södra Stavsudda, Presentshop med skärgårdsanknytning, café och glass.
Info och öppettider på Facebook eller 070–516 54 04
Ohlssons Båtvarv, Holger marin, Sa Stavsudda, 076 303 87 55
Pettersson Ante, Ytterö, Hus och bryggbyggen mm. 070 657 54 95
Rubins skafferi och gårdsbutik, Sa Stavsudda honung, växter, keramik och akvarell
Info och öppettider på Facebook eller 070–452 52 59
Stavsudda Båtvarv och Prylbod, Na Stavsudda, Göran Rydström, 070 789 14 74
Stavsudda Handel, Norra Stavsudda, Livsmedel, drivmedel, kajakuthyrning,
avloppsanläggningar, Seastopp och mycket annat.
Info och öppettider på www.stavsudda-handel.se; 08 571 650 78
Stavsudda bryggkrog, Norra Stavsudda,
Info och öppettider på www.stavsudda-handel.se; 08 571 65 054
NÄRLIGGANDE ÖAR
Bistro Sågen, Svartsö www.bistrosagen.se; 08 542 47 010
Finnhamn krog, bar och vandrarhem www.finnhamn.se; 08–542 462 12
Fiskboden, Berg, Möja www.olssonjernberg.se
Gällnö handelsbod, bar och café Info och öppettider på Facebook, 08 571 661 17
Harö Livs & Kök, Info och öppettider på Facebook
Hamnbaren pizza&annat, Möja Info på Facebook
Ingmarsö Krog, www.ingmarsokrog.se; 076 0243511
Jeppes Gästgiveri, Långvik, Möja Info Facebook, 08 571 61 610
Lådnamacken Minilivs, glass och drivmedel www.ladnamacken.se; 08 542 47 321
Maxade Entreprenad, byggnation, www.maxade.se; 073 500 30 08
Möja värdshus och bageri, www.mojavardshus.se
Svartsö krog, www.svartsokrog.se; 08 542 472 55
Svartsö lanthandel, www.svartsolanthandel.se
Svartsö Skärgårdshotell och Vandrarhem, www.svartsonorra.se 08 542 474 00
Stora Kalholmens vandrarhem, www.storakalholmen.se; www.svartsonorra.se
Wikströms Fisk i Ramsmora, Möja www.wikstromsfisk.se; 08 571 64 170

GLÖM INTE ATT BETALA ÅRSAVGIFTEN!
Som vanligt är årsavgiften 300 kronor.
Nu när vi inte kan genomföra några trevliga arrangemang
som brukarge lite extra bidrag till föreningskassan
är din årsavgift särskilt välkommen.
Swisha enkelt till 123 432 6294 eller betala till Plusgiro 6441556–5
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