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öfolk / mat och dryck / böcker / notiser / prylar

sinne/smak/sevärdheter

medar och segel
skidor på golfbana
smygehuks fyr
vinterns vilda spår
julmarknad på bruk
nyår i torn

Din skärgårdsguide

– Gott Nytt År!  
läs mer om nyårs-
firande i Landsorts 
 lotsutkik på sid 62.
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Freys egna kryssningar
Freys Resebyrå är idag en av Sveriges största kryssningsarrangörer. Vi har blivit så stora för 
att vi själva älskar att kryssa. Till nästa år 2012 har vi valt ut de absolut bästa. Vi kryssar över 
Atlanten, i Medelhavet, Östersjön runt och bland Karibiens öar. Gemensamt för alla är att det 
mesta ingår i priset och att vi själva följer med som reseledare ombord. Kom in till oss så 
berättar vi mer om våra gruppkryssningar. 

TullporTsgaTan 7     norrTälje    Tel 0176-555 95    www.freysresebyra.se

Karibiska Öar
Kryssa i Karibien och njut ett par extra dagar i Florida. 
Avresa 2/2.

Pris från 19.800 kr

Korsa Atlanten
Det stora äventyret ombord ett av världens största fartyg. 

Avresa 12/4. 
Pris från 15.995 kr

Medelhavet med vinprovning
Italien, Frankrike och Spanien samt vingård utanför 
Barcelona. Avresa 12/5.  

Pris från 9.995 kr

Våra grannar i öster
Vi besöker St. Petersburg under två dagar och Helsingfors. 
Avresa 25/6. 
Pris från 5.495 kr



Öppet året om 
för förbokade grupper 

t.ex. konferenser,  
födelsedagsfester m.m.

www.soderarm.com 

 info@soderarm.com  

 0176-432 12

SÖDERARM
– fyrplatsen i  
Ålands hav
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Krönika

Efter två riktiga vintrar med mycket snö och rygg-
skott fasar en del för ännu en snöskottarpinad tid. 
Om vädergudarna vill blir det en ny vargavinter 
med tjocka vita snötäcken. Som man kan följa spår 
efter vilt i. Med skridskor, skidor eller stövlar. På 
jakt efter den mytomspunna vargen. Eller upptäcka 
vad som händer när utterns spår möter rävens. 

Snön som faller i mängder har gett längdskid-
åkningen en renässans. Det är inne att vara ute. Att 
åka skidor i preparerade spår på en golfbana till 
exempel. Med kylan lägger sig isarna. Då kan man 
snickra ihop en egen isjakt och bege sig ut på färder 
i hisnande farter. Nästan som att segla men utan 
risk att stöta på grynnor.

Andra seglar in i det sista innan tjock is sätter 
stopp. På hav utan trängsel når seglingen nya dimen-
sioner den kalla årtsiden. En tradition att segla i 
Luciatider har utvecklats till kappseglingen Frost Bite 
Race. När andra båtar ligger på land med översnöad 

presenning. Varför låta vintern sätta p för en segeltur 
till Sandhamn i glada vänners lag? Det finns ju både 
julbord och bastu när man kommer fram.  

Tomten gillar snön. Och vi gillar tomten. Han 
har mer eller mindre lovat att dyka lite varstans 
inför jul. Vi vet i alla fall att han kommer att 
komma till ett visst bruk i norra Roslagen. Med 
häst och släde. Kanske hinner han glutta in i något 
av Öregrunds 24 dekorerade fönster också? En 
överraskning väntar varje dag bakom gardinerna. 

Vintern brukar även »drabba« Landsort. Där 
ståtar skärgårdens kanske fulaste torn. Men med 
vilken utsikt. Så högt upp att man ser ner på 
fyren. Vi ville fira nyår i tornet och fanti-
serade om att vara mitt i ett fyrverkeri. 
Verkligheten blev en annan. Vädergu-
darna ville annat och gav oss snöstorm 
istället. Det tackar vi för. Ett fint vitt kon-
fettiregn – som kallas snö.. / redaktionen 

Ännu mera snö

ansvarig utgivare o. redaktör Josefin Ekberg, je mediaproduktion,  
pl 2178, 760 15 Gräddö, 0176–181 90, 0709–701 901, josefin@magasinskargard.se, www.magasinskargard.se
fotograf Roine Karlsson  frilansreportrar Misse Ljungström / Helena Forsgård / Eva Fischer
krönikörer Andreas af Malmborg  omslagsfoto Roine Karlsson  
art director Eva Englund  illustratör Lars Holm / Johanna Östergren  annonsproducent Magdalena Lindelöw   
annonssäljare Josefin Ekberg, 0709–701 901 / Gittan Ahlm, 070–331 75 02
tryckeri Printall, Estland  distribution 100 000 ex/år (vår, sommar, vinter) 
via annonsörer, turistbyråer, hamnar, hotell, krogar, butiker, båtar, informationsbodar och vänt-  
hallar m.fl. MagasinSkärgård är en fristående produkt. För ej beställt material ansvaras ej. Medlem i 



Snart är det dags igen.
Scandinavian Boat Show i Stockholm är 
Nordens mest exklusiva båtmässa inomhus 
med fokus på större segelbåtar och 
motorbåtar. Här hittar besökaren de nya 
båtarna, spännande tillbehör, sjömode, 
trevlig miljö samt en riktig Yacht Club av 
internationell klass.

I Yacht Club träffar man likasinnade och 
en rad kända segel- och motorbåtsprofiler, 
ett eldorado för den verkligt inbitne och 
båtintresserade mässbesökaren.
Intresset för att ställa ut är stort. På vår 
hemsida kan du se vilka företag som redan 
bokat plats. Har du ännu inte gjort det är du 
mer än välkommen att kontakta oss.

Stora Båtar. Stora uPPlevelSer.

exkluSIvt för dIg!

Sommardrömmar
Nu passar vi på att njuta av sol och hav. 
Följ oss gärna på facebook och dela med 
dig av dina sommardrömmar. Och glöm inte 
att Allt för sjön kastar loss första veckan i 
mars nästa år.

9-13 november 2011 / scandinavianboatshow.se

2-11 mars 2012 / alltforsjon.se

Dessutom pågår mässorna mitt kök och allt för hälsan
parallellt meD scanDinavian Boat show.

Foto Claes Axstål www.nordicphotos.com

nu har stockholm fått en 
alldeles egen mässa för 
alla som älskar vintern. 
årets vintersäsong startar 
den 11-13 november
genom att winter show 
2011 slår upp portarna 
på stockholmsmässan.

Winter Show är platsen där 
man hämtar inspiration inför 
vinterns äventyr. Här finns 
de rätta prylarna och de 
bästa destinationerna och det 
häftigaste utbudet för hela 
familjen. Här visas upp allt 
det fantastiska som vintern 
erbjuder. Allt från puder i 
lappland till bra lättillgänglig 
skidåkning ett par timmar från
storstan. Winter Show blir en 
helg som ingen skidintresserad
i Stockholm vill missa. Den som 
löser biljett till Scandinavian 
Boat Show erhåller också 
inträde till Winter Show.

nyhet
Winter 
shoW



Skärgårdsjuridik
AdvokAtAktiebolAget gärdlund

FAKTORIGATAN 6, 761 30 NORRTÄLJE
Tel 0176-778 50 • www.advokatablg.se

6 16 30 
Med »grillor« under båten  sid 6
Vad gör man om man längtar så mycket efter att segla 
att man inte står ut med att vänta hela vintern? Sätt tre 
medar och ett segel på ett skrov och du har byggt dig en 
egen isjakt. Som går fort med lite vind. 

Tomten kommer till bruk sid 16
Till Forsmarks bruk anländer tomten med häst och släde. 
Det säljs paltbröd för 35 kronor, serveras julbord på värds-
huset. Lucia med sitt vita följe uppenbarar sig. Herrgården 
bjuder på en tidsresa bakåt i tiden – och spöke. En anrik 
bagarbod har åter tagits i bruk. Forsmark har en julmark-
nad utöver det vanliga.

Spåren i snön avslöjar sid 30
Det finns de som längtar efter snön. Som fotograf Roine 
Karlsson. Han ser möjligheterna att fånga ett vilt djur på bild. 
Eller åtminstone se vart det har gått och vad det har haft 
för sig. Drömmen vore att stå öga mot öga – med en varg.

Vita segel som Luciatåg sid 46
Vilken är den bästa avslutningen på en segelsäsong? Hur 
länge kan man segla innan isen sätter stopp? I tävlingen 
Frost Bite Race har man valt att kappsegla för sista gången 
kring Lucia i mitten av december.

Nyår på fåglars höjd sid 62
Vi kan se fåglar i vitögat, ha full koll åt alla väderstreck 
och blicka ut över Landsort med sin karakteristiska fyr. 
Härifrån har vi värsta bästa utsikten när fyrverkerierna 
smäller av – tror vi. Klockan närmar sig tolv …

Din SkärgårdsGuide sid 85
Vi guidar dig till krogar, hotell, vandrarhem, sjötaxi 
och svävare med mera. Allt du behöver för att boka din 
drömresa i skärgården. Och – icke att förglömma årets 
julmarknader. Dag för dag.

Akterspegeln sid 98

Innehåll
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Det kan bli en lång vinter med längtan efter sommarens 
 segling. Men varför vänta? Det går alldeles utmärkt att sätta 
seglet på ett skrov med medar och skota hem över isarna.  
I svindlande farter. text: josefin ekberg  foto: roine karlsson

Segling över 
fruset vatten

»Farten känns fortare än den är då man ligger 
väldigt nära isen. Som om det vore en tävling 
svischar vi förbi varandra. Varv efter varv.«





»Ett snarlikt 
alternativ till 
isjakt är skrid-
skosegling. Lite 
likt windsurfing. 
Fast på is.«
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Solen Skiner och isen ligger. 
Tio centimeter tjock. Det blå-

ser lagom. Idag har företaget OutdoorE-
vents samlat ett gäng och stakat ut en 300 
meter lång rundbana. Det är premiär för 
säsongen. Många provar på sporten för 
första gången. Någon har fått upplevelsen 
i julklapp. En annan en annorlunda födel-
sedagspresent. Jan Orest är här med sin son 
Johan. Båda har segelvana. Med 40-fots 
segelbåt och jolle. De har varit sugna länge 
men aldrig testat isjakt förut. 

– Skoj, tycker Jan.
– Det går fort ju. Varje vindpust känns i 

ryggraden, säger han förtjust.
Det är lättare än man kan tro att lära sig 

hantera en isjakt. Man ligger ner, styr med 
ena handen och skotar med den andra. Det 
behövs inte mycket vind för att få fart. 2–3 
meter per sekund kan räcka. Man kom-
mer lätt upp i hög hastighet. Hiskeliga 100 
kilometer per timme eller mer när det vill 
sig. Skyddsutrustningen består av hjälm, 
dubbar, broddar, flytoverall och glasögon. 
Det är viktigt att åka på rekad och godkänd 
is om man inte vill riskera att plurra.

Vi är femton personer som denna 
strålande vinterdag testar sporten. Farten 
känns fortare än den är då man ligger 
väldigt nära isen. Som om det vore en täv-
ling svischar vi förbi varandra. Varv efter 
varv. I kurvorna kan ena bakmeden släppa 

kontakten med isen. För åskådare kan det 
se läskigt ut. Som om isjakten är på väg att 
välta. Men det gör den inte. Efter ett antal 
varv på isbanan börjar det kännas i handen 
som håller tampen till skotet. Om det inte 
vore för det skulle man kunna hålla på i 
evighet. Så kul är det. Som att åka gocart 
men utan buller, asfalt och avgaser.

Hemmabyggen  
En isjakt kan liknas vid en båt med segel 
och »skridskor« på. De flesta bygger sin 
farkost själv. Det går utmärkt att använda 
samma segel som till optimistjollen eller 
vindurfingbrädan och sätta det på ett smalt 
skrov med tre medar, två i bak och en i 
fram att styra med. Vips har man byggt 
sig en egen isjakt. Sporten tilltalar ovanligt 
många konstruktörer, piloter och ingenjö-
rer av någon märklig anledning.

Ett snarlikt alternativ till isjakt är skrid-
skosegling. Det är som att åka skridskor 
med ett segel i handen. Lite likt windsur-
fing. Fast på is. Det finns många goda sätt 
att njuta av vackert vinterväder och lite 
vind i seglen. Även fruset vatten går bra 
att segla på. Bara isen är tillräckligt tjock.

I flera hundra år har människor ägnat 
sig åt segling på is. Redan på 1600-talet 
användes »isbåtar« till postroddens sträck-
or. För nöjes skull blev det populärt kring 
förra sekelskiftet när välbeställda herrar 

roade sig med att segla yachter. När isen la 
sig bytte de till isjakter och kunde fortsätta 
segla – året runt. På vintern dessutom utan 
vågor och med högre farter. Till mångas 
förtjusning. 1932 arrangerade tidningen 
Detroit News en konstruktionstävling som 
gjorde sporten mer folklig. Det vinnan-
de bygget »dn-jakten« är den vanligaste 
modellen än idag.  

Plötsligt minns jag en gammal suddig 
bild tagen i Gräddö tidigt 1900-tal i boken 
»Rådmansö förr«. Handlaren Nils Bäck-
ström sitter och poserar i en isjakt på väg 
till Norrtälje för att hämta varor. Det borde 
då ha varit det snabbaste sättet att ta sig till 
staden när isen låg. Och det roligaste. Ett 
sammanträffande är att mitt kontor och 
bostad ligger i huset som han bedrev lant-
handel i. Med lite tur kan jag kanske kan få 
se Bäckströms ande sväva förbi på sin isjakt 
utanför fönstret i vinter. ❧

→
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»Det är trygghet och det är tradition. Att vända upp och ned 
på det skulle äventyra hela konceptet. Stugan på ön är ju en 
sommarstuga och det är ju inte för inte det heter sommar-
gäst och sommar-lov det som ungarna har. «

når längre och längre in i köksvrårna. Och 
sommargästen får aldrig tassa ur sängvär-
men för att stoppa in de första stickorna i 
vedspisen medan en svag doft av kaffe för-
nims i näsborrarna. Och där utanför kanar 
yrsnön iväg över den frusna viken som en 
flock snöripor över fjället. Bara det lätta 
fraset av dina egna steg i snön bryter den 
fastgjutna tystnaden i skärgårdslandskapet. 
Medan sommargästerna är i Åre.

Men det är ju deras val.
/ andreas af malmborg

Andreas af Malmborg 
är medialärare på 
Rodengymnasiet  
i Norrtälje,  
författare/journalist 
bosatt på Svartlöga  
och Bergshamra.

– Vinter … på ön?
Till att börja med vore det ett svårt eti-

kettsbrott. Så gör man inte.
Precis som tillvaron har sin gilla gång 

har året på ön sin. Sommargästens period 
infaller mellan påsk och allhelgona. Den 
kan vara av olika längd eller dras ut över 
flera etapper, men det är ändå tydliga ramar 
som gäller – påsk och allhelgona. Rutinerna 
är desamma år efter år. Det första återseen-
dets glädje, de soldyrkande badutflykterna 
i juli och avslutandets lätta vemod som 
markerar att ytterligare en sommar defi-
nitivt är förbi. Att rasera den trygghet som 
de fasta normerna utgör skulle bara ställa 
till oro och oreda.

Vintern – ja, det är ju mera dimman 
på Åreskutans topp eller ett glas glühwein 
framför det rustika värdshusets stockbrasa 

i österrikiska alperna. Det är då man – långt 
borta från ön –nöjt kan konstatera att allt 
är i sin ordning i sommarstugan. Listan 
är avprickad, snurran konserverad, båten 
är vänd och täckt. Taken sopade fria från 
alkottar, fönstren kontrollerade en extra 
gång och råttgiftet utlagt.

Det är trygghet och det är tradition. Att 
vända upp och ned på det skulle äventyra 
hela konceptet. Stugan på ön är ju en som-
marstuga och det är ju inte för inte det 
heter sommar-gäst och sommar-lov det 
som ungarna har. Tänja på de gränserna 
kan väl närmast betraktas som obefogat för 
att inte säga direkt opassande. Vilket i sig 
innebär att sommargästen aldrig får vakna 
av att solen kämpar sig upp över Ängskär 
och trevar sig in genom rimfrostiga föns-
terrutor. Se hur det gulrosa morgonljuset 

Otänkbart?
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Välkommen till Blidö
Där händer det

info@graskobatvarv.se
0176-452 55 • 070-853 63 13

Yxlan

076-8 161 77 • niclas@ngbygg.se

Mail: niklas@be-ab.se
Mobil: 070-637 16 88

 

ENTREPRENAD I SKÄRGÅRDEN 
0708 - 455 863 

Kom och besök
Kulans bod & galleri 
på Bromskärsvägen 
Blidö  
Tel 070 517 12 53
www.kulan.org

GRUS – SAND – JORD
CONTAINER – MASKINTRANSPORTER

TEL. 070-562 33 88, 070-224 80 03
BROMSKÄRSVÄGEN PL 2041, BLIDÖ

070-562 33 88 Jidde, 070-224 80 03 Fredrik

Totte Grönwall Snickeri
0709 408 238
Totte Grönwall Snickeri
0709 408 238

Lagerviks Båtvarv Blidö
Telefon: 0176-820 04

www.lagerviks.se  info@lagerviks.se
Tel. 0176-801 00

Livs, Kiosk, Video, Släp, Däck
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Karlsbodavägen 19A, Bromma. 
Tel: 08-445 14 10. 

Besök vår butik och se det stora utbudet av 
bastu och brasvärme produkter. 
   Köp bekvämt med betalning på 24 månader 
utan ränta. Endast aviavgift 30 kr/mån och 
uppläggningsavgift 495 kr tillkommer.

Se kampanjen på 
www.bastuspecialisten.se

Jøtul 163
Liten lättplacerad kamin med 3 sidor 
glas och elegant form. 
Pris Nu 11.900:- 569:-/mån.
Begr. antal. Ord. pris 14.900:-

Duo Exclusiv T2
En trevlig trädgårdsspis med hjul 
som enkelt kan snurras på.
Pris 27.900:- 1265:-/mån.

Bastutunna från Spadealers
Lättmonterad bastu av värmebehandlad 
furu komplett med vedbastuugn.
Pris 46.200:- 1878:-/mån.

För skönare Fritid!

En bastu med vedeldad bastuugn skapar en härlig atmosfär. Bastutunnan och badbaljan 
från SpaDealers har unika egenskaper som vi gärna vill visa. Välkommen till vår butik 
och låt oss visa vårt stora sortiment.

Biovacuum - Watercare minireningsverk
• Ingen slamsugning behövs.
• Enkel placering ovan mark.
• Hög reningsgrad - även vid oregelbunden användning.
• Besök - installation - service
 

Hör av dig för mer information.
Vi delar gärna med oss av vår långa erfarenhet.

08-608 21 60
kontakt@miljöochbioteknik.se 
www.miljöochbioteknik.se

Miljö & Bioteknik

s

w

Senaste nytt & Notiser Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser

Ingmarsö lockade kvinnor
Helgen den 9–11 september samlades för 26:e gången alla glada kvinnor från Finland, Est-
land, Åland och Sverige i det årliga skärgårdskvinnoseminariumet. Den här gången på ön 
Ingmarsö i Österåker. Nästan 70 deltagare inkvarterades hos gästvänliga öbor som öppnade 
sina hem. Första dagen blev det rundvandringar till Taxi Stockholm, Ingmarsö skola, Weta 
Plast och Norrgårdens museum. 

På lördagen cyklade en grupp till Brottös fina kulturlandskap med betande Highland 
Cattle. En annan gick på guidad vandring i skog och natur. Andra valde att paddla kajak. 
Och resten tackade ja till inbjudan att komma på »hemma hos« några Ingmarsökvinnor. 
Sedan blev det visning av den nyrustade Träskö kvarn på grannön Svartsö. De som ville 
paddlade dit. Vi andra åkte taxibåt. Kvällarna avslutades med trevlig samkväm och middag 
på bygdegården Lurkan. De som hann passade på att besöka Erikssons Båtbyggeri & Båtbyg-
garskola före hemfärd. Nästa år samlas man på Kumlinge i Ålands skärgård. / josefin ekberg      

Boende i Nyköpings silon
I Nyköpings hamn håller byggbolaget Peab 
på och bygger nya bostäder i silon. Nio 
silotorn kommer att behållas – resten rivs. 
Det blir första gången i det här landet 
som en så stor silo byggs om till bostäder. 
I första etappen blir det 44 lägenheter och 
17 våningar högt. Samtliga kommer att få 
balkonger eller terrasser. De flesta med 
utsikt mot havet och söderläge. Överst på 
silon byggs två exklusiva etagelägenheter 
med stora terasser. Totalt när bygget är 
klart handlar det om cirka 200 lägenheter, 
kontor, butiker och restauranger. 
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BÖRJA SPARA REDAN NU – VI STÅR BEREDDA!

Auktoriserad återförsäljare

Klara, färdiga, spar!
Alltid
installerad 
och klar i 
ditt hus!

Luftvärmepumpen för svenska krav.

Halvera din
värmekostnad
och minska växthuseffekten.

Halvera din  
värmekostnad
Utnyttja ROT-avdraget!
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Luftvärme

Hämta dina skridskor och ta pendeln till Handen 
station. Alldeles intill, i vacker natur, kan du åka 
på plogade banor på sjön i Rudan. 

Se haninge.se och Rudans friluftsområde.

Vad gör du när 
isen lagt sig?

 

www.eldabutiken.se 

 the Swedish 

SPARA 

upp till 5.800 kr

Performance!

 Passa på! Gäller

t. o. m. 30 nov 2011

Med NVI och Keddy får du en uppvisning av 

verkligt bra kvalitetsprodukter tillverkade i 

Sverige. Köper du en gjutjärnskamin ur K800-

serien eller en lätt murspis från Keddy så får du 

3 meter skorsten från NVI på köpet (värde upp 

till 5.800 kr). 

    Det är vad vi kallar the Swedish Performance.

Eldabutiken Norrtälje 
Söderlinds Vedspisar 
Storstensv 6. Tel: 0176–142 00 
M-To 10-18 F 10-17 L 11-14

Eldabutiken Haninge 
Vendelsöv 51. Tel: 08–777 70 18
M–to 10-18 | F 10–17 L 10–14
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Boka 0156-12749    www.antonskrog.se

Hemlagat Julbord 295:-

Västra Långgatan 9, Trosa

barn från 5 år  99:- 

Vi har Laddat

Vagnhärad
Södertälje

NyköpingTrosaHär finns vi

Öppet 360 dar om året

Trosa »Världens ände«

sa
m

l
in

g
sa

n
n

o
n

s f
ö

r t
r

o
sa

Gästplats 600 m

0156-121 51  •  www.trosahembageri.se

HEMBAGERI

SERVERING

BOENDE

Tre Små Rum
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Darlings 

form&funktion 
Vi finns i mysiga Trosa

Hos oss hittar du dina 

älsklingsprylar

www.darlings.se

www.trosatrafikskola.sewww.trosatrafikskola.se

Trosa Åkeri

Ploglandsvägen 15 619 92 Trosa
0156-122 86 • 070-555 88 41

info@trosa-akeri.com www.trosa-akeri.com•

•

Trosa Åkeri

Ploglandsvägen 15 619 92 Trosa
0156-122 86 • 070-555 88 41

info@trosa-akeri.com www.trosa-akeri.com•

•
0156-124 74

gärna någon blomstergirlang i 
hörnen eller nåt sånt.

Blomsterhörnan

välkommen att titta in 
i hörnan där det blommar
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Bruk lever upp 
i juletid Julmarknaden i Forsmark är något utöver  

 det vanliga. Hit kommer tomten med häst och 
släde, det bakas bröd i bagarstugan, Lucia uppenbarar sig och herrgården 
har ett eget spöke. Mitt i anrik bruksmiljö. text: josefin ekberg  foto: roine karlsson
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»Vackrare miljö är hart när omöjligt att 
föreställa sig. Allt andas 1700-tal på den 
gamla bruksorten i norra Roslagen.«



»Hembakat paltbröd 35 kronor« 
står det på en handskriven skylt. 

– Lägg i blöt en halvtimme, sjud upp i 
samma vatten och salta lite. Servera med 
vit sås och stekt fläsk, förklarar Gunilla 
Pettersson.

– Det är sanslöst gott, lovar hon.
Brödet är gjort av grisblod vilket säkert 

är jättenyttigt. Om man lider av järnbrist. Vi 
går runt bland stånden med hemlagat, hem-
snickrat, hemvirkat, hemsytt och hembakat 
inramat av gnistrande vit snö och solsken. 
Vackrare miljö är hart när omöjligt att före-
ställa sig. Allt andas 1700-tal på den gamla 
bruksorten i norra Roslagen. I den engelska 
parkens sjö trivs gräsänderna. Runtom finns 
alléer och välbevarade vitmålade hus från 
den blomstrande järnbruksepoken. Ett eget 
litet samhälle med allt. Kyrka, bostäder, skola 
och herrgård med mera. En del byggnader 
har fått nya funktioner. Ett magasin har 
blivit museum. Ett annat har blivit café. 
Mejeriet är idag ett värdshus. 

Dagen till ära har den forna bagarstu-
gan tagits i bruk. Här står »grädderskan« 
Pia Tenor och »degblanderskan« Carin 
Lönnblad-Mattsson och bakar Löfstabröd 
och mjuka hällakakor så det står härliga 
till. Sedan sex i morse. Cirka 300 stycken 
har det blivit. De bakar på gammalt vis 
och eldar med lövved. I ugnen finns ingen 

belysning. För att se brödet i mörkret 
används pannlampa. En annan modernitet 
är en degblandare man fått av Forsmarks 
Kraftgrupp. I övrigt är allt som förr.

På väg till värdshuset möter vi Tomtefar 
alias Björn Pihlgren och Tomtemor Berit 
Ruhne på klingande släde efter nordsvenska 
hästen »Vegard« från Snesslinge. Tomtepa-
ret glider runt i brukssamhället och önskar 
alla en riktigt »God Jul«. De som vill får åka 
med. Vi travar vidare – värdshuset ligger 
bara runt knuten. Värmen och dofterna 
slår emot oss när vi kliver in i entrén. En 
brasa brinner välkomnande i öppna spisen. 
Ett pepparkakshus lyser med värmeljus 

→
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på ett bord i hörnet. I matsalen står ett 
julbord uppdukat med kalvdans, lever-
pastej och allsköns traditionell julmat. In 
skrider Lucia »Sandra Lindqvist« med sina 
tärnor och stjärngossar. Alla stannar upp, 
slutar att både prata och äta för att uppleva 
det magiska ögonblicket. Efter ett antal 
stämningsfulla julvisor tågar de vitklädda 
ljusspridarna vidare till tonerna av »Sankta 
Lucia« in i köksregionerna.

Snällt spöke
Vi blir lite nyfikna på den ståtliga herr-
gården som ligger i närheten. Av krögaren 
Susanne Falk får vi biljetter till en guidad 



Årets julmarknad
Årets julmarknad i Forsmarks 
bruk är söndagen 11 december. 
Forsmarks Wärdshus serve-
rar julbord 25 november-21 
december. Läs mer om jul-
marknader på sidorna 86-87 i 
Din SkärgårdsGuide. 

  Fakta

»Vi går runt bland 
 stånden med hemlagat, 
hemsnickrat, hemvirkat, 
hemsytt och  hembakat 
inramat av gnistrande 
vit snö och solsken.«



historisk visning som börjar snart. Vi hin-
ner precis lagom i tid. På trappan vän-
tar Wike Schreuder från företaget Genom 
Tiden klädd i grön 1700-tals klänning med 
spetsar. De breda höfterna på kjolen visar 
att den som bär plagget är rik och inte som 
man kan tro att hon är extra fertil. Wike 
visar oss genom rum för rum, våning för 
våning och berättar om interiören, husets 
ägare och dess historia. De sista som bodde 
här var familjen af Ugglas. Släktingar till 
»Snälla, snälla«-sångerskan Caroline af 
Ugglas. Hennes namne hänger på väggen.

– Det enda porträttet som finns av 
henne, berättar Wike.

Man får känslan att de som bodde här 
trivdes och hade roligt. Atmosfären är skön 
utan obehagliga vibbar. På golvet i festsa-
len syns märken som formar en åtta. Det 
är spåren efter lille Ludvig af Ugglas som 
cyklade inne när det regnade ute. Dåtidens 
kungligheter var kompisar med grevefam-
liljen och har varit här och roat sig. I en sal 
står ett pampigt biljardbord. Wike berät-
tar om alla pinaler vi ser. Stolarna i Lilla 
matsalen användes som rekvisita i filmen 

»Fanny och Alexander«. Det tycks som 
om hela herrgården är intakt med möbler 
och tavlor från af Ugglas tid och tidigare. 
Allt vårdas med varsam hand av nyvarande 
ägaren Forsmarks Kraftgrupp som hyr 
ut salar och bäddar till konferenser och 
bröllop. Vi kommer till herr’ns sovrum. 
Wike visar en hemlig dörr i väggen som 
knappt syns.

– Här kom tjänstefolket in med bad-
balja, berättar hon.

På gamla slott och herrgårdar brukar 
det alltid finnas spöken. Det gör det också 

här. Men bara i ett rum. Fruns sovrum.
– Det är ett snällt spöke, intygar Wike.
– Min bästa kompis har sovit här. Alla 

klockorna stannade när hon vaknade. Hon 
blev jätterädd, berättar hon.

Efter visningen skyndar vi oss för att 
hinna köpa varsin julkärve innan de tar 
slut. Fåglarna måste ju också få mat. Det 
blir en sista sväng bland stånden ifall vi 
missat något kuriosa. Och där ligger den 
– en gammal Östhammars Tidning från 
1966. Lösnummer 35 öre. Jag får den för en 

tjuga. Ett fynd. ❧

20   magasinskärgård vinter2011

Bagarboden i bruk igen.



»Man får känslan att de som 
bodde här trivdes och hade 
roligt. Atmosfären är skön 
utan obehagliga vibbar.«
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En lugn stund i Östhammar och  Öregrund

0173-214 00
www.mattonmarin.se

Öregrund

Öregrund

Heminredning

   möbler, kläder 

   
galleri, cafe

   
      

Heminredning

   möbler, kläder 

   
galleri, cafe

   
      

VÄLKOMMEN! 

Stort härligt timmerhus, där det är njutbart 
  bara att andas in miljön.

Drottninggatan 7, 
Östhammar, 0173-101 10

BERNINA®
46

rek pris

1.995:-

for

. . .den l i l la  svarta

Klass isk och enkel .

När du vill ha: 
• DRIFTSÄKERHET 
• ENKELHET
• UNIK SKÄRGÅRDSDESIGN
• LÅG DRIFTEKONOMI
• EN RENARE SKÄRGÅRD
• EN SVENSK PRODUKT 

www.batmaja.se
0173-217 90 
patrik.pettersson@ritab.se

Speglar sig i bruksdammen och i entrén möter glögg 
och en värmande brasa i öppna spisen. Julbordet står 

uppdukat enligt gamla anor med hemlagad mat. 
På bordet står allt från vår egen julkorv, leverpastej 
och köttbullar till hemlagade karameller och struvor

JULBORD 1-4 advent
Pris. 380:- (grupper över 20 st 360:-, barn tom 12 år 15:-/år)

Julbord med “så ska det låta”, fredagar under advent.
Under 1-3 advent serveras julbord endast fredag, lördag,

söndag. Från och med 13 dec kan man få julbord alla dagar.

LUCIAFIRANDE & JULMARKNAD
med JULKONSERT 11/12

Välkomna! ● Tel. 0173-501 00 ● www.forsmarkswardshus.se

Speglar sig i bruksdammen och i entrén möter glögg 
och en värmande brasa i öppna spisen. Julbordet står 

uppdukat enligt gamla anor med hemlagad mat. 
På bordet står allt från vår egen julkorv, leverpastej 
och köttbullar till hemlagade karameller och struvor

JULBORD 1-4 advent
Pris. 380:- (grupper över 20 st 360:-, barn tom 12 år 15:-/år)

Julbord med “så ska det låta”, fredagar under advent.
Under 1-3 advent serveras julbord endast fredag, lördag,

söndag. Från och med 13 dec kan man få julbord alla dagar.

LUCIAFIRANDE & JULMARKNAD
med JULKONSERT 11/12
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En lugn stund i Östhammar och  Öregrund

RÄVSTEN

Epokgården
VandrarhemBo ett stenkast från havet 

på ett charmigt skärgårds pensionat
0173-305 12

www.ankargarden.se

Klockargården
Oasen mitt i stan, 1700-tals miljö

0705-556 585 hotell
0709-465 050 butik

Bo vid havet
0173-316 00

www.strandhotellet.nu

Ankargården
  Pensionat - Café - Konferens

Välkommen 
till Öregrund

Hyr ut kajaker, cyklar, husbil 
Förmedlar boende

070-280 54 42
www.bokajak.se

Vandrarhemmet 
med de sköna sängarna

0173-302 00
www.epokgarden.se 

Bo i fyrvaktarbostäderna med 
   havet som närmsta granne 
               0173-340 21 
 orskarsvandrarhem.bahnhof.se 

Rävsten Stugby & Fritidsområde
0173-360 18

www.ravsten.se

En härlig boende- och mötesmiljö
med hemkänsla. Trädgårdscafé

0173-316 60 www.hotellflora.se 

STF vh Örskär

www-orskars-fyr.se

På fastlandet mellan 
Öregrund och Grisslehamn 

25 km från Östhammar
0173-702 42

www.sundsvedenturist.se

Sundsveden
Upplev Öregrunds skärgård

Konferenser | Stugor 40 m från havet | Bastu med bad i tunna
Uthyrning av båtar | Femkamp | Fiske

Skärgårdsturer med eget fartyg | Svävartaxi under vintern

0173-70242
www.sundsvedenturist.se

0173-170 00 
www.rosenbergroslagen.se

  

Hotell Rosenberg Roslagen

*** En oas i Roslagen ***

www.rosenbergroslagen.se             0173-46380

”Som hemma fast borta”

Välkommen till

Öregrund och 
Östhammar

”Som hemma fast borta”

0173-170 00 
www.rosenbergroslagen.se

Johanssons Gårdshotell
hotell & konferens i unik gårdsmiljö 

centralt i Östhammar
070-361 88 17

www.johanssonsgardshotell.se

oregrundarbloggen.blogg.se

Följ Öregrund 
– året om

Julmarknad i Forsmarks bruk
3:e advent, den 11 december kl 11–16

www.vattenfall.se/forsmark

Sponsras av:
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St Säby Gård • Tel: 08-540 203 95 • Öppettider: tisd-fred 10-18, lör 11-15

nergikassetten

Vi har energi-
kassetter för alla 
öppna spisar

eurofire
SpiSdokTornw

w
w

.

.c
om

Finns hos               på 
Stora Säby i Åkersberga Brasvärme Sthlm

Vad har Vi Som inTe andra erbjuder?
Varmt välkomna!

Vårens nyhet!

Vi säljer unikt designade 
kaminer för slott och koja!

Gjutjärnsgrillen

s

w

Senaste nytt & Notiser Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser

Äventyrsstig på Finnhamn
En ny äventyrsstig för barn har invigts på Finnhamn. Under höstlovet erbjuds alla barn 
att bo gratis på öns vandrarhem.

– För oss härute är det viktigt att barnen vågar sig ut i naturen, utanför de färdiga lek-
platserna. Då är det här ett första steg och barnen tycker verkligen att det är roligt, säger 
Ulla Andersson från Finnhamns krog, vandrarhem och stugby. 

Skärgårdsstiftelsen har även sökt eu-medel till projektet Yong People’s Voises in the 
Archipelago. Man ska arbeta med uppsökande verksamhet med konferenser för barn och 
ungdomar på öarna. Det ska leda till en rapport till makthavare med förslag på hur livet 
i skärgården kan blir bättre för de yngsta. 

»Visste du att … bastrummeis är is som hänger på stenar 
eller strandkanten och ger ett ihåligt ljud?«
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Utsikstorn i Grisslehamn
Det ska byggas ett 17 meter högt utsikts-
torn vid Skatudden i Grisslehamn. Från 
 tornet kan man se Svartklubbens fyr, 
Arholma och Åland vid bra väder. Någon 
ovanlig fågel kanske också dyker upp 
i kikaren. Bakom satsingen står ortens 
intresseförening som söker sponsorer till 
projektet. Hittills har man fått in 45 intres-
serade. De som bidrar med pengar får sitt 
namn ingraverat på tornet. Föreningen 
 hoppas på byggstart våren 2012. Dessutom 
ska man rusta gamla dansbanan i Grissle-
hamn. Det ska bli ett nytt tak av en  
200 kvadratmeter stor segelduk. Det finns 
också planer på att bygga om biljettkiosken 
till en kopia av Albert Engströms ateljé.

En modell 
av tornet.

Konstcentrum med mopedmuseum
I Nynäshamns gamla badhus har det byggts ett kafé, konst-
hall, två ateljéer, kurslokal och konstnärsmaterielbutik. Under 
våren/sommaren kommer även Nostalgimuséet Mopedum stå 
färdigt – inte bara ett mopedmuseum utan även en nostalgi-
tripp över åren 1952–1979. Det blir även utställningar, perfor-
mance och evenemang i konsthallen. Bakom samarbetet står 
föreningen Konstpoolen, Mopedum, Kafé Radiokakan, Studio 
Erngren, Kicki Cleveborn, ABF Södertörn och konstbutiken 
Konstartera. För mer information se www.konstpoolen.se.
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Välkommen 
till trivsamma 

Planera i tid!
2010 års almanackor 
finns här. 
Julpyssel och pynt 
innan tomten kommer.

2012 års almanackor  
finns nu att köpa här.
Julpyssel och pynt  
innan tomten kommer.

Väddö »Här trivs man«

VI HAR ÖPPET 8 – 21 
ALLA DAGAR
                        

0176-778 80

Välkommen! 

ROSLAGENS SJÖFARTSMUSEUM 
Älmsta Väddö

Museum (550 m2) med rika samlingar från 
Roslagens sjöfart under gången tid 

Beläget på Kaplansbacken
Egen brygga vid Väddö kanal

ÖPPETTIDER:  
1 juni t o m 31 augusti kl 10.00 – 16.00

 Midsommarafton stängt
Extra öppethållande för

 
 grupper efter 

överenskommelse

Telefon 0176-502 59
www.sjofartsmuseet.se

Försäljning av kaffe, läsk, bröd och glass

Båtar • Motorer • Vagnar • Service • Vinterförvaring • Butik

Vinterförvara din båt inomhus

Vi vinterförvarar din båt inomhus i låst utrymme.

Prisex: Båtens mått 5,2 x1,9 + upptagning - iläggning - uppstart

 Totalt inkl moms: 6.600:-

Vi kan dessutom serva din båt och motor, 
montera tillbehör (GPS, ankarspel, logg mm)

Vard 9-17, lörd 10-14 • 0176-503 44 • www.alubatar.com

Väddö Båtcenter
ÄLMSTA ALUBÅTAR AB

Vinterförvara din båt inomhus
Prisex: Båt 5,2 x1,9 + upptagning - iläggning - uppstart 
Totalt inkl moms: 6.600:-
Vi kan även serva din båt och motor, montera tillbehör 
(GPS, ankarspel, logg mm)

Ort och datum: Namnteckning: Namnförtydligande:

Härmed sänder vi korrektur på beställd annons i Stockholm JulbordsGuide 2011. Returnera korrekturet, granskat och försett med eventuella rättelser,
senast angivet datum. Rättelser görs direkt på detta korrektur. Ej returnerat korrektur inom angiven tid betraktas som godkänt. För fel som inte är
rättade ansvaras ej. OBS! Detta korrektur utgör ej ett 100-procentigt färgprov.

Korrektur med ändringar ska vara oss tillhanda
senast den -2011 under adress:

eller ny annons
11/10

Vår referens/säljare:Utskriftsdatum:

Annonsnummer ......”11sjg092

2011-10-10

ANNONSKORREKTUR

Bbokajulbord
www.

.nu

Stockholm JulbordsGuide

Birger Jarlsgatan 110, 114 20 Stockholm
Tel. 08-650 88 60

Johanna

JULFEST i äkta ROSLAGSMILJÖ!
Naturligt och avslappnat

Ta en tur ut från stan och satsa din tid på gemenskap och avkoppling

Specialpaket: 26 nov - 18 dec med hotellrum, julmiddag, 995 kr/p/dr el.
1075 kr/p/er (Vi har 29 hotellrum och 24 rum i små hotellhus)

Välkommen till julstämning på roslagsvis!

Bokning: tel 0175-31255 eller direkt med mig Lena Johansson 070-7516500

Boka bastu och badtunna före middagen eller trubaduren efter. Gruppaktiviteter
finns också ex lerduveskytte, mörkervandring eller musikfrågetävling och dans.

Välutrustade konferensrum och säkra o. prisvärda busstransporter.

I Roslagen vid Väddöviken, 763 94 Hallstavik
Tel: 0175-312 55, Fax: 0175-315 33

E-mail: info@bergby.com    Hemsida: www.bergbygard.se

Bergby Gård Hotell & Konferens

Svanenmärkt hotell
fr.o.m. 11/3 2010!

Ortochdatum:Namnteckning:Namnförtydligande:

HärmedsändervikorrekturpåbeställdannonsiStockholmJulbordsGuide2011.Returnerakorrekturet,granskatochförsettmedeventuellarättelser,
senastangivetdatum.Rättelsergörsdirektpådettakorrektur.Ejreturneratkorrekturinomangiventidbetraktassomgodkänt.Förfelsominteär
rättadeansvarasej.OBS!Dettakorrekturutgörejett100-procentigtfärgprov.

Korrekturmed ändringarska vara oss tillhanda
senastden-2011 under adress:

eller ny annons
11/10

Vårreferens/säljare: Utskriftsdatum:

Annonsnummer ......”11sjg092

2011-10-10

ANNONSKORREKTUR

Bbokajulbord
www.

.nu

Stockholm JulbordsGuide

Birger Jarlsgatan 110, 114 20 Stockholm
Tel. 08-650 88 60

Johanna

JULFESTi äkta ROSLAGSMILJÖ!
Naturligtochavslappnat

Taenturutfrånstanochsatsadintidpågemenskapochavkoppling

Specialpaket:26nov-18decmedhotellrum,julmiddag,995kr/p/drel.
1075kr/p/er(Vihar29hotellrumoch24rumismåhotellhus)

Välkommen till julstämning på roslagsvis!

Bokning: tel 0175-31255 eller direkt med mig Lena Johansson 070-7516500

Boka bastu och badtunna före middagen eller trubaduren efter. Gruppaktiviteter
finns också ex lerduveskytte, mörkervandring eller musikfrågetävling och dans.

Välutrustade konferensrum och säkra o. prisvärda busstransporter.

I Roslagen vidVäddöviken, 763 94 Hallstavik
Tel: 0175-312 55, Fax: 0175-315 33

E-mail: info@bergby.com    Hemsida: www.bergbygard.se

Bergby Gård Hotell & Konferens

Svanenmärkt hotell
fr.o.m. 11/3 2010!

Ort och datum: Namnteckning: Namnförtydligande:

Härmed sänder vi korrektur på beställd annons i Stockholm JulbordsGuide 2011. Returnera korrekturet, granskat och försett med eventuella rättelser,
senast angivet datum. Rättelser görs direkt på detta korrektur. Ej returnerat korrektur inom angiven tid betraktas som godkänt. För fel som inte är
rättade ansvaras ej. OBS! Detta korrektur utgör ej ett 100-procentigt färgprov.

Korrektur med ändringar ska vara oss tillhanda
senast den -2011 under adress:

eller ny annons
11/10

Vår referens/säljare:Utskriftsdatum:

Annonsnummer ......”11sjg092

2011-10-10

ANNONSKORREKTUR

Bbokajulbord
www.

.nu

Stockholm JulbordsGuide

Birger Jarlsgatan 110, 114 20 Stockholm
Tel. 08-650 88 60

Johanna

JULFEST i äkta ROSLAGSMILJÖ!
Naturligt och avslappnat

Ta en tur ut från stan och satsa din tid på gemenskap och avkoppling

Specialpaket: 26 nov - 18 dec med hotellrum, julmiddag, 995 kr/p/dr el.
1075 kr/p/er (Vi har 29 hotellrum och 24 rum i små hotellhus)

Välkommen till julstämning på roslagsvis!

Bokning: tel 0175-31255 eller direkt med mig Lena Johansson 070-7516500

Boka bastu och badtunna före middagen eller trubaduren efter. Gruppaktiviteter
finns också ex lerduveskytte, mörkervandring eller musikfrågetävling och dans.

Välutrustade konferensrum och säkra o. prisvärda busstransporter.

I Roslagen vid Väddöviken, 763 94 Hallstavik
Tel: 0175-312 55, Fax: 0175-315 33

E-mail: info@bergby.com    Hemsida: www.bergbygard.se

Bergby Gård Hotell & Konferens

Svanenmärkt hotell
fr.o.m. 11/3 2010!

Specialpaket: 26 nov–18 dec med hotellrum, 
julmiddag, 995 kr/p/dr el. 1075 kr/p/er

Efter bokning: Bastu och badtunna. Trubadur. Lerduveskytte.  
Mörkervandring. Musikfrågor. Dans.

Välutrustade konferensrum, prisvärda busstransporter.
Välkommen till julstämning på roslagsvis!

Bokning: tel 0175-312 55 eller direkt med mig 
Lena Johansson 070-751 65 00

Bergby Gård Hotell & Konferens 
I Roslagen vid Väddöviken, 763 94 Hallstavik

E-mail: info@bergby.com 
Hemsida: www.bergbygard.se

Ort och datum: Namnteckning: Namnförtydligande:

Härmed sänder vi korrektur på beställd annons i Stockholm JulbordsGuide 2011. Returnera korrekturet, granskat och försett med eventuella rättelser,
senast angivet datum. Rättelser görs direkt på detta korrektur. Ej returnerat korrektur inom angiven tid betraktas som godkänt. För fel som inte är
rättade ansvaras ej. OBS! Detta korrektur utgör ej ett 100-procentigt färgprov.

Korrektur med ändringar ska vara oss tillhanda
senast den -2011 under adress:

eller ny annons
11/10

Vår referens/säljare:Utskriftsdatum:

Annonsnummer ......”11sjg092

2011-10-10

ANNONSKORREKTUR

Bbokajulbord
www.

.nu

Stockholm JulbordsGuide

Birger Jarlsgatan 110, 114 20 Stockholm
Tel. 08-650 88 60

Johanna

JULFEST i äkta ROSLAGSMILJÖ!
Naturligt och avslappnat

Ta en tur ut från stan och satsa din tid på gemenskap och avkoppling

Specialpaket: 26 nov - 18 dec med hotellrum, julmiddag, 995 kr/p/dr el.
1075 kr/p/er (Vi har 29 hotellrum och 24 rum i små hotellhus)

Välkommen till julstämning på roslagsvis!

Bokning: tel 0175-31255 eller direkt med mig Lena Johansson 070-7516500

Boka bastu och badtunna före middagen eller trubaduren efter. Gruppaktiviteter
finns också ex lerduveskytte, mörkervandring eller musikfrågetävling och dans.

Välutrustade konferensrum och säkra o. prisvärda busstransporter.

I Roslagen vid Väddöviken, 763 94 Hallstavik
Tel: 0175-312 55, Fax: 0175-315 33

E-mail: info@bergby.com    Hemsida: www.bergbygard.se

Bergby Gård Hotell & Konferens

Svanenmärkt hotell
fr.o.m. 11/3 2010!

Ort och datum: Namnteckning: Namnförtydligande:

Härmed sänder vi korrektur på beställd annons i Stockholm JulbordsGuide 2011. Returnera korrekturet, granskat och försett med eventuella rättelser,
senast angivet datum. Rättelser görs direkt på detta korrektur. Ej returnerat korrektur inom angiven tid betraktas som godkänt. För fel som inte är
rättade ansvaras ej. OBS! Detta korrektur utgör ej ett 100-procentigt färgprov.

Korrektur med ändringar ska vara oss tillhanda
senast den -2011 under adress:

eller ny annons
11/10

Vår referens/säljare:Utskriftsdatum:

Annonsnummer ......”11sjg092

2011-10-10

ANNONSKORREKTUR

Bbokajulbord
www.

.nu

Stockholm JulbordsGuide

Birger Jarlsgatan 110, 114 20 Stockholm
Tel. 08-650 88 60

Johanna

JULFEST i äkta ROSLAGSMILJÖ!
Naturligt och avslappnat

Ta en tur ut från stan och satsa din tid på gemenskap och avkoppling

Specialpaket: 26 nov - 18 dec med hotellrum, julmiddag, 995 kr/p/dr el.
1075 kr/p/er (Vi har 29 hotellrum och 24 rum i små hotellhus)

Välkommen till julstämning på roslagsvis!

Bokning: tel 0175-31255 eller direkt med mig Lena Johansson 070-7516500

Boka bastu och badtunna före middagen eller trubaduren efter. Gruppaktiviteter
finns också ex lerduveskytte, mörkervandring eller musikfrågetävling och dans.

Välutrustade konferensrum och säkra o. prisvärda busstransporter.

I Roslagen vid Väddöviken, 763 94 Hallstavik
Tel: 0175-312 55, Fax: 0175-315 33

E-mail: info@bergby.com    Hemsida: www.bergbygard.se

Bergby Gård Hotell & Konferens

Svanenmärkt hotell
fr.o.m. 11/3 2010!

Naturligt och avslappnat 
JULFEST i äkta ROSLAGSMILJÖ!

Ta en tur ut från stan och satsa din tid på 
gemenskap och avkoppling.
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Marinpark i Dalarö
Planerna på en dykpark och ett maritimt 
museum i Dalarö börjar närma sig verklighet. 
De vrak som finns i vattnen utanför Dalarö 
är av världsklass och kan snart visas upp för 
allmänheten via undervattenskameror. Namnet 
det lutar åt är Dalarö Marinpark. Kommunen 
har ansökt hos Länsstyrelsen om att göra hela 
dykområdet till kulturreservat. Under nästa 
år ska arbetet med muséet vara igång och 
beräknas vara klart efter ett halvår. Det kom-
mer att ligga i Tullhuset. Nedanför ska det bli 
en ny gästhamn.

s

w

Senaste nytt & Notiser Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser

»Visste du att … 
Sveriges största 
skatt har hittats 
i Trosa? Den 
vägde 12 kilo.«

Levande Adventskalender  
För fjärde året i rad arrangeras en Levande 
Adventskalender i Norrtälje. Varje dag mel-
lan 1–24 december klockan 12–12.15 sker 
»lucköppningar« på olika platser i staden.  

 – Årets program är en blandning av nytt 
och gammalt, säger Birgitta Bjuhr från för-
eningen Roslagsambassadörerna.
 Det börjar liksom ifjol med tändkule-
salut vid Pythagoras industrimuseum den 
1 december. Nytt för i år är bland annat 
information om den nyrenoverade flygled-
ningsfyren vid Södra Bergen. Sista luckan 
består av julbön i Norrtälje kyrka. Vid flera 
»lucköppningar« medverkar de kunniga 
guiderna Michael Blum, Lennart Jansson 
och Charlotte Brusewitz.Nynäshamn i arkitekttävling

Estö i Nynäshamn är ett av 49 europeiska områden som deltar i arkitekttävlingen Europan 
11.

– Tomten ligger i en sänka mellan Nynäshamns centrum och området Estö och nu är 
det tänkt att dessa ska knytas ihop till en enhet, säger kommunarkitekt Ida Olén.

39 förslag på hur man kan utforma Estö har kommit in från arkitekter runtom i Europa. 
Tävlingsbidragen innehåller flytt- och flytbara gator, flytande idrottsplats, våtmark, vind-
snurror, kanaler, skatepark, isbana och konstgjorda träd med solpaneler. Och mycket annat. 

– Det är roligt att vi äntligen kan göra något riktigt bra av Estö. Jag är nyfiken på hur 
arkitekterna har löst den möjlighet och risk som vattnet utgör, säger Anna Ljungdell, kom-
munstyrelsens ordförande i Nynäshamn.

Förutom Nynäshamn deltar Malmö, Norrköping och Simrishamn från Sverige. Den 
15 december koras vinnaren. 
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Kommunarkitekt Ida Olén.
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Turlista t.o.m. 31/12 2011 (lokala tider). Från Grisslehamn dagligen 10.00 och 15.00. 
Torsdag–söndag även 20.00. Från Eckerö dagligen 13.30 och 18.30. Fredag–måndag även 8.30.

Julbord på Ålands hav
Gör en dagskryssning på M/S Eckerö och njut 
av vårt stora Julbord som står dukat 18/11–23/12.
Ta för dig av alla åländska och svenska delikatesser som hör julen till! 
Vi bjuder på underhållning alla dagar och vår stora taxfreebutik är fylld 
med godsaker.

 Tel. 0175-258 00 • www.eckerolinjen.se

*Specialpris: Buss+båt+stort Julbord 
på 15.00- turen (ej fredag–lördag). 
Bokningskod 5BORD

Turistbuss alla dagar från Norrtälje 
bussstation till Grisslehamn.
Avgångsplats  alla dagar to–sö 
Norrtälje (ca tider)  08.40  13.40  18.40
Svanberga aff är  08.50  13.50 18.50
Söderbykarl kyrka 08.55  13.55  18.55
Älmsta 09.10 14.10 19.10
Båtavgång Grisslehamn  10.00  15.00   20.00 1)

1) På 20.00-turen stannar båten på Åland, retur nästa dag.
Retur med buss efter båtankomst. 

Buss alla dagar även från Rimbo kl. 13.40 
till 15.00-turen. 
Retur efter båtankomst. 
Se www.eckerolinjen.se/Rimbo

Förhandsboka buss och båt senast kl. 16.00 
dagen innan avresa på tel. 0175-258 00.
Obokade gäster medtages i mån av utrymme.

Buss även från Stockholm, Uppsala, Gävle 
m. . orter, se www.eckerolinjen.se

Buss+båt t/r från 70:–/person.

   Buss+båt t/r

  + stort Julbord 

       255
:–*

    /person
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Norrtälje »Roslagens   huvudstad«
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Erbjudandet gäller tom den 31 dec, 2011 och kan ej kombineras med andra rabatter eller företags-
avtal och gäller endast lagerbilar från Kia Motors Sweden AB. *Gäller endast manuell växellåda på Kia 
cee’d. Den 7-åriga nybilsgarantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin 
följer bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först 
uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder 
under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att 
service utförts fackmannamässigt enligt Kias serviceprogram. Bränsleförbrukning blandad körning 
4,4 – 6,9 l/100 km. CO2-utsläpp 115 – 165 gr/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass 
Euro 5. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.  

Med hög kvalitet, snygg design, fem stjärnor i Euro NCAP och sju års nybilsgaranti är Kia ceed 

en mycket prisvärd bil. Och nu dessutom med ett riktigt bra erbjudande; dieselmotor till

samma pris som bensinmotor, värde ca 15.000 kronor. Välkommen in på en provkörning!

DIESELMOTOR UTAN EXTRA KOSTNAD!

MILJÖBIL = 

FEM SKATTEFRIA ÅR, 

VÄRDE 5.840:- *PRIS FRÅN 164.900:-
Kombitillägg (ceed sw) endast 7.000:-

PRIS FRÅN 171.900:-

STOCKHOLMSVÄGEN 39, NORRTÄLJE. TELE: 0176 – 797 72.
MÅND-FRED 9 –18, LÖRD 10 –14. WWW.LUNDQVISTBIL.SE 

Amaryllis
(Hippeastrum x hortorum)
Vit, 2 stänglar
Vid styckköp 5990

Blomsterlandet Norrtälje  Knutby Torg. Baldersgatan 27B. Tel. 0176-285 340.
Öppet: måndag–fredag 10–19, lördag 10–16, söndag 11–16. www.blomsterlandet.se

BJÖRKVED I SÄCK
Vid styckköp 6990

3 FÖR120:-

2 FÖR99:- TÄNDVED
Vid styckköp 2990

4
FÖR
99

KR

Störst på 
julens alla 
blommor!

Välkommen!

Nyhuggna 

Julgranar
165-210 cm fi nns i butik från 25 nov.

99:-
FRÅN

Lev livet lite grönare

4
FÖR
100

KR Blomsterlandet Norrtälje  Knutby Torg. Baldersgatan 27B. Tel. 0176-285 340.
Öppet: måndag–fredag 10–19, lördag 10–16, söndag 11–16. www.blomsterlandet.se

Sommarblommor 

för balkonglådor, 

krukor och 
rabatter. Lev livet lite grönare

Vattenkanna
10 liter. I plast inkl stril. 
Ett måste för varje trädgård. 

5990

Närodlade

Pelargoner
Vid styckköp 2990

Trädgårdsjord
5x40 liter. Används som 
jordförbättring i trädgården.
Vid styckköp 2990

5 FÖR100:-4
FÖR
100

KR Blomsterlandet Norrtälje  Knutby Torg. Baldersgatan 27B. Tel. 0176-285 340.
Öppet: måndag–fredag 10–19, lördag 10–16, söndag 11–16. www.blomsterlandet.se

Sommarblommor 

för balkonglådor, 

krukor och 
rabatter. Lev livet lite grönare

Vattenkanna
10 liter. I plast inkl stril. 
Ett måste för varje trädgård. 

5990

Närodlade

Pelargoner
Vid styckköp 2990

Trädgårdsjord
5x40 liter. Används som 
jordförbättring i trädgården.
Vid styckköp 2990

5 FÖR100:-

Amaryllis
(Hippeastrum x hortorum)
Vit, 2 stänglar
Vid styckköp 5990

Blomsterlandet Norrtälje  Knutby Torg. Baldersgatan 27B. Tel. 0176-285 340.
Öppet: måndag–fredag 10–19, lördag 10–16, söndag 11–16. www.blomsterlandet.se

BJÖRKVED I SÄCK
Vid styckköp 6990

3 FÖR120:-

2 FÖR99:- TÄNDVED
Vid styckköp 2990

4
FÖR
99

KR

Störst på 
julens alla 
blommor!

Välkommen!

Nyhuggna 

Julgranar
165-210 cm fi nns i butik från 25 nov.

99:-
FRÅN

Lev livet lite grönare

Amaryllis
(Hippeastrum x hortorum)
Vit, 2 stänglar
Vid styckköp 5990

Blomsterlandet Norrtälje  Knutby Torg. Baldersgatan 27B. Tel. 0176-285 340.
Öppet: måndag–fredag 10–19, lördag 10–16, söndag 11–16. www.blomsterlandet.se

BJÖRKVED I SÄCK
Vid styckköp 6990

3 FÖR120:-

2 FÖR99:- TÄNDVED
Vid styckköp 2990

4
FÖR
99

KR

Störst på 
julens alla 
blommor!

Välkommen!

Nyhuggna 

Julgranar
165-210 cm fi nns i butik från 25 nov.

99:-
FRÅN

Lev livet lite grönare

Varmande inne och ute

OrkidÉer sid 6–7

 
kUPOnGvArA 99:-

Postnr: ..……................... 
Gäller 4 köp / hushåll 
t.o.m. 6/11 2011.

ädelcYPreSS 
’ellwoodii’
Håll alltid jorden lätt fuktig. 
Ord. pris 129:-

Ca. 1 meter

OBS! Priserna gäller t.o.m. 6/11 2011. Vissa av erbjudandena kan variera mellan de olika butikerna. Reservation för slutförsäljning och tryckfel. 
Alla priser är per styck och accessoarer som ex. krukor och dekoration ingår ej om inget annat anges.

20
11

 v
. 

43

tAlGbOllS AUtOMAt
Med plats för 4 st. talgbollar.

FåGelMAtShållAre
För talgbollar, frön och 
jordnötter. Ord. pris 3990

tAlGbOllAr
25-p. vid styckköp 6990

jOrdnötter
1 kg. vid styckköp 4990

hAvrekärve

FåGelMAtAre
B:18, d:18, h:25 cm. 
Ord. pris 149:-

79902För99:-

3För99:- 6990

Fortsätt mata småfåglarna, eller 
sätt igång om du ännu inte börjat. 
Fåglarna är dina bästa vänner i 
kampen mot sommarens bladlöss, 
men de behöver hjälp för att klara 
sig igenom vintern. 

99:-
Spara 50:-

SOlrOSFrö
7,5 kg. Strimmigt. 
Ord. pris 149:- Dukat för 

småfåglarna

Stora 
exemplar!

2990
/st

99:-/st

Trendiga!

Valkommen!
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Pengar till julklappar

Sälj guldet på hemmaplan hos oss,
vi köper in Guld & Silver
klockor, mynt & tandguld

Välkommen in för fri värdering !
inga avgifter

24K = 350kr/gr

TULLPORTSGATAN 1 NORRTÄLJE TEL 0176-101 62

Norrtälje »Roslagens   huvudstad«

Posthusgatan 6 Norrtälje  
tel.: 0176-156 56
www.guldsmederna.se

Tahiti Pärlor

Öppettider: Mån-Fre: 10 -18 • Lör: 10 -15 • Tel: 0176-190 69 • www.akeba.se

Soffa ROCK , 
avtagbar klädsel    
6905:- (ord.pris 9045:-)

Gäller 18/4- 14/8.11

Finns även hörnsoffa, fåtölj, fotpall, bäddfåtölj, 
bäddsoffa. Tyg Plain i 10 färger. 

FOGIAS 
sommar-
kampanj

Öppet: må–fre 10 –18, lö 10 –15 • tel 0176-19069 • info@akeba.se, www.akeba.se

AKEBA OUTLET 30–50%
PERMANENT, HÖGKLASSIG DEL I BUTIKEN

AKEBA ORDINARIE 35 ÅR 
Heminredning och möbler – butik och sortiment på topp!

Englessons nya soffa o fåtölj 
BLIDÖ nu på plats!

Öppettider: Mån-Fre: 10 -18 • Lör: 10 -15 • Tel: 0176-190 69 • www.akeba.se

NYÖPPNING!
Lördagen 1 oktober 10.00-16.00

AKEBA Ordinarie 
- Heminredning och möbler i sann AKEBA-stil. 

Butik och sortiment på topp!

AKEBA Outlet
- 20-50% på nya fräscha varor  

(utgående modeller, överlager etc).
Några av våra bästa leverantörer finns  
med i vår PERMANENTA, högklassiga   

OUTLET-del i butiken.
En win/win situation för dig som kund, våra 

leveratörer och för oss.

35 
år

2011

HOUSE DOCTOR, TRADEMARK LIVING,  
möbler från ON INTERIÖR, ny soffa och fåtölj  

BLIDÖ från ENGLESSON (mitt oktober), HIMLA 
– nu ännu bredare sortiment. LOTS LIVING – 
mycket fin brukskeramik. (lev. mitten oktober)

Nytt

Nytt

Blidö, (kommer mitten oktober)

Till hela eller delar av ditt hem 

eller arbetsplats. Många nöjda 

kunder och 35 år i branschen !

Välkommen du också!   

Kontakta Anki,  AKEBA

INREDNINGSHJÄLP? 

Erbjudande:

Öppningsdagen får du 

ett PRESENTKORT på 

10% av köpesumman, 

när du handlar/beställer 

varor för minst 1000:-

(giltigt fr.o.m. 3 oktober  

och i 2 år. Gäller ej  

rabatterade varor)

Välkommen!
Katarina, Cattis och Anki 
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Nya leverantörer bl.a. 
House Doctor, Lots 
Living, Trademark Living 
och möbler från On 
Interiör.
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»För mig har vintern blivit den  årstid då jag har 
störst möjlighet att komma i kontakt med de 
skygga djuren. Därför har jag med åren lärt mig 
att tolka spåren vilket ökar chanserna betydligt.«
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Kastar en hastig blick över Lidöfjärden och 
 konstaterar glatt att det kommit lite nysnö. På 

 nattens vita täcke berättar nu spåren vad djuren 
haft för sig. Har vargen möjligen raskat över isen? 

Det är bara att ge sig ut och spåra. 
text o. foto: roine karlsson

Spår på  
naturens  
vita duk



att ett vargpar har etablerat 
sig i Riala kan väl inte ha und-

gått någon. Djuren har skapat rubriker i 
media när de attackerat lösspringande hun-
dar och tamboskap. Det är lättare att förstå 
uppståndelsen då det här är första föryng-
ringen av varg på 170 år så nära Stockholm. 
Under de senaste åren har vi sett en positiv 
utveckling för flera andra arter i Uppland. 
Inte bara vargen har hittat hit. Nu sover 
också en björnhanne i skogarna norr om 
Norrtälje. Och på isarna blir utterkanorna 
och lodjurslöporna allt vanligare. 

Min dröm vore dock att stå öga mot 
öga med en varg. Kanske är jag som Orup? 
Han vill ju helst bli jagad av vargar. Men 
chansen är nog mer eller mindre obefintlig. 
Djuret har inte angripit en människa i det 
här landet sedan slutet av 1800-talet. Fors-
kare menar att fallen av borrelia och tbe 
skulle minska med en mindre rådjurstam. 
Risken att få men av en liten fästing borde 
vara större än att bli jagad av vargar.

Tack vare tips från en likasinnad kunde 
jag fotografera spåren efter vargfamiljen. 
Det var sent en dag i slutet av januari ifjol. 
Vilken känsla att stå där på en sjö i Riala. 

Ett stenkast från huvudstaden hade fem 
vargar travat fram bara ett dygn före mig. 
Närmare än så kom jag inte de skygga dju-
ren. Jag har sett  flera spår av både älg och 
rådjur under mina turer i Rialatrakten. I 
början av mars kunde jag fotografera över 
tjugo rådjur vid en matning mitt i vargre-
viret. Jag har därför svårt att tro på de som 
hävdar att det inte finns några rådjur kvar 
i Rialaskogarna.

När uttern mötte räven  
För mig har vintern blivit den årstid då jag 
har störst möjlighet att komma i kontakt 
med de skygga djuren. Där-
för har jag med åren lärt mig 
att tolka spåren vilket ökar 
chanserna betydligt. Den 
vita perioden erbjuder fan-
tastiska möjligheter att lära 
sig mer om våra nya gran-
nar. Med ett par långfärds-
skridskor på fötterna åker 
jag snabbt av ett par sjöar 
under en förmiddag. Lika 
långt hinner jag inte om snön ligger djup 
och jag blir tvungen att använda skidorna. 

Ligger en tunn snöskorpa fastfrusen på 
isen räcker det med ett par varma stövlar. 
Isdubbarna och piken får alltid följa med.

Genom att följa ett spår baklänges (för 
att inte stressa djuret) får jag en naturlig 
bild av vad viltet haft för sig. Jag minns sär-
skilt ett blodigt möte mellan ett rävspår och 
en utterkana på sjön Erkens is en solig dag 
i mars. Jag vet inte hur många dagar och 
timmar jag vistats på sjön för att få en bild 
av uttern. Till slut gav det utdelning. Slä-
pandes på en pulka full med kamerautrust-
ning möttes vi, jag och uttern. Den visade 
hur lekande lätt den kunde ta sig fram 

genom att växlade springa 
och glida fram på sin mage. 
Tänk om jag skulle försökt 
mig på detsamma? Det hade 
slutat med magplask och 
några brutna revben.

Nu går vi en spännande 
vinter till mötes där spåren 
kommer att avslöja om vi 
har fått ytterligare en kull 
vargvalpar i Rialareviret. Låt 

en spårlöpa bestämma färdvägen en dag i 
vinter. ❧

→

Vid Färsna gård utanför 
Norrtälje har skolklasser 
rovdjur på schemat. Susann 
Jansson låter eleverna lära 
känna våra nya grannar. 

32   magasinskärgård vinter2011



»Släpandes på en pulka full med 
kamerautrustning möttes vi, 
jag och uttern. Den visade hur 
lekande lätt den kunde ta sig 
fram genom att växlade springa 
och glida fram på sin mage.«



Spår och rovdjur
Spårkurser hittas hos den lokala 
Naturskyddsföreningen eller Svenska 
Rovdjursföreningen. På Färsna gård 
utanför Norrtälje anordnas rovdjurs-
kurser för skolor. Det finns även spår-
böcker att köpa hos Naturbokhandeln. 
Till exempel »Djurens spår« av Åke 
Aronsson och Peter Eriksson (kan vara 
slut och hittas då på antikvariat).

  Fakta

»Den vita perioden erbjuder fantastiska möjligheter 
att lära sig mer om våra nya grannar.«



Varg
Framfotspåret hos vargen som 
är störst, blir 10–11 cm långt och 
markeras av långa och kraftiga 
klor. Bakfoten är något mindre. 
Spåren är mycket svåra att skilja 
från en stor hund, kan även 
förväxlas med lo och räv. Ett 
litet rävspår kan fort smälta ut 
och bli stort som ett vargspår. 
Rävens spår blir som mest 7 cm 
för framfoten. En hund rör sig 
mer rastlöst och yvigt än en varg 
som är känd för en sparsam och 
målmedveten framfart.

Lo
Lodjuret har sin fristad bland klip-
por, block och djupa raviner. Lon 
avviker på natten och gör sina 
rutinartade vandringar. Den går 
bestämt och sällan spikrakt som 
vargen men långt ifrån rävens 
krumbukter och kringelkrokande. 
Den lämnar en spårlöpa med långa 
mjuka rörelser utan att snoka. 
Spåret förväxlas oftast med hund 
och varg. Lospår är påfallande runt 
med gott om luft mellan trampdy-
norna och fyra tår där de sylvassa 
klorna vanligtvis är indragna. 

Tassarna är kraftigt behårade runt 
trampdynorna så att spåret i lösa-
re snö får en imponerande storlek. 
Spårstämpeln är 7–9 cm lång. 

Utter
Uttern har som andra mårddjur 
fem tår med simhud mellan tårna 
och drygt rävstora fötter. En spår-
stämpel från framfot inklusive 
häl är 7–9 cm, bred framtill och 
avsmalnande bak. Spåren av bak-
fötterna som saknar häldyna blir 
runda i formen och 5–7 cm långa. 
En vuxen hane är märkbart större 

än honan. Den vuxna honans spår 
blir 5–6 cm. Trots att uttern lever i 
vatten gör den ofta spår på isen. 
Hannarna har stora revir och kan 
göra vandringar på tio kilometer 
under en natt. Med sina korta ben 
har djuret svårare att ta sig fram 
i lös och djup snö. Uttern kan då 
växla medan språng och att glida 
fram på magen. Djuret lämnar då en 
så kallad utterkana efter sig i snön.

Björn
Björnen går i ide på vintern och 
lämnar därför inga spår efter sig.

Varg. Lo. Utter. Björn.
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Vånö, 130 36 Nämdö. Telefon 070 229 64 43. 
Vånö Skärgårdsliv 
 

Skärgårdsvinter med svävare! 
Taxi, utflykter, företagsevent mm. 
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Svävande fötter på Djurö
Djurönäset på Djurö har öppnat ett nytt 
spa i skärgårdspaviljongen. Där kan man 
få behandlingar som ger »vackra ögon« 
och »svävande fötter« och klassiskt tång-
bad. Både för konferens- och privatgäster. 
Sedan i somras erbjuder man även yoga-
klasser. En ny badtunna som uppskattas 
särskilt vintertid är på plats utanför pavil-
jongen. Det finns också en 25 meters pool 
med gym och bastu.

Paus – en stunds återhämtning 
En ny serie av äkta benporslin. Design Erika Lagerbielke. Skål/
ljuslykta volym 260 ml, rek pris 425 kr. Mugg volym 260 ml, rek 
pris 425 kr. Espressokopp volym 100 ml, rek pris 395 kr. Från 
Gustavsbergs Porslinsfabrik.

»Visste du att … mitt i Nämdöfjärden ligger vraket  
efter ett av Gustav Vasas första örlogsskepp?«
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Ornös sjöräddning 
får »hjärtstartare«
Sjörädddningssällskapet 
och Hjärt- & Lungfonden 
har fått 5 miljoner kronor 
av Postkodlotteriet för 
att under tre år utrusta 
sjöräddningsstationer med 
200 »hjärtstartare«. I för-
sta etappen är 19 orter 
berörda. Ornös sjörädd-
ningsbåt Drottning Silvia 
tillhör en av de lyckosam-
ma som utrustas först.

Nytt ljus över Nynäshamn
Sista helgen i oktober hölls ljusfesten »Stad i ljus« i Nynäshamn. Internationella studenter 
ljussatte telemasten, fasader, infarten och parkeringsplatsen i Ericssons gamla fabriksom-
råde med anor från 1913, numera kallat »Sjötelegrafen«. I samband med ljusfesten hölls 
en rundvandring där besökare kunde ta del av områdets historia.

– Stad i ljus ingår i kommunens arbete att göra Nynäshamn attraktivare och tryggare. 
De tre tidigare ljusfesterna har resulterat i att trädgårdar, fasader och skulpturer fått bestå-
ende belysningar, säger kommunalrådet Daniel Adborn. 
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Höst-
röjning?

NORRTÄLJE
Baldersgatan 21. Tel. 0176-779 80 

NYNÄSHAMN
Mysingsvägen 1. Tel. 08-520 168 00 

www.ramirent.se

Hyr det du behöver från oss! 
• Motorsågar
• Liftar
• Röjsågar

• Snöslungor
• Värmare
• Elverk... 

...och mycket annat

ENSKÄRS SJÖTRANSPORT
070-692 83 83 • www.enskarssjotransport.se

Åk svävare!
Gör en oförglömlig svävartur över 
mellanskärgårdens isbelagda fjärdar. 
Vi erbjuder spännande paketlösningar, 
både för små och stora sällskap.
Svävartaxi.

SvischAir, Svartsö
Tel: 070 211 13 81
www.svischair.se

Ann magazinska�rg 85x55.indd   1 09-10-06   11.28.08

Hjälp oss 
att rädda dig.
Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. 

Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett
bidrag eller bli medlem på www.ssrs.se, eller ring 077-579 00 90 
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Waxholmsbolagets båtar går varje dag året runt. Likt SL:s 
tunnelbana fast till sjöss, hämtar vi Ramsöbarnen till  skolan, 
kör ut mjölken till alla skärgårdshandlare och ser till att 
Johansson på Harö får sin tidning. Det är bara att kliva 
ombord och följa med när du har lust. Resan kostar på sin 
höjd några hundralappar – men upplevelsen är ovärderlig.

Waxholmsbolaget är en del av Stockholms kollektiv trafik. Enstaka  biljetter 
köper du ombord. De kostar 45–130 kr beroende på  resans längd. På våra 
terminaler kan du även köpa Periodkort 750 kr (30 dagar), Båtluffarkort 
420 kr (5 dagar) och Kontantkort 750 kr (laddas med 1000 kr).

Tänk på  avsTåndeT  
 mellan båT  och  brygga 
när du  sTiger av

Fyr efterlyses
Lyran Konferens på ön Marholmen utanför 
Norrtälje efterlyser en riktig fyr att ha som 
konstverk i en rund rabatt vid entrén. Har du 
en och vill sälja den kontakta gärna Barbro 
Tackman på telefon 0771–16 17 00. Konferens-
anläggningen satsar mycket på att ta fram 
skärgårdskänsla. Från och med i höst kan 
man söndagar mellan klockan 13 och 17 gå 
på smörgåsbord med sillrätter och fisk bland 
annat. I en nyrenoverad matsal. 
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Sjömän med eget hotell
Två sjökaptener har tagit över driften av Hotell Rosenberg i Sness linge-
berg utanför Öregrund. Richard Svärdmark och Guy Johansson. Richard 
har sitt ursprung i Östhammar och Guy är från Stockholm. De är kompisar 
sedan femton år och nyskilda båda två. Guy kör vägfärja åt Färjerederiet 
och Richard jobbar på kryssningsfartyget Norwegian Jewel. Vi sidan av 
ordinarie jobb driver de hotellet och satsar på hemtrevlig känsla för kon-
ferenser, fester och privatgäster. 
 – Första året har vi bara känt av lite. Vi kommer snart att skaffa ADSL 
och Internet, berättar Richard.

»Visste du att … tvåskridskois är is so  m man måste stå med båda 
 skridskorna på, bredbent och staka si  g fram – annars håller den inte.«
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Nya lägenheter på 
 Epokgården i Öregrund
Vandrarhemmet Epokgården i Öre-
grund har byggt ut en länga med 
lägenhetshotell. Det är fyra nya 
lägenheter i två plan med tre rum 
och kök. De är inredda i marin stil 
och heter Jakten, Kuttern, Jullen 
och Vässingen. Sedan tidigare finns 
Fullriggaren med fyra rum och kök 
samt balkong och tvårummarna 
Katamaranen och Fregatten. Alla 
lägenheter är fullt utrustade med 
husgeråd, sängkläder och dusch/wc.

Nytt gårdshotell  
i Östhammar
Östhammar har fått ett nybyggt 
litet hotell i gårdsmiljö – 
Johans sons Gårdshotell. Det 
ligger centralt på Kyrkogatan. 
Hotellet har sju rum – två 
enkelrum, fyra dubbelrum och 
en svit. Samtliga utrustade 
med dusch, wc, tv och trådlöst 
Internet. Sedan i höst finns 
också ett konferensrum för 
cirka åtta personer. Frukosten 
serveras på Johanssons Café 
& Skafferi i närheten eller om 
vädret tillåter i hotellets träd-
gård med anor från medeltiden. 

08-571 490 00. info@djuronaset.com
www.djuronaset.com

Viktiga möten ska ske i inspirerande och kreativa miljöer. 
Djurönäset mitt i den svenska skärgårdsnaturen är utrustat  
för konferenser i världsklass med kapacitet för drygt 500  
övernattande gäster. Hit kommer du från Stockholm med  
buss eller bil på bara 45 minuter. Vårt kampanjpaket med 
helpension innehåller allt ni behöver för ett lyckat möte!

Skärgårds-julbord 
• Bara njut-julbord  ........ 545:-
• Mötes-julbord  .......... 1.095:-
• Sov över-julbord*...... 1.195:-
• Konferens-julbord ...1.850:-

Boka julbord på telefon
08-571 490 00.
exkl moms, per person, *i enkelrum

Kickoff 2012
Invig det nya året med  
en energigivande kickoff!
Helpension med dryck, 
team-aktiviteter, pool  
och möteslokal ingår.

Paketpris från 2.645:-
exkl moms, per person i enkelrum

Vinterkonferens
Paketpris från 1.850:-

 372 031
 HOTELL

 

Julbord med smak av hav och skärgård
Skärgårdens bästa julbord med musikalisk underhållning av 4-mannabandet King Cats.

545:-/p
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»Visste du att … tvåskridskois är is so  m man måste stå med båda 
 skridskorna på, bredbent och staka si  g fram – annars håller den inte.«

Direktbuss till Trosa
Trosa har äntligen fått en 
busslinje som går direkt 
till och från Liljeholmen i 
Stockholm. Uppskattad av 
pendlare och andra som nu 
kan sitta bekvämt och surfa på 
nätet på väg till och från arbe-
tet. Bussen avgår 13 gånger 
om dagen vardagar i båda 
riktningarna. Fem avgångar på 
lördagar och fyra på söndagar. 
Under helgerna gör bussen 
dessutom stopp vid Ikea och 
Heron City. Tidtabellen gäller 
till och med 10 december då 
det kommer en ny. Bakom 
satsningen på »Trosabussen« 
som den kallas står bussbola-
get Åkerbergs Buss.

Fiskar ger fina fötter
Viking Line har börjat erbjuda Fish 
Spa ombord på Helsingforsfärjorna 
m/s Gabriella, m/s Mariella och 
bägge Åbofartygen m/s Amorella 
och m/s Isabella. I spabehandlingen 
används hundratals tandlösa Garra 
Rufa-fiskar som suger och knaprar 
döda hudpartiklar på fötterna och 
samtidigt ger en lätt fotmassage. 
Resultatet blir mjuk hud och ökad 
blodcirkulation. Dessutom sägs 
fiskens saliv ha läkande egenska-
per. Den innehåller ett enzym som 
bidrar till att ny hud bildas. En 
behandling på 20 minuter kostar 
237:50 kronor och för 40 minuter 
betalar man 466 kronor. 
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Redan 1943 lades grunden till Marsipanbåten; det populära dragplåster 
som vid varje jultid sedan 2004 lägger fast vid Nybrokajen i Stockholm. 

Vägen hit har varit lång och fylld av kreativa vindlingar, men marsipan och 
choklad lockar lika mycket nu som det alltid gjort text: misse ljungström

Ett skepp kommer 
lastat med godis
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»De köper också gärna produkter av lokala leverantörer.  
Här används honung från Mörkö och  

i den lilla Trosatryffeln ingår Trosapunsch.«

FörSta advent är alltid en 
trevlig helg och särskilt är 

den det i Stockholm, där Marsipanbå-
ten, numera i en Djurgårdsfärjas skepnad, 
erbjuder marsipan och konfekt i härligt 
kreativa former och med smak och kvalitet 
enligt god familjesed. Kreatörerna håller till 
i Marsipangården i Trosa och har en lång 
marsipantradition.

Historien börjar egentligen redan 1943 
med att konditorn Tord Christenson från 
Lysekil startar ett konditori i Saltsjöbaden, 
där han gör läcker marsipan- och chok-
ladkonfekt till jul och påsk. Han förmedlar 
sin förtjusning över den läckra marsipanen 
inte bara till kunderna utan också till famil-
jen, som gärna engageras i verksamheten.

Dottern Lillan, som har dopnamnet 
Ingrid, gifter sig med båtbyggaren/inred-
ningsarkitekten Tomas Klemming och fort-
sätter entusiastiskt verksamheten i pappas 
konditori. 

Tillsammans startar Tomas och Lillan 
senare Café Gateau i Stockholm. De har 
också köpt en nedgången engelsk kutter, 
som de renoverar under flera år och gör 
långa resor med. 

Sjön lockar dem så småningom för 
mycket och 1994 flyttar de till Fiskebäckskil 
på Västkusten, där de fortsätter sin marsi-
pan- och konfekttillverkning i en gammal 
lada, som får namnet Marsipanladan och 
kuttern, som fått sitt namn s/y Trygvason  
efter vikingen Olav Tryggvason, blir känd 
som Marsipanbåten. 

Det är ett folknöje när Marsipanbåten 
under tio års tid angör hamnarna mellan 
Göteborg och Fjällbacka för att sälja sitt 
populära godis och samtidigt visa upp den 
vackra kuttern, som sedan ger namn åt hela 
företaget; Kutterkonfekt.

Nya tider
Lillan och Tomas dotter Karin gick i de 
kreativa föräldrarnas fotspår och utbildade 
sig till möbeldesigner. Under utbildningen 
hittade hon och kurskamraten Michael 
Thorell varandra och under sommarloven 

jobbade de med marsipantillverkningen 
hos Tomas och Lillan. De traditionella 
marsipanfigurerna förändrades och blev 
till sjölejon, fiskar, krabbor, snäckor och 
sjöstjärnor eller andra fantasifulla figurer. 

Kanske skulle man 
kunna säga att möbel-
designen kom i bak-
grunden, men det 
är inte riktigt 
sant, för 2007 
köpte Karin 
och Micke ett 
vackert, men 
slitet, hus från 
förra sekelskiftet 
mitt i Trosa och startade ett 
gediget renoveringsarbete. Allt 
har återskapats i ursprungligt utseende 
och fyllts med tidsenlig inredning. Huset 
blev Café och Butik, helt logiskt med 
namnet Marsipangården och här tillver-
kas traditionsenligt konfekt av marsipan 
från Tyskland och choklad från Belgien.

När man läser i Trosa Turisms broschyr 
om byggnader i Trosa blir man lite förvå-
nad över att Marsipangården inte finns 
med. Det är nämligen ett av de gulligaste 
och mest »Tant Brun, Tant Grön, Tant Gre-
delin«- liknande huset i den lilla staden. 
Dessutom är det i dubbel bemärkelse det 
absolut sötaste huset i Trosa!

Karin och Micke designar själva allt 
godis efter säsongen. Just nu är butiken 
fylld av olika frukter och bär i marsipan 
och i ett hörn ser jag en mycket naturtro-
gen kräfta.  De köper också gärna produk-
ter av lokala leverantörer. Här används 
honung från Mörkö och i den lilla Trosa-
tryffeln ingår Trosapunsch. De använder 
också rabarber från den egna trädgården 
några hus därifrån, där de numera bor med 
sina två döttrar. 

Idag när jag är här i Marsipangården, 
är familjen på Kreta och jag träffar Lena 
Hahtamäki, som arbetat här nästan sedan 
starten. Hon bjuder mig på ett glas ljuvlig 
äppelmust och berättar att den kommer 

från äpplen på Karins och Mickes tomt och 
är gjord i ett lokalt musteri.

– Här finns inget tillsatt socker eller 
andra konstigheter, säger hon.

Lena bodde tidigare i Södertälje och 
arbetade på Engsholms slott, men flyttade 

hit till Trosa när hon började på Marsi-
pangården. Hon trivs jättebra med 

sitt arbete som både innehål-
ler service i butiken och 

caféet samt produk-
tion av allehanda 

läckerheter. Här 
är det öppet året 
runt och totalt 
ger Marsipan-

gården heltidsarbete 
för sex personer, men det 

behövs ändå extra personal 
under helgerna.

Trosa är ett populärt utflyktsmål och 
utöver de konferensgäster som kommer 
till stadens välkända hotell finns många 
stamgäster från den nära omgivningen, 
som gärna besöker Marsipanhuset för att 
dricka kaffe eller te i vackert porslin och 
prova på den nya fräscha kakbuffén.

Till jul och påsk är efterfrågan på mar-
sipan och tryffel mycket stor och just nu 
pågår planeringen inför julen för fullt. Det 
ska vara grisar och cigarrer i marsipan, 
kola, knäck och marmelad.

– Ja, nu ska vi börja göra allt julgodis 
som ska vara med på Marsipanbåten. Den 
ska komma till Stockholm första advent 
och kommer att ligga kvar där så länge 
det finns något kvar att sälja ombord. Det 
brukar räcka fram till någon gång mellan 
Lucia och jul, men den som vill vara säker 
på att få tag i något speciellt populärt bör 
komma tidigt, säger Lena.

Nytt för i år är att Marsipanbåten kom-
mer att ligga vid skärgårdens egen turist-
byrå »Visit Skärgården«, några hundra 
meter mer åt Strandvägen från Dramaten 
räknat. En liten lagom promenad för både 
Marsipanbåten och Visit Skärgården är väl 
värda ett besök! ❧

→
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I en park vid havet
Prisexempel*:
2 RoK/67 m2, insats: 1 608 000:- månadsavgift 3 880:-

3 RoK/86 m2, insats: 2 064 000:- månadsavgift 4 842:-

4 RoK/127 m2, insats: 2 921 000:- månadsavgift 6 911:-
*insatsen avser lägenhet med inredningsalternativ i grundutförande.Skärgårdsliv för alla åldrar | www.brfkurortsparken.se

NYA BOSTÄDER Bostadsrättsföreningen Kurortsparken erbjuder ett unikt boende på 
Trehörningen, utan tvivel Nynäshamns absoluta A-läge. Lägenheterna har mycket hög 
standard och du väljer mellan tre exklusiva inredningsalternativ. Alla lägenheter har balkong 
eller altan samt tillgång till den lummiga parken och föreningens egen SPA-anläggning.

mER ÄN BARA BOENDE!

Telefon: 08-520 19050  E-post: sf.nynashamn@svenskfast.se
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Elmoped för rullstol
Företaget Handikappteknik har kommit 
med en ny elektrisk scooter som heter 
Bead. Det är den första där man sitter 
kvar i rullstolen och kör. En finess med 
mopeden är att den möjliggör för rullstols-
burna att ta sig fram längs sandstränder. 
Eftersom den är eldriven passar den bra 
på öar där man inte vill ha bensindrivna 
 fordon. Anpassas även för personer som 
kan gå lite men behöver en stabil moped. 
Mer info på www.bead.nu

Bestewind 50  
– nominerad till pris
Segelyachten Bestewind 50 är nominerad till European Yacht of the 
Year Award 2011/12 i klassen Luxury Cruiser. Båten är designad efter 
målen – komfort, säkerhet och fart. Den byggs i K&M Yachtbuilders 
regi och lanseras i Skandinavien av Pring Marine. Priset för en med 
standardutrustning är exklusive moms 488 000 euro. 
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»Visste du att … ingefära kan hjälpa mot sjösjuka?«



SJÖNÄRA JULBORD
Ta med dina nära och kära till våra sjönära julbord. Välj 
mellan klassiskt lyxigt julbord på Krusenberg Herrgård, 
lantligt julbord med omsorg om barnen på FågelbroHus 
eller ett dignande skaldjurs-julbord på Smådalarö Gård. 

Boka direkt på tel: 08-571 419 19

Läs mer på www.sjonaramoten.se

PL 2500, Norrtälje, Tel 0176-20 55 50 Fax 0176-22 17 14, 
Öppet: vardag 6.30   –17, lördag 9 –13, www.spillersboda.xlbygg.se

 
 
Vi på XL-BYGG 
Spillersboda erbjuder:

• Dagliga utkörningar i Norrtälje 
området med egna kranbilar

• Gratis lånesläp

• Certifierade träexperter

• Upp till 90 dagars kredittid

• Stort sortiment på 
paneler och lister

• Allt tryckimpregnerat 
virke är NTR märkt

• Kvalitetsprodukter från 
kända levererantörer

• Paneler från eget hyvleri

 
 

Roslagen omfattar de fyra skärgårdskommunerna
Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar.
Varmt välkommen! www.roslagen.se

Roslagens Turistsajt

- Bo
- Äta 
- Göra
- Evenemang
- Besöksmål 

www.roslagen.se



Isig kappsegling  
i Luciatider
När vanligt folk bakar lussekatter och tänder adventsljus 
trotsar andra minusgraderna, drar på sig overaller och kapp-
seglar till Sandhamn. I glada vänners lag tävlas om bucklan 
i Frost Bite Race. text: josefin ekberg foto: roine karlsson



»Det hela 
utvecklades 
till en årlig 
kappsegling 
till Sandhamn 
med julbord, 
bastubad och 
övernattning.«



det är med Sorg i Hjärtat 
de flesta tar upp båten. Innan 

Kung Bore anländer. Klart att man vill segla 
in i det sista. För snart tio år sedan möttes 
skepparna Janne Österman från Österman 
charter och Roger Granath 
från Out Seglingsevene-
mang, ute i Sandhamn på 
Lucia i samband med årets 
julseglingar. Detta kom att 
bli en trevlig avslutning 
på säsongen. Ryktet spred 
sig och fler ville hänga på. 
Det hela utvecklades till 
en årlig kappsegling till 
Sandhamn med julbord, 
bastubad och övernattning 
– Frost Bite Race. 

Ifjol är det oklart in i 
det sista om »Luciasegling-
en« ska bli av eller inte på 
grund av is och en ovan-
ligt tidig vinter. Tre tappra 
båtar trotsar vädret och 
tar sig till starten från Sollenkroka. Vi har 
nöjet att följa med paret Mimmi Grönkvist 
och Roger Granath i en av deras segelbåtar 

Sun Odyssé 51. Besättningen består också 
av sonen Max, Mimmis föräldrar Agneta 
och Rolf, Margareta och Bosse Lindörn samt 
Katarina och Mikael Hansson. Alla är vi 
rejält påpälsade i den bitande kylan. 

Startskottet går och Jonas 
Sandberg tar ledningen med 
sin Oceanis 54 Julie. Vi drar 
ifrån Tommy Brotte och hans 
besättning på Beneteau 51 
Zama. I den här tävlingen 
används inga lys-tal efter-
som det mest är skoj och 
inte blodigt allvar. Inte 
särskilt förvånande ligger 
störst segelbåt först. Men 
båten Zama som är lika stor 
som våran sackar efter mer 
och mer, vilket lockar fram 
Rogers retsamma sida.

– Jag ska bara fråga om 
vi ska till samma ställe, 
säger han och ler.

Det blåser bra och vi 
gör sex-sju knop. I högtalarna ljuder stäm-
ningsfull julmusik. När Elvis sjunger blues 
med riktig »tung-gung« ökar vinden och 

vi gör nästan åtta knop. Mimmis mamma 
Agneta som har varit med förr berättar om 
den gången då det var stiltje och båtarna 
knappt rörde sig.

– Vi höll upp tändare men de blåstes 
inte ut, beskriver hon.

Men det gjorde tävlingen – den blåstes 
av och seglen revades. Det hade tagit för 
lång tid annars. I normala fall brukar det 
ta cirka två timmar att komma i mål. Det 
är tiden vi räknar med idag.

Ishala däck       
Skeppare Roger, som har dubbel anledning 
att se så glad ut då han fyller år på Lucia, 
står vid rodret och myser i en knallröd 
varm tomteluva. I kajutan bjuder Mimmi 
på glögg och varm korv. Lilla gasten Max 
hjälper till med ketchupen. Stämningen är 
på topp. Det gör inget att vi bara ligger tvåa 
(eller näst sist). Det viktigaste är inte att 
vinna utan att delta, umgås och ha roligt. 
Alla njuter trots (eller tack vare) den kyliga 
årstiden. Mikael ligger på knä och skrapar 
bort isen från däck så att ingen ska halka. 
Öarna runt oss är klädda med pudervita 
snötäcken. Det är lugnt på sjön. De enda 

→
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Mikael Hansson 
skrapar is så att 
ingen ska halka.





båtarna i närheten är våra egna. Kontrasten 
mot skärgården på sommaren är stor. Det 
känns som om vi »äger« och har allt vi ser 
för oss själva. 

– Det är så exotiskt. Naturen är annor-
lunda. Och inga människor – så osannolikt, 
säger Margareta och tillägger:

– Det är skönt att segla bort från jul-
stöket.

Båten vi seglar har sin hemmahamn 
på Rindö utanför Vaxholm. När den drog 
iväg i morse körde man genom isen (vis-
serligen nyis men ändå) innan man kom till 
farledens öppna ränna. Redan i Oxdjupet 
fick besättningen sin första häftiga natur-
upplevelse. En livs levande säl. Den missade 
vi som klev på i Sollenkroka men det gör 

inget. Vi har en alldeles egen säl hemma 
utanför Gräddö. 

När vi passerat Kanholmsfjärden och 
går in i Sandhamnshålet blåser Roger i 
en tuta. Det låter som en mistlur. Vår båt 
passerar mållinjen som god tvåa. På bryg-
gan i Sandhamn blir det kramkalas och 
en skinande blank pokal överlämnas till 
vinnarna Jonas och hans besättning. Vi 
summerar dagen och konstaterar att den 
enda malören var en tappad fender som 
snabbt fiskades upp. Inga halkolyckor trots 
isiga däck. Alla har tagit det »easy« ombord. 

Snart stundar festligheter och julbord 
på »Värsan« – Sandhamns värdshus. Vi 
lämnar det glada gänget och åker varm 
Waxholmsbåt tillbaka. Visserligen ett mer 

»Öarna runt oss är klädda med pudervita snötäcken. Det 
är lugnt på sjön. De enda båtarna i närheten är våra egna. 
Kontrasten mot skärgården på sommaren är stor. Det känns 
som om vi ›äger‹ och har allt vi ser för oss själva.«
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bekvämt sätt att färdas men vi vet att det 
går alldeles utmärkt att segla också – även 
i mitten av december. Vi återvänder till 
hemmets julbak och klappinslagning med 
rosiga kinder efter en härlig segeltur i 
frostbiten luft. ❧
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Vildmarkshav
Författarparet Rolf Bjelke 
och Deborah Shapiros 
berättar i boken om sin 
tredje segling med båten 
Northern Light till Södra 
oceanen. Om samspelet 
mellan människa och natur från jordens 
sydligaste hav och största vildmarksom-
råde. Den är rikt illustrerad med drygt 200 
bilder. På jättestormfågel, sjölejon, kungs-
pingviner, mäktig natur och mycket annat. 

Vi får följa med i text och bild på parets strapatser över världshaven och 
upptäcka miljöer som överträffar fantasins värld.

text ocH Foto: Rolf Bjelke & Deborah Shapiro Förlag: Nautiska förlaget 
Sidantal: 239 cirkapriS: 271 kr iSbn: 978–91–1–302811–8

 

                 

                 

                 

                 

                                

                

                

                

Julbord på Pärlan, om Tomten får välja!                 
Julbord på Pärlan, om Tomten får välja!                 Tomten vill ha gräddigare gröt, rökigare rökt och köttigare                 
Tomten vill ha gräddigare gröt, rökigare rökt och köttigare                                 bullar, i sann skärgårdstradition från lokala mästare,                 kryddat med kulinariska höjdare av vår prisbelönte kökschef                  
kryddat med kulinariska höjdare av vår prisbelönte kökschef                                   och matguru Andreas Nylén.                 

                
Välkommen till en juligare jul på Pärlan på Möja –                 direkt vid Bergs brygga, den 2–11 december.

                 
direkt vid Bergs brygga, den 2–11 december.

                 
                direkt vid Bergs brygga, den 2–11 december.
                

Öppettider hittar du på vår hemsida, www.parlanpamoja.se                  Öppettider hittar du på vår hemsida, www.parlanpamoja.se                  För info om priser, rabatter och bokningar etc, kontakta oss                 
För info om priser, rabatter och bokningar etc, kontakta oss                 på 08-571 641 85 eller info@parlanpamoja.se                på 08-571 641 85 eller info@parlanpamoja.se                

Uppblåsbar livboj  
vann pris
Dalkullan Åsa Magnusson har 
vunnit priset Overall Platinum 
Winner i en kvinnlig uppfinnar-
tävling på Island. Hennes 
uppfinning QuickSave är en 
»uppblåsbar livboj«. Den tar 
liten plats och blåses upp under 
vattnet med kolsyrepatroner. 
Hjälpmedlet underlättar särskilt 
vid livräddning av medvetslösa. 
55 uppfinningar från hela Europa 
var nominerade. Varav sex kom 
från Sverige. Andra priset gick till 
Finland och det tredje till Italien. 
Mer info finns på www.qsave.se.

s

w

Senaste nytt & Notiser Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser

Gilla oss på Facebook
MagasinSkärgård har också hakat på den 
senaste trenden att bli aktiv inom sociala 
medier. Nu finns även vi på Facebook. Gå 
gärna in där och följ oss i vår vardag. Då 
kan ni bli först med att se vad vi håller 
på med för tillfället. Vår fotograf Roine 
Karlsson håller sidan uppdaterad med ofta 
dagsaktuella bilder. Det går bra att tycka 
till och klicka gärna på knappen »gilla«. 
Tummen upp. 

Svävarguld till tre öbor
»Grattis« säger vi till guldmedaljörerna Magnus Ivanoff från Norra Stavsudda som vann 
Formel II, Björn Hall från Lådna som vann Formel 50 och hans son Lucas Hall som vann 
juniorklassen i årets svävar-em. Ena deltävlingen gick i Flottsbro i Huddinge kommun. 
Mästerskapet avslutades i Tyskland.
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»Visste du att … cirrusmoln förebådar en varmfront?«

Vildmarkshav
Författarparet Rolf Bjelke 
och Deborah Shapiros 
berättar i boken om sin 
tredje segling med båten 
Northern Light till Södra 
oceanen. Om samspelet 
mellan människa och natur från jordens 
sydligaste hav och största vildmarksom
råde. Den är rikt illustrerad med drygt 200 
bilder. På jättestormfågel, sjölejon, kungs
pingviner, mäktig natur och mycket annat. 

Vi får följa med i text och bild på parets strapatser över världshaven och 

boktips!
Rikt illustrerad

Guldmedaljör  
Magnus Ivanoff. 
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Dalarö »Paradisets port«
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 Nöjen - Natur - Historia - året runt

Maritima upplevelser - Guidade turer

Destination

Dalarö

www.dalaro.se

Specialister på fastigheter i Stockholms södra skärgård
08-501 518 80, www.dalaroskargard.se

Vi kan södra skärgården

Specialister på fastigheter i Stockholms södra skärgård
08-501 518 80, www.dalaroskargard.se

Vi kan södra skärgården

Vi kan södra 
skärgården

Stöds av Dalarö Företagarförening
3-4 december, kl 10.00-15.00



Snön tvingar golfare att lägga klubborna på hyllan. Men ett par 
skidor kan komma väl till pass. Många golfbanor prepareras 

till skidspår om vintrarna. Som på Bogesund utanför Vaxholm. 
text: josefin ekberg foto: roine karlsson

Med skidor  
på vita greener

Värt att veta 
Skidor har funnits länge i vårt land. Redan  
på vikingtiden finns de avbildade på run stenar. Världens 
äldsta skida är svensk och finns på museum i Umeå. Den 
är 5 200 år gammal. Vasaloppet lockar tusentals deltagare 
varje år. 45000 har anmält sig i skrivande stund för 2012. 
 Världens längsta skidor är 534 meter långa enligt 
Guinness Rekord.   

  Fakta



Agnes Sjöström har åkt skidor 
med morfar Bengt Lindström.
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Snön Faller rejält nuförti-
den. I massor. De senaste vita 

vintrarna tycks det som om vi blivit tagna 
på sängen. Snöhögar växer sig höga som 
friggebodar. Snöslodor som inte plockas 
in till natten är hett byte för tjuvar. Snö-
slungan beställs redan vid midsommar för 
säkerhets skull. De som är ute för sent får 
skotta för hand. I år igen. Med ryggskott på 
köpet. Skridskoisarna blir förstörda. Tågen 
går inte som de ska. Det här har vi vant oss 
vid de senaste två åren. Antagligen blir det 
likadant i vinter. 

Trots alla vedermödor – det finns de 
som älskar snön. Skidåkarna till exempel. 
Redan frälsta och nya entusiaster som hit-
tat ett sätt att njuta av vinterns snöklädda 
täcke på. Och samtidigt få motion och frisk 
luft. Återupptäcker barndomens fascina-
tion. Längdskidåkning har fått en renässans 
på sistone. Det har blivit trendigt. De som 
inte handlar sina skidor i tid riskerar att 
bli utan. Numer behöver man inte längre 
åka norrut för att utöva sporten. Snön och 
skidspåren finns hos oss. Överallt. Inte säl-
lan på golfbanor.

När de gröna greenerna blir vita är 
det till golfarens förtret men skidåkarens 
glädje. Markerna runt Vaxholms Golfklubb 

prepareras med fina skidspår när snön 
ligger tillräckligt djup. Östra slingan som 
är 3,8 kilometer och västra rundan på 6,2 
kilometer. Den östra är lite mer flack och 
lättåkt medan den västra bjuder på mer 
kuperad terräng. De hurtigaste åker hela 
banan på en mil.

Snörika helger öppnar Waxholms Gol-
frestaurang ett så kallat »skidcafé«. Där kan 
man få sig enklare rätter som till exempel 
gulaschsoppa, smörgås och varm choklad. 
Vid den öppna spisen sitter fyra tjejkompi-
sar och värmer sig efter en skidtur i spåren.

– Det är skönt att det är dubbelspår. Då 
kan man prata med varann samtidigt. Det 
är bra, tycker de.

Tjejerna är här för första gången. De 
verkar stortrivas. Att åka skidor ihop med 

någon eller några man tycker om kan 
vara ett bra sätt att umgås på. Morfar 
Bengt Lindström från Vaxholm och hans 
barnbarn Agnes Sjöström från Täby har åkt 
skidor tillsammans idag. Bengt gillar att 
spåren är barnvänliga.

– Det var en enda backe, säger han.
Agnes är glad att ha en morfar som 

vill hitta på roliga saker med henne. Själv 
minns jag mina barndomsvintrar på skid-
resor med farmor och farfar. Bägge var 
från norra Sverige och var sålda på att 
åka längdskidor. Med anorak, toppluva, 
stickade långstrumpor och en apelsin i 
ryggsäcken. Var det inte skidåkning kunde 
det bli färd i pulkan efter vår schäfer. I full 
fart. Eller snöbollskrig med pappa. Nog 
lärde man sig att älska snön – tidigt. ❧

→

»Redan frälsta och nya entusiaster som hittat ett sätt att njuta 
av vinterns snöklädda täcke på. Och samtidigt få motion och 
frisk luft. Återupptäcker barndomens fascination.«

Lotta Pahleteg, Katti Bristedt,  
Britta Hejlt och Karin Borgenstierna 
värmer sig framför brasan.
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JUL PÅ 
BOGESUND!

Välkommen till årets

JULMARKNAD
10 - 11 DECEMBER

kl. 12.00 - 16.00

Varmt välkomna!
www.bogesundsslottsvandrarhem.se

DROTTNINGGATAN 7, VAXHOLM, +46 (0)703 725 333
www.vaxholmsbedandbreakfast.se
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Vaxholm »Öarnas huvudstad«

Galleri & Café
Välkommen till en 
doft av Provence! 

Galleri, butik & café
Rådhusgatan 19, 185 32 Waxholm
 Tel café: 08-541 321 65, tel butik: 08-541 321 73
 www.linderholm.se

Galleri & Café
Välkommen till en 
doft av Provence! 

Galleri, butik & café
Rådhusgatan 19, 185 32 Waxholm
 Tel café: 08-541 321 65, tel butik: 08-541 321 73
 www.linderholm.se

Butik

Galleri & Butik

Rådhusgatan 18 Vaxholm  070 594 60 99

& BED & BREAKFAST 

Vi levererar till Stockholms skärgård

Välkommna!
Tel 08-541 307 57 • Fax 08-541 302 89
Hamngatan 6, Box 65, 185 21 Vaxholm



fo
to

: 
ro

b
er

t 
jo

n
ss

o
n

Så kan man också göra 
med MagasinSkärgård.



Ö-folk: Linda Karlsson, designer, Mariehamn

 Begagnat får nytt liv
Vad mycket man kan göra 
av begagnat – om man kan. 
Knypplade spetsar som legat 
bortglömda i en låda blir 
 piffiga broscher. En herr kavaj 
blir en snitsig bikerjacka, 
klädhängare blir en ljuskrona 
och kjolen en väska. Man kan 
till och med göra en festblåsa 
av Magasin Skärgård! 

det kokar, minst sagt, av idéer 
i Linda Karlssons huvud. Ett 

besök i hennes ateljé Labelled i Marie-
hamn blir en spännande upptäcktsfärd i ett 
minirike där kreativiteten aldrig tar paus. 
Hon fingrar på en överdel av ett töjbart 
material i svart och guld. Den var kanske fin 
en gång på rätt person. Nu ser den mest trist 
ut med sin fyrkantiga passform. Men Linda 
ser nya möjligheter. Ärmarna klipps bort, 
formen tajtas till rejält och tröjan får en ny 
underdel – kanske i helsvart – och vips har 
man fått en läcker cocktailklänning!

Lindas grundidé lyder så här. Man köper 
så lite nytt material som möjligt. Det finns 
redan tillräckligt överallt av allting. Man 
väljer ut sådant som tilltalar en, som får det 
att kittla till lite extra i inspirationsnerverna, 
och sådant som är bra. Noppigt och nött har 
inte en chans.

Sedan låter man sig inspireras. Urklippta 
bilder i mängder hänger på väggarna i atel-
jén och här ligger travar med tidningar med 
hundöron. Folk hon möter och filmer hon 
ser – överallt finns det något som fastnar i 
hennes inre arkiv. Linda har sina favoritob-
jekt – herrkavajer, kostymer och skjortor 
som ofta är gjorda av gediget material. En 
vanlig rutig herrkavaj har till exempel blivit 

en kort och tuff damjacka i bikermodell 
med en sned dragked. 

– Nu funderar jag på ett göra en penn-
kjol av ett par herrbyxor där linningen 
får bli fåll som en kul detalj, säger Linda. 
Det är roligt att bläddra i hennes klädställ-
ning. Man blir glad av aha-upplevelsen när 
man känner igen bitarna som blivit en ny 
helhet. Här hänger en gräddvit klänning 
med delar av en polotröja och ett spetslinne 
och här hänger en tunika gjord av idel blå 
slipsar. Bland en hel del annat. Slipsar, som 
ofta är gjorda av silke och sällan är nötta, 
kan användas till mycket roligt. Linda har 
även gjort scarfar av dem.

Jakobstad och London
Linda Karlsson har studerat klädsömnad 
i Jakobstad i Finland och modedesign i 
London. Men ett fortsatt liv i storstaden 
lockade inte. Hon ville vara sin egen och 
göra det hon kände allra mest för. Företa-
get Junky Styling, som hon kom i kontakt 
med i London, gav henne den sista gnistan 
till att återvända hem till Åland och starta 
eget i mode- och återvinningsbranschen. 
Kläder är inte det enda hon skapar, långti-
från. Just nu jobbar hon bland annat med 
väskor. Här passar en röd yllekjol förträff-

ligt medan handtag och botten görs av 
läderbitar från en gammal kappa. Blom-
migt tyg, som blivit över när man klätt om 
stolar, är stadigt och bra och kan med för-
del användas till snygga aftonväskor medan 
kuvertväskor kan kläs med en vacker tapet.

Ett par skor kan piffas upp på många 
sätt – med svart spets som gör dem till lätta 
stövletter eller med en ylleros i en grann färg. 
Linda jobbar också med sin egen variant av 
herrbetjänter. Hon gör dem i modelldocke-
form som får ben av gamla lampfötter. Lamp-
kronor skapas av metallgalgar som kommer 
från kemtvätten och som finns i parti och 
minut. Det blir en hel del tyglappar över och 
dem kan man använda till konstverk. Linda 
har till exempel gjort en tyg-Marilyn.

Många kunder kommer med gamla äls-
kade plagg som de inte vill göra sig av med 
men som blivit hopplöst omoderna. Kan du 
skapa något av dem, frågar de. Linda kan. 
Tidskrifter kan också användas. Linda fick 
en bunt Magasin Skärgård, och gjorde en 
festklänning. Hon valde ut blå sidor för 
överdelen för att få den rätta skärgårds-
känslan. Kjolen blev hellång och volanglik.

– Visst kan man bära den en kväll men 
man ska helst inte sätta sig, säger hon. 

/ helena forsgård 

→
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»Hon valde ut blå sidor för överdelen för att få den rätta 
skärgårdskänslan. Kjolen blev hellång och volanglik.«



REPARATIONER & TVÄTT AV BÅTKAPELL

OMKLÄDSEL & NYPRODUKTION AV BÅTDYNOR

GROVSÖMNAD & SÖMNAD

RING 070-879 32 33
WWW.HANTVERKARN.INFO

RING 070-879 32 33
www.hantverkarn.info 
Bergshamra Bygdegård

Nyhet!

Nyhet!

Kaminer för varje hem

Contura 860T Contura 800-serien
En stor kamin i kompakt 

format med generösa glas.
Läs mer på www.contura.se

Sågvägen 19, Åkersberga • Tel. 08-540 205 45

Måndag 13-20 • tisdag-fredag 13-18 • lördag 11-15

Låt oss värma er!

Vi säljer i Roslagen

0176-141 18
LILLA BROGATAN 8, NORRTÄLJE

SKA DU SÄLJA RING OSS!

www.riksmaklaren.se/norrtalje

och har stor efterfrågan 
på villor, bostadsrätter och fritidshus,

både på fastlandet och öar, då med egen visningsbåt.

OBS! Fri värdering och rådgivning inför försäljning.
VERKSAM I ROSLAGEN I MER ÄN 25 ÅR
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Senaste nytt & Notiser Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser

Den omöjliga 
 isresan
Sommaren 2010 seg-
lar Ariel IV som första 
svenska segelbåt genom 
Nordvästpassagen norr 
om Kanada och Alaska. Under åren 2004–
05 var det omöjligt att komma igenom, 
senare år har isen gått upp under kortare 
perioder. Hittills har bara ett tjugotal båtar 
lyckats ta sig igenom. I boken får vi veta 
hur det är att segla bland stora isberg i 
arktiskt landskap. Och möta 
inuiter och isbjörnar.

FörFattare: Birgitta Boye-
Freudenthal och Eric Boye
Förlag: Nautiska förlaget
Sidantal: 255
cirkapriS: 186 kr
iSbn: 978–91–1–303237–5

Visit Roslagen bildat
Nu har det nya destinationsbolaget Visit Roslagen bildats och haft sin första bolagsstäm-
ma. En styrelse har utsetts med många kända namn från turismnäringen i roslagskom-
munerna. Till ordförande valdes Östhammars kommunalråd Jacob Spangenberg. Vd är 
Stina Sidwall från Visit Östhammar som nu omvandlats till det nya bolaget. Tecknandet 
av aktier har nyligen avslutats och Visit Roslagen har idag 170 ägare varav 110 är nya. 
MagasinSkärgård är en av dem.

Hållbara julklappar i segelduk
Wind in Minds småprodukter döpta efter vindar går att specialbeställa i ett 
oändligt antal kombinationer av segelduk, dragkedjor och tampar i glada färger. 
Breeze liten necessär/förvaringsväska 144 kr. Flying Breeze flygnecessär 144 kr. 
Puff portmonnä 104 kr. Gale plånbok 280 kr. Storm miniplånbok 160 kr. Priserna 
är exklusive moms, frakt tillkommer. Vi ger volymrabatt, fråga oss gärna. Det går 
också att beställa segelduksprodukter med företagets logga i tryck eller brodyr.
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hur det är att segla bland stora isberg i 

boktips!
Inuiter och 

isbjörnar
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Stina Sidwall.Jacob Spangenberg.



Välkommen 
till Rådmansö

öster om Norrtälje, väster om Åland 
mitt i Roslagen
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RÅDMANSÖ BYGDEGÅRD

Gräddö • 0176-406 09
www.radmanso-bygdegard.se

Bröllop & Fest

ATG & Svenska Spel • Posten
Ombud för Systembolaget • DVD-uthyrning • Grill/Café

FRÖTUNA TAXI & BUSS AB 

KAFÉ 
KVARN 
UDDEN 

KAFÉ med BED & BREAKFAST

Gräddö 0176-400 50• 070-677 52 72
www.kvarnudden.nu

Glass
Kaffebröd
Smörgåsar
Smårätter

Välkomna!
Öl/Vin

Bed & Breakfast

Bo hos oss eller kom och bada i vår nya 
vedeldade badtunna!

0176-146 83 & 070-333 93 38, www.stjarnvreten.se

ENSKÄRS 
SJÖTRANSPORT

www.enskarssjotransport.se

070-692 83 83 0176-403 15 
www.kajak-uteliv.com

0176-404 99
www.lidövärdshus.se

76 - 421

Rådmansös största 
turistattraktion

0176-405 90
www.bjorkoornscamping.se

www.magasinskargard.se

OSTER
DESIGN
Lena östergren GRAFISK FORM refsnäs
teLefon 0176-22 30 80, 0731 83 13 23

osterDesIgn@teLIa.CoM

Välkommen  
till Rådmansö

öster om Norrtälje, väster om Åland,
mitt i Roslagen

Hällristningen i Kapellskär är från 
1752 då kung Adolf Fredrik och 
hans mannar låg och väntade på 
väder för att segla till Finland.

MagSkg#1-11-sid38-74.indd   67 2011-02-22   13.03

ROINES FOTO GRÄDDÖ

Reportage, kurser, reklam, 
miljö, brudpar

070-314 49 43 • roines.foto@gmail.com
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Skärgårdskrog, konferens & vandrarhem

0176 430 42 info@fejan
www.fejan.se

RÅDMANSÖ BYGDEGÅRD
Gräddö • 0176-406 09

www.radmanso-bygdegard.se

Bröllop & Fest

Bed & Breakfast

Bo hos oss eller kom och bada i vår nya 
vedeldade badtunna!

0176-146 83 & 070-333 93 38, www.stjarnvreten.se

Rådmansös största 
turistattraktion

0176-405 90
www.bjorkoornscamping.se

Välkommen
till

Rådmansö

ENSKÄRS
SJÖTRANSPORT

www.enskarssjotransport.se

070-692 83 83

S A L O N G

073 968 55 48
teija_hiljanen@hotmail.com

Medicinsk fotvård och massage
manikyr, vaxning, bryn- och 
fransfärgning, och reiki mm

Keramik från Refsnäs
KERSTIN THERN LARSSON

0176-407 27  070-495 01 77
www.lerting.se

0176-403 15 
www.kajak-uteliv.com

FEJANS
SJÖTRANSPORT

Lägger ut bojar, bygger bryggor,
materialtransporter mm

070-623 79 56

SJÖBLOMS FISK
fd FEJANS RÖKERI

RÖKERI BUTIK & KROG
 070-392 78 79

RÖKERI BUTIK & KROG

öppnar
till

 våren

öster om Norrtälje
väster om Åland

Konferens & Logi 0176-40499
Restaurang & Bar 0176-40498

info@lidovardshus.se
www.lidovardshus.se
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Hällristningen i Kapellskär är från 
1752 då kung Adolf Fredrik och 
hans mannar låg och väntade på  
bättre väder för att segla till Finland.
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Nyår på 
 högsta nivån
Klockan är 23.59. Högst upp i ett torn 40 meter över 
havet. Landsorts fyr blinkar och snöflingor yr. Vi stampar 
allt fortare i golvet och exploderar med händerna i taket.
– Gott Nytt År!  text: josefin ekberg foto: roine karlsson
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»Uppe i det betong-
grå tornet som i en 
dels tycke är ›fult som 
stryk‹ har vi Landsorts 
bästa utsikt.«



vi ville Fira nyår på hög 
höjd och har varit ute i god 

tid med att boka övernattning i Lands-
orts utkikstorn. I fantasin avfyras häftiga 
fyrverkerier från marken medan vi bevitt-
nar den färgsprakande showen från första 
parkett. Verkligen blir inte riktigt så … 
Uppe i det betonggrå tornet som i en dels 
tycke är »fult som stryk« har vi Landsorts 
bästa utsikt. Vi ser ner på fyrtornet på 
södra udden. Skärgårdens starkast lysande 
fyr och den äldsta i dåtidens Sverige. Som 
blivit ett varumärke för Landsort eller Öja 
som ön egentligen heter. Fönstren vetter åt 
alla väderstreck. Här har man haft full koll 
på båtar och sjötrafik i nästan 40 års tid. I 
busväder som strålande solsken. 

Vår värd Roland Sjöblom-Persson som 
tillsammans med sin fru Ingrid driver Sjö-
bloms Öjabod berättar mer än gärna om 
sin tid inom lotsväsendet. Det stränga 
ansiktet skiner upp när vi vill veta mer. Det 
råder inget tvivel om att han trivdes som 
båtman. Nu lotsar han turister istället. Med 
bibehållen pondus. Nästan som ett befäl. 
En lång välkomnande presentation avslutas 
med myndig stämma:

– Några frågor?
– Finns det dusch och bastu? undrar 

någon.
– Dusch? Nej. Ni får hoppa i havet. 

Bastu? Nej – den måste förbokas, svarar 

han med förlösande skön »vägra fjäska«-
inställning. Lite urtypen av hur en skär-
gårdsbo förväntas vara. 

Men strax avslöjar han att det finns 
en dusch i huset bredvid och 
lovar att sätta på varmvatten-
beredaren.

– Några fler frågor?
Han fortsätter att fråga efter 

frågor tills frågorna tar slut. 
Som för att minimera risken 
att vi ska frestas att ringa på ett 
av de fyra telefonnummer vi 
för säkerhets skull förses med. 
Vis av erfarenhet förmodligen. 
Roland må vara en Landsorts-
profil med karg charm, men 
det är Ingrid som har de djupa 
rötterna på ön med mycket 
lotsgener. Hennes pappa, far-
bror och pappas kusin var alla 
lotsar, farfar var överlots, far-
fars far jaktlöjtnant som seglade lotsbåt. 
Och morfar hade den respektingivande 
titeln »tullöveruppsynings tjänsteman«. 

På fåglarnas höjd
När utkikstornet avbemannades 1998 såg 
Ingrid och Roland dess potential som kon-
ferensanläggning och bed and breakfast. 
Trots att det var grått och fult. Det tackar vi 
för. Vi som ska bo här i natt. I tornet finns 

fem dubbelrum. På varsin våning. Ett gäng 
på åtta vänner har nästan hela tornet för 
sig själv. Om det inte vore för oss som tog 
det sista rummet. Men det tycks de inte 

ha något emot. Vi bjuds 
genast in i deras härliga 
gemenskap. Det dukas 
upp till långbord med 
serpentiner och levande 
ljus. I köket samsas vi och 
springer upp och ned för 
trapporna med vår mat. 
Räkor, pajer och ostar. 
Snart är vi som en enda 
stor familj. Med party-
hattar på huvudena och 
champagne i glasen. 

Ute blåser kuling och 
snön yr. Det dundrar, 
viner och visslar av blås-
ten. Märkligt med ljudet 
– det låter som om vi vore 

ombord på ett fartyg. Att lyssna till vädrets 
makter kan ge en skön känsla av trygghet. 
Åtminstone inne i ett stabilt betongtorn. 
I en kikare som är kvar från lotsarnas tid 
blickar vi ut mot havet i väntan på tolvsla-
get. Inte ett fyrverkeri så långt ögat kan nå. 
Vädrets fel. Yrande snöflingor och fyrens 
blinkande sken ersätter de traditionella 
smällarna. Äh, vi gör hemmagjorda raketer 
istället. Våra fötter stampar allt fortare i 

→
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golvet tills armarna skjuter upp i taket och 
vi tjuter unisont med all kraft:

– Ooooaaauuuhhh.
– Gott Nytt År!
– Skål!
Tur att ingen ligger och sover nu. Alla är 

ju här. Första minuten på det nya året har 
påbörjats. En magisk och förväntansfull 
känsla. Ingen har tittat på Grevinnan och 
betjänten ikväll. Vi har umgåtts, skojat, ätit 
gott och beundrat utsikten. Med en känsla 
av att vara utvald och som få förunnad 
högst upp i ett utkikstorn. 40 meter över 
havet. Till råga på allt ute på den legenda-
riska lotsplatsen Landsort. Med natur klädd 
i vit snö och fantasieggande isformationer. 

Första morgonen på det nya året inleds 
med frukost till en vy ovanför fåglars flyg-
höjd. En flock gräsänder passerar under 
oss. Vi skyndar oss sedan att gå på upp-
täcktsfärd på den avlånga ön. Till fyren. 
En militär bunker. Hamnen. Med sina 
orange lotskuttrar. Byn. En snögubbe med 
morotsnäsa sitter i en eka. Ute på bryggan. 
Vågorna bjuder på mäktigt skådespel. 

Besöker ett kapell som alltid är öppet. 
Därinne är det varmt. Passerar fågelsta-
tionen. Igenbommad. Går norrut tills vi 
kommer till en nyinvigd minnessten över 
Albert Holm. Lotsen som byggde en väg 
halvvägs till norra udden och ristade in 
»Hit kom jag – nu får ni andra fortsätta« 
på klippan. 

Klockan 13.30 kommer en turbåt till 
östra hamnen för återfärd till Ankarudden 
på Torö. Det var meningen att vi skulle åka 
till norra udden men med kort varsel änd-
rades planerna. På grund av nattens drivis. 
Det finns tre hamnar att tillgå när väder 
och vind ställer till det. Östra och västra 
ligger nära men till norra udden krävs for-
don som skjutsar. Försiktigt utan att halka 
kliver vi ombord på båten och tar farväl 
av Landsort. För denna gång. Det blev ett 
annorlunda nyår som når högsta nivån.  

Som avslutning på vårt exklusiva firan-
de får vi ta del av en naturupplevelse utöver 
det vanliga. Ett tiotal havsörnar »vinkar 
adjö«. Man vill snarast vända om. Och 
stanna kvar ett tag till. ❧

»Vi har umgåtts, skojat, ätit gott och beundrat utsikten. 
Med en känsla av att vara utvald och som få förunnad 
högst upp i ett utkikstorn. 40 meter över havet.«
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Sjöbloms Öja Bod
BO OCH KONFERERA 

I LOTSUTKIKEN
JULBORD
KONFERENSER
MIDDAGAR
BRÖLLOP
FESTER
BED & BREAKFAST
LUNCHER OCH 
LUNCHKORGAR

Info och bokning: Tel 08-520 341 11, 070-531 90 80
Se även vår hemsida: www.landsort.nu

s

w

Senaste nytt & Notiser Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser

Båtmaja ger renare hav
En ny latrintömningsstation har kommit ut  
på marknaden. Roslagens Industriteknik AB  
i Östhammar, har tagit fram denna som 
 kallas »Båtmaja«. I ett falurött litet hus 
smälter den in i skärgårdsmiljön som om den 
vore en sjöbod i miniatyr. Här kan fritidsbåt-
ägare lätt göra sig av med sitt latrinavfall.

Ny fornstig på Gålö
På Gålö i södra skärgården har en ny fornstig invigts. Den är 3,8 kilometer lång och har ett 
antal stopp med informationstavlor om forna tider från 10 000 år tillbaka. Idéen till stigen 
kommer från två arkeologer, Mattias Pettersson och Roger Wikell. Det började med att de 
hittade fynd från stenåldern vid en utgrävning på Gålö för några år sedan. De kände då att 
de ville förmedla kunskaper om skärgårdens historia på ett lättillgängligt sätt.
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»Visste du att … ålänningarna har  
bjudit på 200 år gammal champagne?«

Rådmansö Låtar
En dubbel-cd med låtar av forna 
tiders spelmän från Rådmansö 
blandat med historiska berät-
telser om männens liv. Bland 
andra Elof Österman från 
Västernäs och Rolf Fogelström 
från Sundskär. Gamla och nya 
inspelningar varvas.Skivan ges 
ut av Rådmansö hembygds-
förening. Den går att beställa 
på kjell.ekdahl@telia.com.  
Pris 180 kr + porto 30 kr.

Marin nationalpark vid Nämdö
Ett område utanför Nämdö har föreslagits av Naturvårdsverket att bli 
landets andra marina nationalpark. Den första ligger i Kosterhavet vid 
Bohuslän och invigdes ifjol. Tanken är att arbetet med den nya parken 
ska börja 2013. Det börjar bli bråttom då bottendöden breder ut sig 
alltmer i Östersjön.

Stiftelse för fyrar
Svenska Fyrsällskapet har upp-
vaktat regeringen med förslaget 
att bilda en nationell stiftelse 
som tar över skötseln av landets 
fyrar. Sällskapet har en lista 
på cirka 100 fyrar som man vill 
rädda för eftervärlden. Idag ägs 
de flesta fyrar av Sjöfartsverket. 
De behövs inte längre för sitt 
ursprungliga ändamål. Istället har 
de ett kulturhistoriskt värde som 
bör bevaras och underhållas.

Graffiti på Kroken
Under november och decem-
ber ställer konstnären och 
tatueraren Ronnie Garcia 
ut graffiti-inspirerad konst 
på restaurang Kroken i 
Nynäshamns fiskehamn. Det 
är färgrika och fantasifulla 
tavlor i akryl. Tilltalar ung 
som gammal. Ronnie har 
spanskt påbrå med tempe-
rament som speglar av sig i 
hans alster. 
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Nynäshamn »Badort i söder«

Med härlig utsikt över Mysingen 
ligger Skärgårdshotellet endast 
några minuters promenad till 

Nynäshamn centrum och havet. 
Välkommen!

Drömplatsen 
för sjöbusar & 
landkrabbor! 

08-520 111 20 • info@skargardshotellet.com 
www.skargardshotellet.com

Du hittar oss på kajkanten i fiskehamnen 
i Nynäshamn. Året runt!

Öppettider

Må–To 9–18 
Fre 9–19 
Lö 9–15

Butik med rökt & färsk fisk, skaldjur, 
egna sillinläggningar, ostar och andra 
smakfulla delikatesser. 

Fisksoppa 11–15 Må–Lö Välkomna!

NYNÄSHAMNS GÄSTHAMN
HAMNEN FÖR HELA FAMILJEN – ÅRET RUNT

Nynäshamns Gästhamn & Turistbyrå, Fiskehamnen
Tel 08-520 116 35 / 08-520 737 00  info@nynashamn.se
Info: nynashamn.se/gasthamn och visitnynashamn.se



Ö-folk: Rasmus Karlsson, sjöräddare, Enskär

Allas hjälte till havs
Räfsnäs sjöräddningsstation har en ovanligt ung, snygg och trevlig  

stationschef. Med ett hjärta av guld. »Hjälten« Rasmus Karlsson är populär hos alla.  
Från små pojkar i nöd till kollegor i branschen. 
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blott 23 år gammal och redan 
så erfaren på sjön. Han har 

jobbat på taxibåt, finlandsfärja och bogser-
båt. Numer blir det mest svävare, vatten-
skoter och sjöräddningskryssare. Rasmus 
älskar sitt jobb.

– Den ena dagen är inte den andra lik, 
säger han.

Ända sedan han var liten grabb har 
han drömt om att jobba med sjöräddning. 
Hans farfar Kurt var med och startade 
den sjöräddningsstation han nu blivit chef 
över. Då låg den på Fejan. Uppväxt på ön 
Enskär med djupa skärgårdsrötter och en 
pappa som kör taxibåt har han fått en stark 
känsla för sjön. 

– Jag var mycket på lotsstationen i 
Kapellskär. Vi åkte ut i hårt väder och bor-
dade färjor, minns han.

– Pappa och båtmännen är de som lärt 
mig mest, säger han.

Utbildning har han fått på Ålands 
Sjömansskola och hos Chalmers samt en 
massa kurser av Sjöräddningssällskapet. 
Stationen i Refsnäs är en av de mest välut-
rustade i landet. Här finns räddningskrys-
saren Olof Stenhammar 19,4 meter lång, 
den mindre båten – Matilda 8,4 meter, 
vattenskotern Frida, en svävare och ett 
miljösläp. Alla farkosterna gör 34 knop. 
Man agerar även brandbåt åt Norrtälje 
kommun. Rasmus behärskar alla fordon 
och kan meka och sköta underhåll. Hans 
titel är um, uppsyningsman. Han tjänstgör 
även på huvudkontoret i Göteborg. Där 
har han hand om all säkerhetsutrustning. 

– Jag beställer in dräkter och livflottar 
och ser till att allt funkar, berättar han.

Ombord finns en så kallad defibrillator 
– en slags hjärtstartare. Rasmus visar hur 
enkelt det är att sköta den. En inspelad röst 
talar pedagogiskt om allt man behöver göra 
så det blir hart när omöjligt att göra fel.

– Ta av klädern … , är det första som sägs.
En sådan skulle man kunna ha använd-

ning av även vid andra tillfällen slår det mig. 

Skämt åsido. Jobbet innebär att Rasmus 
ibland tvingas pendla ner till andra sidan 
kusten. Det har han inget emot då flickvän-
nen Anna bor i Göteborg. De träffades dock 
i Refsnäs där hon är sommarboende. Själv 
bor han på sin barndomsö Enskär. Där han 
stortrivs med släkten inpå knuten.

– Man ska vara lite speciell för att bo på 
en ö. Liten galen nästan, tycker han.

Räddar älgar och små barn 
I två år har Rasmus jobbat på sjöräddnings-
stationen. Först ideellt och sedan som 
anställd. 

– Det är rätt så påfrestande jobb. Man 
har personsökaren på jämt, berättar han.

Till sin hjälp har han 29 frivilliga sjöräd-
dare som ställer upp när det behövs. Det 
brukar bli 130 till 180 uppdrag om året. 
Till det kommer alla övningar. Nödropen 
handlar ofta om hjärtstillestånd ombord 
på en färja. Ibland har någon hoppat i sjön. 
Självmordsförsök eller bara en machopryl. 
Men man kan också rädda liv på djur som 
gått ut på isen och ramlat i rännan. Eller 
köra iland någon som håller på att föda. 
Sommartid går Rasmus ner till halvtid och 
kör lite taxibåt åt sin pappa på Enskärs 
Sjötransport. Men händer något allvarligt 
rycker han ut till undsättning. Oavsett 
när. Kvällar, helger eller nätter. Det sitter i 
ryggmärgen att rädda liv.

– Man får så mycket tillbaka, säger Ras-
mus och berättar en rörande solskenshistoria. 

En mamma vars femårige son slagit 
huvudet i ett ankare ringde förtvivlad. 
sos Alarm ansåg det inte nödvändigt att 
skicka dit en ambulanshelikopter. Både 
hon och hennes man hade druckit alkohol 
och kunde inte köra iland pojken. Ras-
mus bad henne att prata med larmcen-
tralen igen så att han skulle få uppdraget 
därifrån. Hon fick nobben ännu en gång. 
Pojken var ju inte medvetslös, alltså inte 
döende. Mamman ringde Rasmus gråtande 
av förtvivlan. Han tog därmed saken i egna 

händer och hämtade två släktingar på 
Enskär som råkar vara läkare och gav sig 
iväg. Strax utanför Fejan fick de larm om 
hjärtstopp på en färja. Rasmus anropade 
att de befann sig alldeles i närheten med 
två läkare ombord.

– Två läkare, ropade man förvånat till-
baka. 

Det hade ju räckt med en.
– Vi var precis där och bordade färjan i 

farten. Hjärtat stannade flera gånger, berät-
tar Rasmus.

De körde patienten till Kapellskär där 
en ambulans väntade. Efter det fortsätte de 
vidare till den lille pojken.

– Det var ett djupt jack, berättar Rasmus.
– Han hade en nallebjörn under armen. 

Jag gav en sjöräddningsnalle till honom, 
säger han och visar en mjuk nalle med 
flytväst på.

Senare kom ett mail från mamman där 
hon tackar för hjälpen och berättar att 
sjöräddningsnallen ligger bredvid sonen 
i sängen varje natt. Den gamla nallen har 
ratats för den nya som heter – ja, just det 
– Rasmus.

/ josefin ekberg   

→

»Men händer något allvarligt rycker han ut till 
 undsättning. Oavsett när. Kvällar, helger eller nätter. 

Det sitter i ryggmärgen att rädda liv.«

Sjöräddnings-
stationen Räfsnäs.
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Dramatik  
i snöstorm
Kvällen den 26 mars 1997 höll tullaren Herbert 
Jansson från Söderöra på att mista livet på en grynna 
i kraftig snöstorm. Erik »Kulan« Wennberg blev vittne 
till räddningspådraget och målade en tavla.
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Kom och besök  
Kulans bod & galleri på 
Bromskärsvägen, Blidö 
Tel 070-517 12 53  
www.kulan.org
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när Herbert Hoppade i sin 
lilla öppna aluminiumbåt vid 

Bromskärs brygga på Blidö blåste det inte 
mer än 15 meter per sekund. Han 
hann åka cirka 100 meter när 
vädret slog om till snöstorm 
med byar på 40 meter per 
sekund. Herbert möt-
tes plötsligt av båtens 
för och hamnade i det 
iskalla vattnet. Dagen 
innan hade isen gått. 
Det var bara cirka en 
grad minus i havet. 

Det blåste in mot land så 
Herbert fick hjälp av vågorna 
när han simmade för livet. Han 
räddade sig upp på en liten klippa – Kors-
grundet. I dyblöt overall som frös till is. Som 
tur var råkade öborna Jan Söderman och Joel 

→ Norstedt komma ner till bryggan och hörde 
den nödställdas rop på hjälp. De hade ingen 
mobiltelefon utan åkte då hem till dåvarande 

brandchefen på ön och larmade.
Samtidigt hade Erik »Kulan« 
Wennberg kommit ner till 

Bromskär. Han hade blivit 
orolig då grannens ved-
bod kom flygande över 
till hans tomt. Vid bryg-
gan blev han vittne till 
ett av sina mest drama-

tiska ögonblick i livet. 
Först kom Blidös 

brandbil och riggade upp en 
strålkastare. Kulan var med och 

hjälpte till i den kraftiga blåsten. 
– Det var jättestora snöflingor, minns 

han.
Sedan anlände brand båten som med 

hjälp av en flytbräda lyckades rädda den 
kraftigt nedkylda Herbert. I tumultet som 
rådde hamnade en av brandmännen på 
klippan istället. Då fick man rädda honom 
också. Senare dök en polisbil upp som kom-
mit dit via två väg färjor från fastlandet. 

– Polisbilen kom och snurrande runt ett 
helt varv på planen. Så mycket blåste det, 
beskriver Kulan.

Herbert fick skjuts till Furusund där en 
ambulans väntade. När han anlände till 
sjukhuset hade han en kroppstemperatur 
på bara 28 grader men blev snart fullt 
återställd. Hur gick det då med brandbåten 
som stod och slog mot grynnan? Jo, bägge 
propelleraxlarna blev förstörda. Ett antal 
år senare miste Blidös brandförsvar sin 
livräddande brandbåt för gott. Till mångas 
sorg och förtret.
/ josefin ekberg
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»Han hade blivit orolig då grannens vedbod kom flygande … «
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En elektrisk 
scooter 

som förändrar 
din vardag 
och fritid.

www.bead.nu

från 69.000:-

Gåshaga Sealodge
18°Ö

•	Smakfulla	hotellrum
•	 4	konferenslokaler
•	 Festlokal	för	bröllop,	dop	&	födelsedagskalas
•	 Restaurangen,18°Ö,	lunch,	brunch	&	à	la	carte	

med	stor	uteservering
•	 Gästbrygga

Värdshusvägen 14–16
181 63 Lidingö
08-601 34 00

www.gashaga.nu 
info@gashaga.nu
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18°Ö

•	Smakfulla	hotellrum
•	 4	konferenslokaler
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Gåshaga Sealodge
18°Ö

•	Smakfulla	hotellrum
•	 4	konferenslokaler
•	 Festlokal	för	bröllop,	dop	&	födelsedagskalas
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med	stor	uteservering
•	 Gästbrygga

Värdshusvägen 14–16
181 63 Lidingö
08-601 34 00

www.gashaga.nu 
info@gashaga.nu

08-601 34 00

Skärgårdsupplevelser  
i hela Östersjöregionen

Reseexpert i Roslagen

Kontakta oss för personlig service.
      

www.resgladh.com       info@resgladh.com
tel.+46 (0)709 929778

Bli medlem du också! 5 nummer veteranbåtskultur per år.
Sätt in 250:- på PG 204697-7 eller BG 5418-1128.

Ansök om medlemskap på vår hemsida, 
så missar du inte nästa nummer.
Du kan också beställa tidigare  
nummer á 50 kr.

Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar
www.veteranbaten.se
info@veteranbaten.se  08-7837904
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Rädda Lunkentuss!
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Ansök till Veteranbåtsfonden senast 31 oktober





 I Öregrund är det fritt fram att kika in 
 i fönstret hos grannen, men bara under 
advent. Då förvandlas 24 fönster till en jättestor adventska-
lender med numrerade luckor som öppnas upp en efter en 
varje dag fram till julafton.  text o. foto: eva fischer

Fönstertittare 
välkomnas till 
Öregrund



om du beger dig till Öregrund 
i adventstid, kan du få uppleva 

känslan av att kliva rakt in i en adventska-
lender. Från den första advent fram till den 
24 december »öppnas«, varje dag ett nytt 
adventsfönster som dekorerats och pyntats. 

Variationen i de olika adventsfönstren 
är stor och det är bara fantasin som sätter 
stopp. Tomtar och stjärnor är återkomman-
de inslag men här ryms även skepp, hattar, 
båtar, fiskar och mycket mera. 
Några passar även på att visa 
upp sina framtida visioner för 
Öregrunds stad.  

Modellen med att deko-
rera fönster, eller rättare sagt 
24 av dem, och låta vart och ett 
av dem vara en adventslucka, 
är ovanlig i Sverige. Det före-
kommer exempelvis i Lands-
krona och i Falun förutom i 
Öregrund. I Schweiz däremot är det desto 
vanligare. Där låter man hela byggnaders och 
butikers fönster bli numrerade adventsluckor. 

Blivit en tradition
Samordnare för adventsfönstren i Öre-
grund är stadens bibliotekarie Anna-Lena 
Lindgren Jorlin. 

– I år är det sjätte året i rad som vi 
anordnar detta och det har redan blivit 
en tradition. Idén kom från en av mina 
bibliotekskunder, Eva Andersson, som sett 
adventsfönster i Falun när hon var där på 
besök, berättar hon. 

Anna-Lena berättar att det inte är några 

problem att hitta personer som vill ställa upp.
– Jag frågar folk när de kommer in på 

biblioteket om de vill vara med. Många 
återkommer från år till år, för att de tycker 
att det är så roligt, säger hon. 

Det bästa med adventsfönstren, tycker 
Anna-Lena, är att de skapar ett gemen-
samt samtalsämne för Öregrundsborna 
som lockar till samtal. Och det är även ett 
bra sätt att visa upp Öregrund, som annars 

är en traditionell sommarstad.
– Adventsfönstren är till för 

att glädja - varandra och andra 
och blir ett samtalsämne för 
folk när de träffas. De som 
får gäster väljer att ta med sig 
dem på en adventsfönsterpro-
menad, vilken är väldigt upp-
skattad. Kartorna, som visar 
var adventsfönstren är, finns i 
brevlådorna utanför bibliote-

ket och hembygdsgården. De går åt som 
smör i solsken. Vi får trycka upp nya hela 
tiden, vilket är mycket glädjande, säger 
Anna-Lena.

Lena och Åke Mattson som bor på 
Neptuniagatan har varit med sedan starten. 
Förra året var deras adventsfönster dekore-
rat som ett vitt vinterlandskap med bland 
annat isbjörnar, snögubbar och pingviner. 
Vad det blir i år är hemligt och avslöjas inte 
förrän vid lucköppningen.

– Vi har varit med sedan start så nu 
börjar det blir svårare att komma på något 
nytt, men det är det som är utmaningen, 
säger Lena Mattson som tycker det är 

roligt att se alla glada ansikten utanför sitt 
fönster. 

Var de olika adventsfönstren är place-
rade varierar från år till år förutom fönster-
lucka nummer 1 och nummer 24.

– Eftersom det är en kristen helg så bör-
jar lucköppningen alltid i församlingshem-
mets fönster och avslutas i prästgårdens 
fönster, säger Anna-Lena Lindgren Jorlin 
som varmt välkomnar nya och gamla besö-
kare till årets adventsfönster.

Adventsfönstren i Öregrund visas till 
och med trettondagshelgen.  Kartor finns 
att hämta i någon av brevlådorna vid hem-
bygdsgården och biblioteket. ❧

Fakta
De flesta elementen i dagens adventsfirande i 
Sverige kom till under 1900-talets första hälft. 
Det gäller bland annat adventsljusen, advents-
stjärnan och adventskalendern. Den första 
svenska papperskalendern började säljas 
1934. Den kallades Barnens adventskalender 
och såldes av Sveriges Flickors Scoutförbund. 
Den hade 24 luckor som barnen kunde 
öppna en efter en, varje dag fram till julafton. 
Motivet var familjen MasOlles gård Siljansnäs 
i Dalarna med ett antal tomtenissar utanför 
som utförde olika sysslor på gården. Redan 
i början av 1800-talet sägs det att denna typ 
av nedräkning mot julafton tog form. Någon 
satte ett kritstreck på dörren för varje dag i 
december fram till julafton. Andra tände ett 
nytt ljus för varje dag, eller hängde upp en 
liten religiös tavla. Men själva konceptet är 
detsamma som alltid. Sammanlagt 24 luckor 
som markerar dagarna fram till jul, från första 
till 24 december. 
 Källa: Wikipedia, Nordiska museet

→

Anna-Lena 
Lindgren Jorlin. 
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»Från den första  
advent fram till  
den 24 december   
›öppnas‹, varje dag  
ett nytt adventsfönster som 
dekorerats och pyntats.« 
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Kärlek & krig i Grisslehamn
En folder för spännande promenader 
i Grisslehamn har kommit ut. Den bygger 
på författaren Erik Erikssons romansvit 
»Kärlek & krig«, de fyra böckerna Havet, 
Stranden, Stormen och De svarta mol-
nens tid. Skriften innehåller en karta med 
beskrivning från hamnen i Grisslehamn och 
norrut till Skatudden på cirka två kilometer 
och en kilometer söderut till badstranden 

vid Albert 
Engströms 
ateljé. Tolv 
stationer är 
utmärkta med 
historier från 
Erik Erikssons 
romaner. 
Foldern är på 
20 sidor med 
fina bilder 
och illustra-
tioner. 

Dalarö öppet året runt
Dalarö satsar på turismen både låg- och högsäsong. Turistbyrån och tullhusmuséet håller 
numer öppet varje dag – året runt. På webportalen www.dalaro.se kan man se hur vädret 
är just nu och vilka matställen och butiker som har öppet. Turistbyrån ordnar guidade 
turer även vintertid. Till jul erbjuds en dagsutflykt till en julskrudad 1600-tals kyrka och 
måltid på en av Dalarös krogar. Helgen 3–4 december går det bussresor tur och retur från 
Stockholms central till julmarknaden i Dalarö. 
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SvartlögaTaxi

www.svartlogataxi.se

070 672 61 11
070 926 00 52

Rodenåkarna

Vi har material för trädgård & strand
Natursten • Jord  
Grus • Krossprodukter 
Containers • Transporter 

Även leverans i storsäck!

0176-767 50. www.rodenakarna.se

Återförsäljare

Hasselforsjord

ELHÅ Bil & Båtel
Erstagatan 16, Stockholm

08-640 20 20, 070-540 50 00
www.elha.se

Generatorer Startmotorer
Båt/Bilelektriska

Flygfyren lyser igen
Högst upp på ett vattentorn i Norrtälje lyser en gammal flygledningsfyr upp i kvällsmörkret. Den 
snurrar varv på varv och ljusskenet syns lång väg när man närmar sig stan. Man kan tro att det är 
ett Ufo som landat. Det lär finnas fyra eller fem likadana fyrar kvar i landet. Varav denna är den 
enda som är i bruk på sin ursprungliga plats. Den är från 1937 och har varit släckt sedan början 
av 50-talet. Initiativet kommer från Pythagoras Industrimuseum, Pythagoras Vänförening, Roslagens 
Flygklubb och Östersjö El. Huvudsponsor är ICA Flygfyren. 

och en kilometer söderut till badstranden 
vid Albert 
Engströms 
ateljé. Tolv 
stationer är 
utmärkta med 
historier från 
Erik Erikssons 
romaner. 
Foldern är på 
20 sidor med 
fina bilder 
och illustra
tioner. 
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TEL 0175-306 90, MOB 070-545 20 10
GRISSLEHAMN

www.singochoklad.se
TEL 0175-305 35, MOB 070-273 20 42

GRISSLEHAMN

www.roslagsagg.se
TEL 0173-133 69
ÖSTHAMMAR

TEL 0175-401 18
SKEBOBRUK

www.norrteljebrenneri.se
TEL 0176-22 71 30

LOHÄRAD

www.o-markt.se
TEL 08-571 434 20

VÄRMDÖ

Skärgårds Slakteriet
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Fakta Smygehuks fyr:
Ägs av Trelleborgs kommun. Ligger 60 minuters bilresa från 
Öresundsbron i Malmö. Är en av sydkustens mest besökta turistmål. 
Fiskeläget har anor från 1600-talet. 1970 avbemannades fyrplatsen 
då fyren automatiserades. Fem år senare släcktes den och återtändes 
2001. Mer information om vandrarhemmet finns på 0410-245 83 eller 
www.svenskaturistforeningen.se/smygehuk
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Fyren som 
tändes igen
Smygehuks fyr och vandrarhem ligger så långt 
söderut man kan komma i vårt land. Här kan man 
övernatta året runt. Dra upp laxöringar i januari 
och se den allra första tranan.
text: josefin ekberg illustration: lars holm
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en liten vit och oansenlig 
fyr av järn som nätt och jämt 

syns. Blott 17 meter hög. Den tändes första 
gången oktober 1883 och släcktes ganska 
exakt 92 år senare. Efter påtryckningar på 
kommunen av fyrälskare tändes den igen i 
skymningen valborgsmässoafton för drygt 
tio år sen. Sedan dess lyser den till båtfolk, 
fiskare, fyrälskare och turisters glädje. För 
vem vill se en släckt fyr trots att modern 
teknik tagit över mycket av dess roll? En 
tänd fyr utstrålar liv, trygghet och värme.  

Många fyrplatser bär på spännande 
historier. Så också denna. Samma år som 
Smygehuks fyr släcktes byggdes en ny bot-
tenfast på Kullagrunden. I boken Svenska 
fyrar berättas:

»Samma år som fyren Kullagrund upp-
fördes sattes också den väst om liggande 
bottenfasta fyren Blenheim ut. På juldags-
morgonen 1989, då den danska passagerar-
färjan Poul Anker var på väg från Bornholm 
till Köpenhamn, gick färjan rätt på fyren, 
som knäcktes på två ställen. Den översta 
delen med helikopterplattform hamnade 
på färjans förskepp, en något ovanlig last 
vid ankomsten till Köpenhamn!« Vilken 
syn det måste ha varit. Snacka om fyrskepp.

Fyrfolkets bostäder har förvandlats till 
vandrarhem. Fyrvaktare Hittinus Hjelte 
Mattssons lilla vindskammare har blivit ett 
gulligt dubbelrum med utsikt som förför. 
Det forna mistlurshuset har förvandlats till 

möteslokal. I den gamla tvättstugan finns 
ett maritimt museum med en samling 
udda föremål från de sju haven. En plats för 
arbetsam flit med vaktande och vårdande 
av livsviktig fyr har blivit ett romantiskt 
ställe för brudpar och turister. Nuförtiden 
kan det bli både dop och bröllop i fyren 
som för det mesta är öppen för besök. Den 
används även som andaktskyrka. Inför jul 
pyntas den omhuldade fyren i julgrans-
belysning. Då lyser den ännu grannare än 
vanligt. 

Omfamnar havet
På lagom promenads avstånd ligger ham-
nen med sina fiskebåtar. Platsen var förr ett 
kalkbrott. Längst ut på den allra sydligaste 
udden har man byggt en utkiksplattform 
med bänkar och räcken att hålla sig hårt 
i när stormen blåser som värst. Här är 
det mäktigt att bara stå och blicka ut mot 
havet och njuta av vågorna som rullar in. 
Känna kraften som talar till en. Bli blöt av 
stänkande saltvatten. Nästan som ombord 
på en båt fast med fast mark under föt-
terna. På en kompassros av sten ser vi hur 
långt det är till treriksröset och flera städer 
i Europa. Och upptäcker att det faktiskt är 
närmare till Berlin än vår egen huvudstad.

En bit bort träffar vi någon som också 
verkar älska havet och vädrets makter. 
En naken vacker kvinna med armarna 
utsträckta och håret böljande i vinden drar 

in dofterna och njuter av solens varma 
strålar mot sin bara kropp. Det lär vara skå-
despelerskan Uma Thurmans mormor som 
står modell för konstnären Axel Ebbes staty 
Famntaget. Birgit Holmqvist hette hon och 
var dotter till disponenten på Trelleborgs 
Gummifabrik. Hon gifte sig med en tysk 
baron och flydde när nazisterna kom till 
makten till Mexico. När får vi se det i TV-
programmet »Vi vet vem du är«?

Längs stranden ligger också turistmag-
neten Köpmansmagasinet. Det rejäla huset 
byggdes i början av 1800-talet och var då 
en av traktens fyra stora handelsgårdar. 
Under Napoleonkrigen ryktas det om att 
magasinet användes som smugglarnäste. 
Nu inhyser byggnaden turistbyrå, café och 
hantverksbutik. På övervåningen är det 
konstutställningar sommartid. Här avlöser 
evenemangen varandra under högsäsong.

Det gamla fiskeläget kan stoltsera med 
mycket. Fossiler, fornlämningar och den 
ovanliga strandpaddan. I den kalkrika myl-
lan trivs orkidéer och andra arter. Skånes 
troligen enda kvarvarande populationen av 
huggorm slingrar omkring på strandäng-
arna. Och den som vill vara först med att 
möta flyttfåglarna beger sig hit tidigt på året 
för att se och höra tranorna på sin färd mot 
Hornborgasjön. Gillar man att fiska kan man 
ha turen att få en horngädda på kroken. Ja, 
det är mycket som är speciellt med Smyge-
huk – vårt lands sydligaste udde. ❧       

→

»En plats för arbetsam flit med vaktande och vårdande av livsviktig 
fyr har blivit ett romantiskt ställe för brudpar och turister.«
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Guiden

Din skärgårdsguide

Pythagoras 
julmarknad är 
söndagen den  
4 december.
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Hjälper dig att hitta alla  
julmarknader, krogar, vandrarhem, spa, sjötaxi,  
svävare och sjöräddning. Och mycket mycket mer …
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 Nytta o. nöje
Julmarknader

Östhammar/Öregrund

5 november kl 11-15.  
Gräsö Gårds julmarknad, Gräsö.
19 november kl 11-15.  

Julmarknad i Norrboda 
Bygdegård, Gräsö.
27 november kl 15-19. 

Skyltsöndag/julmarknad i 
Östhammar.
4 december kl 15-19.  

Julmarknad i Öregrund.
11 december kl 11-16.  

Forsmarks bruks julmarknad.
17 december kl 10-14.  

Norrskedika julmarknad.

Norra skärgården

19 november kl 10-15.  

Vätö julmarknad.
26 november kl 11-15.  

Bergshamra julmarknad.
26 november kl 11-15.  

Singö julmarknad.
26 november kl 11-14.  

Julmarknad på Färsna Gård, 
Norrtälje.
27 november kl 11-16.  

Julmarknad på Tolvmansgården, 
Rimbo.
27 november kl 11-15.  

Julmarknad i Edsbro Åsavallen,
3 december kl 12-15.  

Julmarknad i Kapellskär.
3 december kl 10.30-16.  

Blidö julmarknad.
4 december kl 11-17.  

Norrtälje julmarknad.
4 december kl 11-15.  

Pythagoras Julmarknad, Norrtälje.
10 december kl 11-15.  

Simpnäs julmarknad.
11 december.  

Rimbo julmarknad.

Mellersta skärgården

5 november kl 11-15.  

Julmarknad på seglarhotellet, 
Sandhamn.
19-20 november kl 11-16. 

Nedergårdens julmarknad,  
Södra Stavsudda.

26 november kl 11-15.  

Stavsnäs julmarknad.
26-27 november kl 10-16. 

Mjölnarströms julmarknad, 
Ljusterö.
26 november kl 14-16.  

Resarö julmarknad.
26 november kl 11-15.  
Julmarknad hos Skärgårds-
museet, Värmdö.
26-27 november kl 11-16 varje 

adventSHelg.  
Adventsmarknad i Wira bruk, 
Roslags Kulla.
27 november.  

Julmarknad i Värmdö Bygdegård, 
Värmdö.
27 november kl 12.  

Julmarknad i Norrö tingshus, 
Österåker.
27 november. 

Röda korsets julmarknad  
i Vaxholm
3 december kl 11-16.  

Julmarknad hos Skärgårdsmuseets 
Nämdöfilial, Värmdö.
3-4 december kl 11-16.  

Siggesta Gårds julmarknad, 
Värmdö.
3-4 december kl 10-16. 

Mjölnarströms julmarknad, 
Ljusterö.
3-4 december kl 11-16.  

Lions julmarknad, Vaxholm.
3-4 december kl 11-16. 

Roddarhusets julmarknad  
i Vaxholm.
3-4 december kl 11-16.  

Åkersberga växtförsäljnings  
julmarknad.
4 december kl 11-17.  

Julmarknad på seglarhotellet, 
Sandhamn.
4 december kl 12.  

Julmarknad i Norrö tingshus, 
Österåker.
10 december.  

Ljusterö torgs julmarknad och 
Luciakröning.

10-11 december kl 12-16. 

Julmarknad på Bogesunds slotts-
vandrarhem, Vaxholm.
10-11 december kl 11-16. 

Roddarhusets julmarknad  
i Vaxholm.
11 december kl 12. 

Julmarknad i Norrö tingshus, 
Österåker.

Södra skärgården

10-13 november. 

Julmarknad på Taxinge slott, 
Näsby. (öppet tor 11-18,  
fre-lör 10-18, sön 10-17)
17-20 november. 

Julmarknad på Taxinge slott, 
Näsby. (öppet tor 11-18,  
fre-lör 10-18, sön 10-17)
26 november kl 10-15.  

Julmarknad på Muskö 
Hembygdsgård.
26 november kl 10-18.  

Ösmo scoutkårs julmarknad.
26-27 november kl 10-16. 

Gårdsjulmarknader på Björkdal 
och Valinge, Muskö.
26-27 november kl 11.  

Vagnhärads julmarknad, Trostorp.
27 november kl 10-15. Vendelsö 
scoutkårs julmarknad, 
Svartbäcken.
27 november kl 12-16. 

Julmarknad på Hembygdsgården, 
Nynäshamn.
27 november kl 10-16.  

Trosa Julmarknad.
4 december.  

Julmarknad på Ösmo 
Hembygdsgille, Nynäshamn.
3-4 december kl 11.  

Vagnhärads julmarknad, Trostorp.
3-4 december kl 11-17.  

Tullgarns julmarknad. Trosa
3-4 december kl 10-15.  

Jul på Dalarö.
3-4 december kl 10-15.

Tyresta bys julmarknad.

»Lammkorv, senap, glögg, strömmingsmacka, 
sill, våfflor, fårskinn, stickat, smide, smör-
knivar, lotterier, ponnyridning, fiskedamm.«

3-4 december 

Utö julmarknad.
10-11 december, 

Utö julmarknad.
10 december kl 10-15. 

Hässelmara gårds julmarknad, 
Ornö.
10 december kl 11-14. 

Julmarknad på Torö 
Hembygdsförening, Nynäshamn.
10-11 december kl 11-17. 

Tullgarns julmarknad. Trosa
17-18 december, 

Utö julmarknad.

Sörmland

20 november kl 11-15. 

Nyköpingshus julmarknad, 
Nyköping.
26 november kl 10-15. 

Julmarknad på torget och 
Koordinaten, Oxelösund.
27 november kl 12-17.  

Julmarknad på Stora Torget, 
Nyköping.
10 december kl 10-16. 

Julmarknad i Pål Jungs Hage, 
Nyköping
10-17 december kl 10-15. 

Bondens egen julmarknad 
på smörtorget vid Rådhuset, 
Nyköping.

Åland

26 november kl 10-15. 

Lilla julmarknad - Jan Karlsgård, 
Kastelholm.
5-6 december kl 09-15. 

Mariehamns julmarknad Torget, 
Mariehamn.
16-17 december kl 11-16. 

Sjöfartsverkets julmarknad, 
Mariehamn.

Med reservation före ev ändringar.
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pärlan på möja
08-571 641 85
www.parlanpamoja.se
WikStrömS FiSk, möja
08-571 641 70
www.wikstromsfisk.se
norra StavSudda Handel,   
08-571 650 78
www.stavsudda-handel.se
SiggeSta gård, värmdö
08-574 407 50
www.siggestagard.se
biStraud griSSlinge biStro & bar, 
värmdö, 08-570 228 10
www.grisslingebistro.se
FågelbroHuS, värmdö
08-571 419 90
www.fagelbrohus.se
SeglarHotellet i SandHamn
08-574 504 00
www.sandhamn.com
SandHamnS värdSHuS,
08-571 530 51
www.sandhamns-vardshus.se
reStaurant j, nacka Strand
08-601 30 25
www.restaurantj.com
gåSHaga Hotell & reStaurang, 
lidingö, 08-601 34 00, 
www.gashaga.nu
reStaurang motorverkStan,  
djurö 08-571 545 00
www.motorverkstan.se
vita grindarna, djurö
08-571 678 98
www.vitagrindarna.se
SkärgårdSkrogen Sjöboden,  
djurö, 08-571 490 00
www.djuronaset.com
SaltiSbadet, SaltSjöbaden
08-717 05 52
www.saltisbadet.se 
reStaurang pont,  
HägernäS Strand, 
08-756 32 20
www.restaurangpont.se
Haga Forum, Solna
08-33 48 44
www.profilrestauranger.se
nyckelvikenS Herrgård, nacka
08-718 00 21
www.nyckelviken.com
vaxHolmS kaStell, vaxHolm
08-541 333 61,  
www.kastellet.com

Södra skärgården

Smådalarö gård, dalarö
08-571 419 19
www.smadalarogard.se
dalarö krog mySingen, dalarö
08-501 515 25
www.mysingen.com
krogen på ornö, ornö
08-501 560 00, www.ornokrog.se
gålö SkärgårdSkrog, gålö
070-760 46 16, 0768-98 74 02
www.galokrog.se (sommartid)
båtSHaket, ålö, 08-501 574 63 
www.batshaket.se (sommartid)
rånökällan, rånö
08-501 576 31 tele
08-501 570 26 fax
www.rano.se (sommartid)

Krogar

Öregrund/Östhammar

SundSveden turiStanläggning, 
SundSveden, 0173-702 42
www.sundsvedenturist.se

Norra skärgården

StrandHotellet Seglarbaren, 
öregrund, 0173-316 00
www.strandhotellet.nu
ForSmarkS WärdSHuS, ForSmark
0173-501 00
www.forsmarkswardshus.se
griSSleHamn gård, griSSleHamn
0175-302 52, 070-755 73 51
www.grisslehamngard.se
Hotell HavSbaden, griSSleHamn
0175-309 30
www.hotellhavsbaden.se
kajplatS 1, elmSta
0176-25 01 99
www.kajplats1.com
lyckHem SkärgårdSpenSionat, 
björkö, 0176-940 27, 
www.lyckhem.nu
lidö värdSHuS, lidö
0176-404 99  
www.lidövärdshus.se 
S/S norrtelje, norrtälje
0176-191 40, 
www.ssnorrtelje.se
penSionat granparken, 
norrtälje, 0176-103 34
www.pensionatgranparken.se
åtellet i norrtälje 
0176-70 04 50, www.atellet.se
kontraSt reStaurang, norrtälje
0176-101 29, www.kontrast.cc 
blidö WärdSHuS, blidö
0176-825 99
www.blidowardshus.se
HögmarSö krog, HögmarSö
0176-835 50, 0722-06 27 09
www.hogmarsokrog.se
knappkarlSSon kaFé & krog, 
barnenS ö (sommartid) 
0176-933 83 
www.knappkarlsson.se
reStaurang lotSvillan  
& pad tHai, SimpnäS (sommartid)
0176-525 12, 070-175 91 88
www.sirpercyscatering.se
bergby gård kurS & konFerenS, 
Häverö
0175-312 55, www.bergby.com

Mellersta skärgården

näSSlingen, ljuSterö
08-542 472 10,
www.nasslingen.se
FinnHamnS caFé & krog
08-542 464 04, 
www.finnhamn.se
grinda WärdSHuS, grinda
08-542 494 91
www.grindawardshus.se
reStaurang magaSinet,  
vaxHolm, 08-541 325 00
www.restaurangmagasinet.se

nåttarö krog, nåttarö
08-520 400 96 (sommartid)
www.nåttarö.nu
öjaboden, landSort
08-520 341 11, www.landsort.nu
Södertälje gäStHamn
08-550 647 12, 070-310 64 49
www.sghc.net
SkanSHolmenS Sjökrog, mörkö
08-551 550 66
wwwskansholmen.com
utö värdSHuS, utö
08-504 203 00
www.utovardshus.se
antonS krog, Fd mamSell troSa
0156-127 49, www.antonskrog.se
troSa StadSHotell & Spa
0156-170 70
www.trosastadshotell.se
bomanS Hotell & reStaurant
0156-525 00, 
www.bomans.se
tre Små rum, troSa
0156-121 51
www.trosahembageri.se
körunda golF & 
konFerenSHotell, nynäSHamn
08-520 390 30, 
www.korunda.se
ludvigSbergS Herrgård, muSkö
08-500 454 10
www.ludvigsberg.se
SjöblomS öjabod, landSort
08-520 341 11, www.landsort.nu

vill du ockSå SynaS Här?
För 500 kronor ex moms är 
platsen din. I ett helt år.

Åland

brudHäll Hotell & reStaurant, 
kökar, +358 (0)18 559 55
www.brudhall.com 
glada laxen, kumlinge
+358 (0)400 72 12 21
www.gladalaxen.com
käringSund reSort & 
conFerence, eckerö,  
+358 (0)18 380 00
www.karingsund.ax

Café

Norra skärgården

ForSmarkS caFé, ForSmark
0173-501 09
klockargården, öregrund
0705-55 65 85
www.klockargardenoregrund.se
Sundboden, öregrund
0173-133 64, 0709-46 84 18
www.sund boden.se
Hotell FloraS trädgård, 
öregrund, 
0173-316 60
www.hotellflora.se
ankargården, öregrund
0173-305 12 (sommartid)
www.ankargarden.se
öregrundS Hembageri & caFé, 
öregrund, 0173-300 31

gräSö konStkaFé, gräSö
0173-343 66, 070-523 59 14
www.copios.se/mila/_fset.html
järnboden i Harg, HargSHamn
0173-200 63 (sommartid)
070-290 99 35, 
www.distingo.se
griSSleHamn gård, griSSleHamn
0175-302 52, 070-755 73 51
www.grisslehamngard.se
väddö gårdSmejeri, väddö
0176-501 03
www.vaddogardsmejeri.se 
pytHagoraS induStrimuSeum, 
norrtälje, 0176-100 50
www.pythagorasmuseum.se
blidö WärdSHuS, blidö
0176-825 99
www.blidowardshus.se
knappkarlSSon kaFé & krog, 
barnenS ö (sommartid)
0176-933 83
www.knappkarlsson.se
SimpnäS HamncaFé, björkö
070-974 91 92, www.cafeet.se
lidö värdSHuS, lidö
0176-404 99 (sommartid) 
www.lidövärdshus.se
kaFé kvarnudden, gräddö
0176-400 50 (sommartid)
www.kvarnudden.nu
norrtälje marina
0768-03 09 71
www.promarina.se
FuruSund marina
0768-03 09 71, www.promarina.se

Mellersta skärgården

domaruddenS FriluFtSgård, 
åkerSberga, 08-540 208 25
www.domarudden.se
reStaurang magaSinet, vaxHolm
08-541 325 00
www.restaurangmagasinet.se
grinda WärdSHuS, grinda
08-542 494 91
www.grindawardshus.se
biStraud griSSlinge biStro & 
bar, värmdö, 08-570 228 10
www.grisslingebistro.se
SiggeSta gård, värmdö
08-574 407 50
www.siggestagard.se
vita grindarna, djurö
08-571 678 98
www.vitagrindarna.se
nyckelvikenS Herrgård, nacka
08-718 00 21
www.nyckelviken.com
Singö cHoklad, griSSleHamn
0175-305 35, 070-273 20 42
www.singochoklad.se

Södra skärgården

Södertälje gäStHamn, Södertälje
08-550 647 12, 070-310 64 49
www.sghc.net
ornö båtvarv, ornö
08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
HäSSelmara gård, ornö
08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com
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SjöblomS Service, landSort
08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se 
öSmo plantSHop, nynäSHamn
08-520 272 30
www.osmoplantshop.se
tre Små rum, troSa
0156-121 51
www.trosahembageri.se
troSa gäStHamn
0156-161 11, 070-227 36 31
www.trosagasthamn.se
kaFé radiokakan, nynäSHamn
08-520 132 00
www.kaferadiokakan.se

Sörmland

caFé gula kvarn, nävekvarn
070-749 50 60
www.cafegulakvarn.se

Åland

ulFSby gård, jomala
+358 18 310 40, www.ulfsby.ax

Hotell/pensionat/B&B

Öregrund/Östhammar

Hotell roSenberg, SneSSlinge
0173-170 00
www.rosenbergroslagen.se
SundSveden turiStanläggning, 
SundSveden, 0173-702 42
www.sundsvedenturist.se

Norra skärgården

Hotell öStHammar, öStHammar
0173-105 00
www.hotellosthammar.se
klockargården, öregrund
0705-55 65 85
www.klockargardenoregrund.se
Hotell FloraS trädgård, 
öregrund0173-316 60, 
www.hotellflora.se
StrandHotellet, öregrund
0173-316 00
www.strandhotellet.nu
ankargården, öregrund
0173-305 12
www.ankargarden.se
mellangården tvärnö, tvärnö
0173-711 18
www.oregrund.nu/tvarno
griSSleHamn gård, griSSleHamn
0175-302 52, 070-755 73 51
www.grisslehamngard.se
matS perSgården b&b, 
griSSleHamn, 0175-302 25
www.matspersgarden.com
lyckHem SkärgårdSpenSionat, 
björkö
0176-940 27, www.lyckhem.nu
lidö värdSHuS, lidö
0176-404 99,  
www.lidövärdshus.se
Wik bed & breakFaSt, norrtälje
0176-27 03 22, 070-789 69 98
www.wikbnb.se

Stjärnvreten b&b, vreta
0176-146 83, 070-333 93 38
www.stjarnvreten.se
penSionat granparken, norrtälje, 
0176-103 34
www.pensionatgranparken.se
åtellet i norrtälje 
0176-70 04 50, www.atellet.se 
kaFé kvarnudden, gräddö
0176-400 50, 070-677 52 72
www.kvarnudden.nu
rånäS Slott, rånäS
0175-747 00, www.ranasslott.se
bergby gård kurS & konFerenS, 
Häverö, 0175-312 55
www.bergby.com

Mellersta skärgården

näSSlingen, ljuSterö
08-542 472 10,  
www.nasslingen.se
väSby gård & konFerenS, 
ljuSterö, 08-542 410 65
www.vasbygard.com
vaxHolmS b&b, vaxHolm
0703-725 333
www.vaxholmsbedandbreakfast.se
bogeSundSgården, vaxHolm
08-541 322 40, 070-752 73 03
www.bogesundsgarden.se
villa paradiS b&b, vaxHolm 
0768-67 67 20, 08-541 314 35
www.villaparadis.se
ljungbergSgården, tynningö
08-541 390 93
www.ljungbergsgarden.se
grinda WärdSHuS, grinda
08-542 494 91
www.grindawardshus.se
möja gäStHem, möja
0709-49 45 20
www.mojagasthem.se
djurönäSet, djurö, 08-571 490 00
www.djuronaset.com
FågelbroHuS, värmdö
08-571 419 19
www.fagelbrohus.se
Hotell blå blom, guStavSberg
08-574 112 60, www.blablom.se
SeglarHotellet i SandHamn
08-574 504 00
www.sandhamn.com
gåSHaga Hotell & reStaurang, 
lidingö
08-601 34 00, www.gashaga.nu
vaxHolmS kaStell b&b, vaxHolm
08-541 330 35, www.kastellet.com
artroom b&b, vaxHolm
070-594 60 99
www.visitroslagen.se

Södra skärgården

Smådalarö gård, dalarö
08-571 419 19
www.smadalarogard.se
SkärgårdSHotellet, nynäSHamn
08-520 111 20
www.skargardshotellet.com
nynäSgården, nynäSHamn
08-520 205 90
www.nynasgarden.se
öjaboden, landSort
08-520 341 11, www.landsort.nu

troSa StadSHotell & Spa
0156-170 70
www.trosastadshotell.se
bomanS Hotell & reStaurant
0156-525 00,, www.bomans.se
tre Små rum, troSa
0156-121 51
www.trosahembageri.se
körunda golF & 
konFerenSHotell, nynäSHamn
08-520 390 30, www.korunda.se
ludvigSbergS Herrgård, muSkö
08-500 454 10
www.ludvigsberg.se
SjöblomS öjabod, landSort
08-520 341 11, www.landsort.nu

vill du ockSå SynaS Här?
För 500 kronor ex moms är plat-
sen din. I ett helt år.

Åland

brudHäll Hotell & reStaurant, 
kökar, +358 (0)18 559 55
www.brudhall.com
park alandia Hotel, marieHamn
+358 (0)18 141 30
www.vikingline.se/parkalandia-
hotel
glada laxen, kumlinge
+358 (0)400 72 12 21
www.gladalaxen.com

Vandrarhem

Norra skärgården

epokgården, öregrund
0173-302 00, 
www.epokgarden.se
arHolma nord – arcHipelago 
lodge, arHolma, 
0176-560 40
www.arholmanord.se
StF lyckHem SkärgårdSpenSionat, 
björkö
0176-940 27, 
www.lyckhem.nu
StF FritidSbyn kapellSkäret, 
rådmanSö
0176-441 69, 070-880 08 38
StF lidö värdSHuS, lidö
0176-404 99,  
www.lidövärdshus.se
StF vandrarHemmet Hvilan, 
norrtälje, 070-792 81 82, 
www.bopahvilan.se
blidö WärdSHuS, blidö
0176-825 99
www.blidowardshus.se

Mellersta skärgården

StF FinnHamnS vandrarHem
08-542 462 12
www.finnhamn.se
StF SiaröFortet, ljuSterö
08-24 30 90
www.svenskaturistforeningen.se
bogeSundSgården, vaxHolm
08-541 322 40, 070-752 73 03
www.bogesundsgarden.se

StF bogeSundS  
SlottS vandrar Hem & konFerenS, 
vaxHolm
08-541 750 60, www.
bogesunds slottsvandrarhem.se
StF grinda vandrarHem, grinda
08-542 494 91
www.svenskaturistforeningen.se
möja gäStHem, möja
0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

Södra skärgården

grundetS vandrarHem, 
rögrund
08-571 561 10, 
www.grundet.se
StF nåttarö, 08-520 400 13
www.dinskargard.se
nickStabadetS camping & 
 vandrarHem, nynäSHamn
08-520 127 80
www.nickstabadet.se
öjaboden, landSort
08-520 341 11,  
www.landsort.nu
landSortS vandrarHem, 
landSort, 08-520 341 05,  
www.landsort.com
StF Studio lagnö, lagnöviken
0156-224 70,  
www.studiolagno.se

Stugor/camping

Norra skärgården

rävSten Stugby & 
FritidSområde, gräSö,  
0173-360 18
www.ravsten.se
lico guideService, öregrund
018-10 15 05
www.licoguideservice.se
griSSleHamnS marina & camping
0175-330 30 (camping)
0175-306 49 (marina)
www.grisslehamnsmarina.se
Sandviken camping & HavSbad, 
väddö, 0176-503 15 
www.sandvikencamping.se
lyckHem SkärgårdSpenSionat, 
björkö, 0176-940 27
www.lyckhemhb.se
lidö värdSHuS, lidö
0176-404 99,  
www.lidövärdshus.se
StF FritidSbyn kapellSkäret, 
rådmanSö, 0176-441 69, 
070-880 08 38
blidö turiStbyrå, blidö
0176-825 30
www.blidoturistbyra.se
Singö camping, Singö
0175-100 25
www.singocamping.se
StiFtelSen barnenS dag,  
barnenS ö
08-508 439 00, www.stbd.se
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Mellersta skärgården

StF FinnHamn, FinnHamn
08-542 462 12, 
www.finnhamn.se
näSSlingen, ljuSterö
08-542 472 10
www.nasslingen.se
grinda Stugby, grinda
08-542 494 91
www.grindawardshus.se
domaruddenS FriluFtSgård, 
åkerSberga, 
08-540 208 25
www.domarudden.se
WaxHolm Strand & camping
08-541 300 20
www.waxholmstrand.com 
vita grindarna, djurö
08-571 678 98
www.vitagrindarna.se
villa paradiS b&b, vaxHolm 
0768-67 67 20, 
08-541 314 35
www.villaparadis.se
möja gäStHem, möja
0709-49 45 20
www.mojagasthem.se
Fjärden, 
www.fjarden.se

Södra skärgården

SkanSHolmenS Sjökrog, mörkö
08-551 550 66
www.skansholmen.com
SjöblomS Service, landSort
08-520 341 20, 
0709-562 561
www.sjoblomsservice.se
utö värdSHuS, 08-504 203 00
www.utovardshus.se
ornö båtvarv, ornö
08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
gålö SkärgårdSkrog & Stugby, 
gålö
0768-987 402, 0707-604 616
www.galokrog.se
din Skärgård, nåttarö
08-744 50 01, 08-520 400 30
www.dinskargard.se
nåttarö Stugby & camping, 
nåttarö
08-520 400 30
www.nåttarö.nu
nickStabadetS camping,  
nynäSHamn, 08-520 127 80
www.nickstabadet.se
reSeStugan gotSka Sandön
0498-240 450,  
www.resestugan.se
troSa HavSbad & camping
0156-124 94
www.trosahavsbad.se

Åland

käringSund reSort & 
 conFe rence, eckerö,  
+358 (0)18 380 00
www.karingsund.ax

Kurs/konferens

Öregrund/Östhammar

Hotell roSenberg, SneSSlinge
0173-170 00
www.rosenbergroslagen.se
SundSveden turiStanläggning, 
SundSveden
0173-702 42
www.sundsvedenturist.se

Norra skärgården

bergby gård kurS & konFerenS, 
Häverö, 0175-312 55
www.bergby.com

Mellersta skärgården

nyckelvikenS Herrgård, nacka
08-718 00 21
www.nyckelviken.com
vaxHolmS kaStell, vaxHolm
08-541 333 61
www.kastellet.com

Södra skärgården

körunda golF & konFerenSHotell, 
nynäSHamn
08-520 390 30
www.korunda.se
ludvigSbergS Herrgård, muSkö
08-500 454 10
www.ludvigsberg.se
SjöblomS öjabod, landSort
08-520 341 11
www.landsort.nu

vill du ockSå SynaS Här?
För 500 kronor ex moms är plat-
sen din. I ett helt år.

Sjötransport/båtturer

Norra skärgården

lico guideService, öregrund
018-10 15 05
www.licoguideservice.se
enSkärS SjötranSport,  
rådmanSö, 070-692 83 83
www.enskarssjotransport.se
HaSSeS SkärgårdStjänSt, yxlan
070-537 90 19,  
www.taxibat.nu
gräSkö arkipelagService, gräSkö, 
070-845 58 63
roSlagenS SjötraFik, Söderöra
070-691 38 58
www.roslagenssjotrafik.se
allt i SjötjänSt, Söderöra
0176-850 15, 070-625 44 01
www.alltisjotjanst.se
Svartlöga taxi
070-926 00 52, 070-672 61 11
www.svartlogataxi.se
per eliaSSon SjötjänSt,  
roSlagen, 070-660 03 62
www.per-eliasson.se

Mellersta skärgården

SandHamnSguiderna,  
SandHamn, grönSkär
08-640 80 40, 070-347 43 09
www.sandhamnsguiderna.se
nybroviken Sjötaxi, Solna
08-655 00 85
www.nybrovikensjotaxi.com
a båttaxi Für alle,  
SaltSjöbaden
070-634 04 34
SandHamnS rederi, SandHamn
070-591 04 66, 08-571 530 36
Solberga gård, runmarö
08-571 520 61
www.solbergagard.nu
guStaFS taxibåt & cHarter, 
StockHolm, vaxHolm, lidingö
070-142 21 75
www.gustafstaxibat.se
StavSnäS båttaxi, StavSnäS
08-571 501 00, 
www.battaxi.se
roSlagenS SjötraFik, StavSnäS
070-691 38 58
www.roslagenssjotrafik.se

Södra skärgården

SynapSen, nynäSHamn
070-572 19 17
www.skargard.eu
reSeStugan gotSka Sandön
0498-240 450
www.resestugan.se
utö rederi ab
08-679 58 30 (turupplysning)
08-571 546 10 (godsbokning)
08-501 570 25 (kontoret)
www.utorederi.se

Trosa/Sörmland

troSa rederi, 073-655 18 21
www.trosarederi.se

Hela skärgården

WaxHolmSbolaget
08-679 58 30 (turupplysning)
www.waxholmsbolaget.se
Strömma turiSm ocH SjöFart ab
08-12 00 40 00
www.stromma.se
blidöSundSbolaget
08-34 30 90
www.blidosundsbolaget.se

Åland

brudHäll Hotell, kökar
+358 (0)18 559 55
www.brudhall.com

Fiske

lico guideService, öregrund
018-10 15 05
www.licoguideservice.se
rävSten Stugby & FritidSområde, 
gräSö,  
0173-360 18, www.ravsten.se

blidö FiSke & SkärgårdSguide, 
070-239 33 59,  
070-593 29 31
www.blidofiske.se
catcH & relax, vaxHolm
08-544 913 20, 
070-509 61 11
www.catchrelax.se
SandHamnSguiderna, SandHamn, 
grönSkär
08-640 80 40, 
070-347 43 09
www.sandhamnsguiderna.se
troSa HavSbad & camping
0156-124 94,  
www.trosahavsbad.se

Båtuthyrning

Norra skärgården

Singö camping, Singö
0175-100 25
www.singocamping.se

Mellersta skärgården

Fjärden, www.fjarden.se
WaxHolm Strand & camping
08-541 300 20
www.waxholmstrand.com

Södra skärgården

gålö SkärgårdSkrog & Stugby
0768-987 402, 0707-604 616
www.galokrog.se
troSa HavSbad & camping
0156-124 94, 
www.trosahavsbad.se

Charter/event

Norra skärgården

rävSten Stugby & 
FritidSområde, gräSö, 
0173-360 18, www.ravsten.se
linjettcHarter, norrtälje
0176-23 05 15, 070-571 85 50
www.linjettcharter.se
blidö FiSke & SkärgårdSguide, 
070-239 33 59, 070-593 29 31
www.blidofiske.se
StiFtelSen barnenS dag,  
barnenS ö
08-508 439 00, www.stbd.se

Mellersta skärgården

rederi ab alba
0709-816 718, www.myalba.se
Sailing eventS, värmdö
08-571 471 00
www.sailingevents.se
out SeglingSevenemang, rindö
08-618 00 80, www.out.se
SeaSaFari rib cHarter & event, 
vaxHolm
08-541 757 00, 0738-00 31 60
www.seasfari.se
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catcH & relax, vaxHolm
08-544 913 20, 070-509 61 11
www.catchrelax.se
SandHamnSguiderna,  
SandHamn/grönSkär,  
08-640 80 40
www.sandhamnsguiderna.com
gaStrorally SWeden,  
StockHolm, 070-761 99 00
www.gastrorally.se
gutSaFS taxibåt & cHarter, 
StockHolm, lidingö, vaxHolm
070-142 21 75
www.gustafstaxibat.se
nybroviken Sjötaxi, Solna
08 655 00 85
www.nybrovikensjotaxi.com
a båttaxi Für alle,  
SaltSjöbaden, 070-634 04 34
aqua cHarter, FöretagSevent  
i StockHolmS Skärgård
08-650 38 15
www.aquacharter.se
WaxHolm Strand & camping
08-541 300 20
www.waxholmstrand.com

Södra skärgården

SkärgårdSkonSulten
0709-58 66 98
www.skargardskonsulten.se

Lägerverksamhet

rävSten Stugby  
& FritidSområde, gräSö
0173-360 18, www.ravsten.se
väSSarölägret, öStHammar
08-652 05 10 (endast grupper)
www.vassaro.nu
StiFtelSen barnenS dag,  
barnenS ö
08-508 439 00, 
www.stbd.se
möja gäStHem, möja
0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

Kajak/kanot

Norra skärgården

bo & kajak, öregrund
070-280 54 42, 
www.bokajak.se
blidö kajakutHyrning
0736-00 15 14,  
www.blidokajak.se
kajak & uteliv, rådmanSö
0176-403 15
www.kajak-uteliv.com
lidö värdSHuS, lidö, 
0176-404 99, 
www.lidövärdshus.se

Mellersta skärgården

norra StavSudda Handel
08-571 650 78
www.stavsudda-handel.se

grinda gäStHamn, grinda
08-542 494 91
www.grindawardshus.se
vita grindarna, djurö
08-571 678 98
www.vitagrindarna.se
Solberga gård, runmarö
08-571 520 61
www.solbergagard.nu

Södra skärgården

troSa HavSbad & camping
0156-124 94,  
www.trosahavsbad.se

Ridning

Stall SiggeSta, värmdö
08-570 243 50
www.siggestagard.se

Spa

blidö WärdSHuS, blidö
0176-825 99
www.blidowardshus.se
rånäS Slott, rånäS
0175-747 00, 
www.ranasslott.se
näSSlingen, 
08-542 472 10
www.nasslingen.se
troSa StadSHotell & Spa
0156-170 70
www.trosastadshotell.se

Badtunna

rävStenS Stugby, gräSö
0173-360 18
www.ravsten.se
SaltiSbadet, SaltSjöbaden
08-717 05 52
www.saltisbadet.se
SjöblomS Service, landSort
08-520 341 20, 
0709-562 561
www.sjoblomsservice.se
ulFSby gård, jomala
+358 18 310 40
www.ulfsby.ax

Boule

vita grindarna, djurö
08-571 678 98
www.vitagrindarna.se

Volleyboll

vita grindarna, djurö
08-571 678 98
www.vitagrindarna.se

Minigolf/golf

Norra skärgården

griSSleHamnS marina & camping
0175-330 30 (camping)
0175-306 49 (marina)
www.grisslehamnsmarina.se
blidö WärdSHuS, blidö
0176-825 99
www.blidowardshus.se
björkö örnS camping, gräddö
0176-405 90
www.bjorkoornscamping.se

vill du ockSå SynaS Här?
För 500 kronor ex moms är plat-
sen din. I ett helt år.

Mellersta skärgården

SiggeSta gård, värmdö
08-574 407 50
www.siggestagard.se
WaxHolm Strand & camping
08-541 300 20
www.waxholmstrand.com
vita grindarna, djurö
08-571 678 98
www.vitagrindarna.se

Södra skärgården

dalarö bangolF, dalarö
0708-19 35 00
www.dalarobangolf.se
körunda golF & konFerenSHotell, 
öSmo
08-520 390 30 
www.korunda.se

Åland

brudHäll Hotell & reStaurant, 
kökar, +358 (0)18 559 55
www.brudhall.com

Cykel

Norra skärgården

ForSmarkS WärdSHuS, ForSmark
0173-501 00
www.forsmarkswardshus.se
vandrarHemmet Hvilan, 
norrtälje, 070-792 81 82
www.bopahvilan.se

Mellersta Skärgården

bjurmanS, möja
08-571 648 74, 070-667 03 90
www.bjurmans.se
WaxHolm Strand & camping
08-541 300 20
www.waxholmstrand.com

Södra Skärgården

ornö båtvarv, 08-501 581 00
www.ornobatvarv.se

Södertälje gäStHamn
08-550 647 12, 070-310 64 49
www.sghc.net
SjöblomS Service, landSort
08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se
troSa HavSbad & camping
0156-124 94, 
www.trosahavsbad.se

Åland

brudHäll Hotell & reStaurant, 
kökar, +358 (0)18 559 55
www.brudhall.com

Gårdsbutik

väddö gårdSmejeri, väddö
0176-501 03
www.vaddogardsmejeri.se Sol-
berga gård, runmarö
08-571 520 61
www.solbergard.nu
bondenS matbod, SiggeSta 
gård, värmdö
08-570 245 30
www.bondensmatbod.se
HäSSelmara gård, ornö
08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com

Livsmedel

Norra skärgården

arHolma Handel
0176-560 12, www.arholma.nu
ica barometern, björkö
0176-930 04
www.ica.se/barometern
ica väddö kaSSen, älmSta
0176-778 80
öbutiken, tjockö, 0176-431 80
ica gräddö SkärgårdSHandel, 
rådmanSö, 0176-400 12
blidö WärdSHuS, blidö
0176-825 99
www.blidowardshus.se
rödlögaboden, rödlöga
0176-870 60 (sommartid)
www.rodlogaboden.se

Mellersta skärgården

ingmarSö livS, ingmarSö
08-542 460 20
ingmarso.livs@telia.com
SvartSö lantHandel, SvartSö
08-542 473 25
www.svartsolanthandel.se
gällnö HandelSbod, gällnö
08-571 663 10
norra StavSudda Handel,  
n StavSudda, 08-571 650 78
www.stavsudda-handel.se
grinda lantHandel. grinda
08-542 494 91
www.grindawardshus.se
HuSarö Handel, HuSarö
08-542 450 90
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FinnHamnS Sommarbutik
08-542 462 07
coop långvik. möja
08-571 612 00
coop berg, möja, 08-571 612 00
lådnamacken livS, lådna
08-542 473 21
tynningö krog & HandelSbod
08-541 939 61
Harö livS, Harö
08-571 571 91
WeSterbergS livS, SandHamn
08-571 530 19
runmarö lantHandel
08-571 527 00

Södra skärgården

nämdö kök & bar/gunS livS,  
08-571 563 79 (krog)
08-571 560 17 (affär)
www.gunslivs.se
Södertälje gäStHamn, 
08-550 647 12, 070-310 64 49
www.sghc.net
SjöblomS Service, landSort
08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se
kymendö Service, kymendö
08-501 542 65
o SjöbergS SkärgårdSHandel, 
ornö, 08-501 570 05
rånöbutiken, rånö
08-501 571 22
nåttarö HandelSbod, nåttarö
08-520 400 15
Saltboden kök & proviant, 
landSort, 08-520 340 14

Åland

ulFSby gård, jomala
+358 18 310 40
www.ulfsby.ax

Bageri

öregrundS Hembageri & caFé
0173-300 31
Skebo bageri & SkaFFeri, 
Skebobruk0175-401 18
tre Små rum, troSa
0156-121 51
www.trosahembageri.se

Hantverk/Inredning

Norra skärgården

klockargården, öregrund
0705-55 65 85
www.klockargardenoregrund.se
Sundboden, öregrund
0173-133 64, 0709-46 84 18
www.sudboden.se
FårSkinn, öregrund
0738-00 54 64
farskinn.oregrund@live.se
edblad & co, öregrund
0173-303 38
www.edbladco.com

Sanda gård, HargHamn
0173-230 96, www.sandagard.se
järnboden i Harg, HargSHamn
edblad & co, griSSleHamn
0175-77 21 27
www.edbladco.com
jolSter. älmSta
0176-500 45
www.jolster.se
m-interiör/ljuSexperten, vreta
0176-22 02 40
www.m-agenturer.com
brevikSlogen, rådmanSö
0176-428 06
maudS HemSlöjd, räFSnäS
0176-403 92
akeba, norrtälje
0176-190 69
www.akeba.se
edblad & co, norrtälje
0175-77 21 28
www.edbladco.com
linneladan, penningby
0176-26 60 37, 
www.linneladan.se
FuruSundS keramik, FuruSund
0176-800 70 
www.furusundskeramik.se
kulanS bod & galleri, blidö
070-517 12 53, www.kulan.org
Singö cHoklad, griSSleHamn
0175-305 35, 070-273 20 42
www.singochoklad.se

vill du ockSå SynaS Här?
För 500 kronor ex moms är plat-
sen din. I ett helt år.

Mellersta skärgården

edblad & co, gamla Stan 
08-551 119 28, www.edblad.com
bland kobbar ocH Skär, vaxHolm, 
08-541 314 00
www.blandkobbaroskar.se
Solberga gård, runmarö
08-571 520 61
www.solbergagard.nu

Södra skärgården

Sjöpricken keramikverkStad, 
landSort
08-520 341 05, 073-231 90 01
www.landsort.com
HäSSelmara gård, ornö
08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com
lärkträdboden, ornö
070-678 12 31

Sörmland

caFé gula kvarn, nävekvarn
070-749 50 60
www.cafegulakvarn.se

Åland

Salt, marieHamn
+358 18 215 05, 
www.salt.ax
g & d Solbacka Smycken, eckerö
+358 18 380 21
www.aland.net/solbacka

Svalan Hantverk & kläder,  
marieHamn, +358 18 134 70, 
www.svalan.ax
ulFSby gård, jomala
+358 18 310 40, www.ulfsby.ax

Loppis/antikt

SiggeSta gård, värmdö
08-562 801 00
www.siggestagard.se
HäSSelmara gård, ornö
08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com

Konsthall

Södra skärgården

konStpoolen, nynäSHamn
08-711 77 88
www.konstpoolen.se

Närproducerat

Östhammar/Öregrund

roSlagSägg, öStHammar
0173-133 69, www.roslagsagg.se

Norra skärgården

tomta kalkonFarm, griSSleHamn
0175-306 90, 070-545 20 10
norrtelje brenneri, loHärad
0176-22 71 30
www.norrteljebrenneri.se
Skebo bageri & SkaFFeri, 
Skebobruk, 0175-401 18
Singö cHoklad, griSSleHamn
0175-305 35, 070-273 20 42
www.singochoklad.se

Mellersta skärgården

ö-Slakt, värmdö
08-571 434 20, www.o-markt.se

Galleri

Norra skärgården

WHågHalS Hem & konSt, öregrund
0173-308 50, 070-723 05 48
Sundboden, öregrund
0173-133 64, 
0709-46 84 18
www.sundboden.se
järnboden i Harg, HargSHamn
0173-200 63, 
070-290 99 35
www.distingo.se
FuruSundS keramik, FuruSund
0176-800 70 
(ring om öppettider)
www.furusundskeramik.se

kulanS bod & galleri, blidö
070-517 12 53, 
www.kulan.org
SimpnäS HamncaFé, björkö
070-974 91 92, 
www.cafeet.se

Mellersta skärgården

bland kobbar ocH Skär, vaxHolm, 
08-541 314 00
www.blandkobbaroskar.se

Museum

Norra skärgården

ForSmarkS kraFtverk
0173-500 15
www.vattenfall.se/forsmark
SjöFartSmuSeet, älmSta
0176-502 59
www.sjofartsmuseet.se
pytHagoraS induStrimuSeum, 
norrtälje, 0176-100 50
www.pythagorasmuseum.se
batteri arHolma, arHolma  
0176-560 40
www.batteriarholma.se

Mellersta skärgården

SkärgårdSmuSeet, StavSnäS
08-571 502 14
www.skargardsmuseet.org
möja HembygdSmuSeum, möja
0705-73 83 13
www.hembygd.se/stockholm/moja

Sörmland

FemöreFortet, oxelöSund 
Information och gruppbokning
0155-383 50 (turistbyrån)
www.femorefortet.se

Åland

ålandS jakt & FiSkemuSeum, 
eckerö, +358 (0)40 588 67 16
www.visitaland.com/jaktfiske-
museum
Sjökvarteret, marieHamn
+358 (0)18 160 33
www.sjokvarteret.com

Elexperimentverkstad

ForSmarkS kraFtverk
0173-500 15
www.vattenfall.se/forsmark

Barnens verkstad

pytHagoraS induStrimuSeum, 
norrtälje, 0176-100 50
www.pythagorasmuseum.se



92   magasinskärgård vinter2011 93   magasinskärgård vinter2011

Gästhamn

Norra skärgården

griSSleHamnS marina & camping
0175-330 30(camping)
0175-306 49(marina)
www.grisslehamnsmarina.se
lidö värdSHuS, lidö
0176-404 99 (konferens)
404 98 (krog), www.lidokrog.nu
FritidSbyn kapellSkäret, 
rådmanSö, 070-880 08 38
norrtälje marina
0768-03 09 71
www.promarina.se
FuruSund marina
0768-03 09 71
www.promarina.se
blidö WärdSHuS, blidö
0176-825 99
www.blidowardshus.se

Mellersta skärgården

grinda WärdSHuS
08-542 494 91, www.grinda.se
WaxHolmS Hamn, vaxHolm
08-541 322 00 
www.waxholmhamn.se

Södra skärgården

ornö båtvarv, 08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
nynäSHamnS gäStHamn
08-520 116 35
www.nynashamn.se/gasthamn
Södertälje gäStHamn
08-550 647 12, 070-310 64 49
www.sghc.net
SkanSHolmenS Sjökrog, mörkö
08-551 550 66
wwwskansholmen.com
SjöblomS Service, landSort
08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se
troSa gäStHamn
0156-161 11, 070-227 36 31
www.trosagasthamn.se

Åland

brudHäll Hotell & reStaurant, 
kökar, +358 (0)18 559 55
www.brudhall.com

Sjömack

Norra skärgården

griSSleHamnS marina & camping
0175-330 30 (camping)
0175-306 49 (marina)
www.grisslehamnsmarina.se
arHolma Handel, arHolma
0176-560 12, www.arholma.nu
gräddö marina, gräddö
0176-409 00
www.graddomarina.se
FuruSund marina
0768-03 09 71
www.promarina.se

Mellersta skärgården

norra StavSudda Handel,  
n StavSudda, 08-571 650 78
www.stavsudda-handel.se

Södra skärgården

SkanSHolmenS Sjökrog,  
mörkö, 08-551 550 66
www.skansholmen.com

Marina/varv

Norra skärgården

griSSleHamnS marina
0175-306 49
www.grisslehamnsmarina.se
gräddö marina, rådmanSö
0176-409 00
www.graddomarina.se
bergSHamra varv,  
bergSHamra, 0176-26 20 68
www.bergshamravarv.se

Mellersta skärgården

Svinninge marina, åkerSerga
08-540 631 55
www.svinningemarina.se
tenö varv, vaxHolm
08-544 415 00
www.farjerederiet.se

Södra skärgården

ornö båtvarv, ornö
08-501 581 00
www.ornobatvarv.se

Researrangör

Norra skärgården

reSgladH, norrtälje
0709-92 97 78
www.resgladh.com 

Mellersta skärgården

Fjärden, www.fjarden.se

Sörmlands skärgård

anki adventureS, nyköping
070-214 77 41
www.ankiadventures.se

Turistbyråer

öregrundS turiStbyrå
0173-305 55
www.roslagen.se (sommartid)
öStHammarS turiStbyrå
0173-178 50 www.roslagen.se
väddöbygdenS turiSt inFormation,  
0176-20 89 00
www.vaddobygden.se

norrtälje turiStbyrå
0176-719 90, www.roslagen.se
blidö turiStbyrå, 0176-825 30
www.blidoturistbyra.se
inFormation öSteråker
08-540 815 10, www.roslagen.se
vaxHolmS turiStbyrå
08-541 314 80, www.roslagen.se
viSit värmdö
08-570 346 09, www.varmdo.se
möja turiSm, 08-571 640 53
www.mojaturistinfo.se
deStination dalarö
08-501 508 00, 
www.dalaro.se
ornö turiStbyrå, 08-501 563 05
www.orno.se (sommartid)
utö turiStbyrå, 08-501 574 10
www.utoturistbyra.se 
muSkö turiStbyrå,  
08-500 454 10
www.ludvigsberg.se
nynäSHamnS turiStbyrå
08-520 737 00
www.nynashamn.se/turism
troSa turiSm
0156-522 22, www.trosa.com

vill du ockSå SynaS Här?
För 500 kronor ex moms är plat-
sen din. I ett helt år.

Hela skärgården

viSit Skärgården, 08-10 02 22
www.visitskargarden.se

Åland

ålandS turiStFörbund
+358 (0)18 240 00
www.visitaland.com

Sjöpolisen

poliSen, 114 14
SjöpoliSen i StockHolmS län
08-401 69 71
tipS till SjöpoliSen
0739-10 00 01, www.polisen.se
www.batsamverkan.se 

Sjöräddningen

(vid allvarlig olycka ring 112)
öregrund, 0705-80 81 17
räFSnäS, 0705-80 81 18
möja, 0705-80 81 22
vaxHolm, 0705-80 82 01
troSa, 0705-80 81 23
arköSund, 0705-80 81 24

Svävare

Norra skärgården

enSkärS SjötranSport, rådmanSö
070-692 83 83
www.enskarssjotransport.se

Mellersta skärgården

norra StavSudda Handel, 
 n StavSudda, 08-571 650 78
www.stavsudda-handel.se
SviScH air, SvartSö
070-211 13 81
www.svischair.se

Södra skärgården

vånö SkärgårdSliv, nämdö
08-571 580 66

Övrigt

Arkitekt

kreaplan arkitektkontor, 
öStHammar, 0173-100 10
www.kreaplan.se

Avlopp

roSlagSlänna allService ab, 
norrtälje, 070-252 82 72
www.markentreprenad.nu

Badrum/kakel

roSlagenS kakel, nySättra
0733-85 34 96

Bastu/badtunnor

runda baStun i roSlagen, rimbo
0175-705 78
www.rundabastun.se
baStuSpecialiSten
08-445 14 20
www.bastuspecialisten.se

Bergsprängning

nj mark, 070-602 32 42

Bilar

HöglundS bil & motor, 
norrtälje, 0176-174 30,  
www.hoglundsbil.se

Bio

Studio lagnö, 0156-224 70,  
www.studiolagno.se
blidö bio, blidö
0176-820 26, www.blidobio.se

Blommor

edS HandelSträdgård, 
öStHammar, 0173-108 99
www.edstradgard.se
krönS trädgård, älmSta
0176-510 41, 
www.kronstradgard.se
växplatS nybyn, FinSta
0175-606 44
www.vaxplatsnybyn.com
Fru grön, norrtälje Hamn
0176-22 30 35, www.frugron.se
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FuruSundS HandelSträdgård
0176-803 90
matildaS trädgård, bergSHamra
0176-26 27 20
www.matildastradgard.se
blomSterlandet, norrtälje
0176-28 53 40
www.blomsterlandet.se
åkerSberga växtFörSäljning
08-540 625 00
www.bergavaxter.se 
öSmo plantSHop, nynäSHamn
08-520 272 30
www.osmoplantshop.se
blomSterHörnan, troSa
0156-124 74

Brunnsborrning

Sjöborren, 070-569 69 01
brunn ekovärme, 070-750 90 94

Bryggor

marinFlytbryggan, SpillerSboda
0176-22 16 35
www.marinflytbryggan.se
ba SolutionS, norrtälje
0735-05 55 86
www.ba-solutions.se
HeSSeliuS bygg & el, StockHolm
070-533 76 06
www.sjotransporter.com
reSSelrederi
070-738 00 54, www.ressel.se
SjömaSkiner, katrineberg
08-500 404 00
www.sjomaskiner.com

Bränneri

norrtelje brenneri, loHärad
0176-22 72 75
www.norrteljebrenneri.se

Bygg

Fredrik SjöblomS bygg, Furu-
Sund 0176-807 24,  
070-543 39 07
www.www.sjoblomsbygg.se
cobab/roSlagSbyggare, rimbo
0175-239 00
www.roslagsbyggare.se
roSlagen timmerHuS ab, 
vallentuna, 0736-63 19 21
www.roslagentimmerhus.se
F:a björn roman timmerHuS, 
bergSHamra, 0707-25 12 33
Hantverkar'n i roSlagen
070-879 32 33, 070-378 00 19
www.hantverkarn.info
niclaS guStavSSon bygg & 
Snickeri, yxlan 
0768-81 61 77, www.ngbygg.se
SällStröm FinSnickeri & bygg, 
bergSHamra, 0708-26 13 34
öStanå byggnadS, åkerSberga
08-540 647 92, 070-371 54 87
www.ostanobygg.se

Båtar/båtbyggeri

båt & motor, öStHammar
0173-124 30, www.bat-motor.se

matton marin, öStHammar
0173-214 00, www.mattonmarin.se
alukin aluminiumbåtar, norrtäl-
je 0176-22 44 40, www.alukin.se
yamaHa marine Store, norrtälje
0176-23 23 23, 
www.marinestore.se
Hällzon båtbyggeri, väddö
0176-544 46, 070-460 16 49
runda baStun i roSlagen, rimbo
0175-705 78
www.rundabastun.se
erikSSonS byggeri & 
båtbyggarSkola, ingmarSö
08-542 461 36

vill du ockSå SynaS Här?
För 500 kronor ex moms är plat-
sen din. I ett helt år.

Båtdynor/kapellmakeri

Hantverkar'n i roSlagen,  
bergSHamra
070-879 32 33, 070-378 00 19
www.hantverkarn.info
brundinS dynor & båtkapell, 
åkerSberga, 070-417 44 01
www.brundinskapell.se

Båttillbehör

matton marin, öStHammar
0173-214 00, www.mattonmarin.se
båtmagneten, värmdö
08-571 685 70
www.batmagneten.se
Waterline deSign ab
www.waterlinedesign.se
dogHouSe marine, Svinninge 
marina, 0733-026 444
www.doghousemarine.se

Bärgning

ab bilbärgarna i roSlagen/Falck 
räddningSkår
0176-184 80, 020-38 38 38
www.roslagsassistans.se
roSlaglarm, 0176-177 55,  
0175-703 66, 0173-600 50, 
www.roslagslarm.se

Catering / Servering

Sir percyS catering, SimpnäS
0176-525 12, 070-175 91 88
www.sirpercyscatering.se
ServeringSteamet, StockHolm, 
Sörmland, 070-647 99 90
www.serveringsteamet.com

Choklad/marsipan

Singö cHoklad, griSSleHamn
0175-305 35, 070-273 20 42
www.singochoklad.se
marSipangården, troSa
0156-139 08
www.kutterkonfekt.se

Diesel/eldningsolja

mergol, 018-10 75 55, 
www.mergol.se

Däck/verkstad

vaxHolmS däck, , 08-541 335 50
www.vaxholmsdack.se

El/reparationer mm

FuruSundS el, 0176-884 24
www.furusundsel.se
elgubben, djurHamn
0708-11 12 03, www.el-gubben.se
elHå bil & båtel, StockHolm
08-640 20 20, www.elha.se
ernSt danielSSonS el ab, blidö
070-853 55 88
www.ernstdanielssonsel.se
HeSSeliuS bygg & el ab, StHlm
070-533 76 06
www.sjotransporter.com
roSlagenS elprojekt, norrtälje
0176-22 90 01
www.roslagenselprojekt.se
göran WeSterbergS  
elektriSka ab, norrtälje
0176-23 93 13,  
070-33 44 646 (Ove)
Hantverkar'n i roSlagen,  
bergSHamra
070-879 32 33, 070-378 00 19
www.hantverkan.info
åke roxell el, blidö
0176-823 90, 070-216 30 98

Entreprenader

Hantverkar'n i roSlagen,  
bergSHamra
070-879 32 33, 070-378 00 19
www.hantverkan.info
bjurmanS, möja
08-571 648 74, 070-667 03 90
www.bjurmans.se 

Fastighetsmäklare

rikSmäklaren, norrtälje
0176-141 18, 
www.riksmaklaren.se
SvenSk FaStigHetSFörmedling 
öSteråker, 08-540 681 05
www.svenskfast.se
norrortSmäklarna, täby
08-768 00 80
www.norrortsmaklarna.se
Skandiamäklarna, värmdö,  
Skärgård 08-549 002 00
www.skandiamaklarna.se
dalarö SkärgårdSFörmedling
08-501 518 80
www.dalaroskargard.se
SvenSk FaStigHetSFörmedling 
nynäSHamn, 08-520 190 50
www.svenskfast.se

Festvåning

rådmanSö bygdegård, gräddö
0176-406 09
www.radmanso-bygdegard.se

Fisk/skaldjur/rökeri

nynäS rökeri, nynäSHamn
08-520 100 23
www.nynasrokeri.se

Fläktar

FriSka Fläktar, norrtälje
0176-108 40, 
www.friskaflaktar.se

Foto

kettiS Foto, norrtälje
0176-102 35, www.kettis.se

Fälgar

ocl brorSSonS, norrköping
011-19 77 00, 
www.oclbrorssons.se

Färg

Flügger Färg, norrtälje
0176-20 61 00, 
www.flugger.com
vaxHolmS järn & Färg,  
vaxHolm, 08-541 307 57
anderS måleri, åkerSberga
070-591 50 50
www.andersmaleri.com

Grus/jord

bjurmanS, möja
08-571 648 74, 
www.bjurmans.se
WeSterbergS gruS/nordanvind, 
djurHamn, 070-349 22 04
www.nordanvind.se
rodenåkarna, norrtälje
0176-767 50, 
www.rodenakarna.se
roSlagSlänna allService ab, 
norrtälje, 070-252 82 72
www.markentreprenad.nu
rederi ab SkärgårdSgruS, 
gällnö
08-570 331 95, 070-571 95 80
www.skargardsgrus.se
jidStrandS entreprenad ab, 
blidö, 070-562 33 88

Gräv

Hantverkar'n i roSlagen,  
bergSHamra
070-879 32 33, 070-378 00 19
www.hantverkarn.info

Guldsmed

guldSmederna, norrtälje
0176-156 56
www.guldsmederna.se
poratHS guld, norrtälje
0176-101 63
www.guld.net

Hemsidor / Datorhjälp

cialine, rimbo 
0709-14 07 81, www.cialine.se

Hus/bygg

vätö byggare, vätö
0176-23 45 31, 070-339 02 09
www.vatobyggare.se
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ba SolutionS, norrtälje
0735-05 55 86
www.ba-solutions.se
redmanS bygg, FuruSund
070-471 69 54
www.redmansbygg.se
öStanå byggnadS, åkerSberga
08-540 647 92
www.ostanabygg.se

Juridik

advokatab laSSe gärdlund
0176-778 50,  
www.advokatablg.se

Järnhandel

roSlagSjärn med Färg,  
norrtälje, 0176-170 80
www.roslagsjern.se
vaxHolmS järn & Färg, vaxHolm
08-541 307 57

Kamin/spis

SpiSdoktorn, åkerSberga
08-540 203 95
www.spisdoktorn.se
åkerSberga vedSpiSar
08-540 205 45
www.akersbergavedspisar.se
eldabutiken SöderlindS 
 vedSpiSar, norrtälje
0176-142 00
www.soderlindsvedspisar.se
eldabutiken, Haninge
08-777 70 18, www.absvs.se
eldabutiken inter ide, Haninge
08-714 85 00, www.interide.se
nibe braSvärme, markaryd
0433-73 000, www.nibe.se

Kattpensionat

SödergårdenS kattpenSionat, 
rimbo, 08-512 920 15
sodergardenskattpensionat.se

Kläder

Svalan Hantverk & kläder, 
 marieHamn, +358 18134 70
www.svalan.ax

Kommun

Haninge kommun
08-606 70 00, www.haninge.se
troSa kommun
0156-520 00, www.trosa.se
Föglö kommun, åland
+358 18 503 22, www.foglo.ax

Kök/badrum

kökSboden i Sebende
0176-126 63,  
www.koksboden.net

Maskinflyttningar

bjurmanS, möja
08-571 648 74, 070-667 03 90
www.bjurmans.se

Markiser/persienner

janSSonS markiSer, norrtälje
0176-177 95
www.janssonsmarkiser.com
rimbo markiS & perSienn
0175-700 47

Marinservice

ekberg marinService,  
norrtälje
072-236 0 236
www.ekbergmarinservice.se

Minireningsverk

miljö & bioteknik,  
08-608 21 60
www.miljöochbioteknik.se

Måleri

viklundS måleri, rådmanSö
0176-22 50 89, 070-533 21 05
www.viklundsmaleri.com
anderS måleri, åkerSberga
070-591 50 50
www.andersmaleri.com

vill du ockSå SynaS Här?
För 500 kronor ex moms är 
platsen din. I ett helt år.

Optiker

SpecSaverS, norrtälje
0176-104 30
www.specsavers.se

Radiokanal

SkärgårdSradion, 
08-506 121 90
www.skargardsradion.se

Resebyrå

FreyS reSebyrå, norrtälje
0176-555 95
www.freysresebyra.se
viSit Skärgården, 
08-10 02 22
www.visitskargarden.se

Silver

artroom, vaxHolm
070-594 60 99
www.artroom.nu

Sjökort/kompasser mm

papperSStugan. älmSta
0176-523 69 
www.pappersstugan.com

Sjötransporter/ 
godstrafik

reSSel rederi
070-738 00 54, www.ressel.se
HeSSeliuS bygg & el ab, StHlm
070-533 76 06
www.sjotransporter.com

ba SolutionS ab, roSlagen
0735-05 55 86 (Norrtälje)
0708-307 297 (Gräddö)
0737-070 778 (Grisslehamn)
www.ba-solutions.se
utö rederi ab
08-679 58 30 (turupplysning)
08-571 546 10 (godsbokning)
08-501 570 25 (kontoret)
www.utorederi.se
Skån Sjö Frakt ab, nämdö
08-571 590 40, 
070-750 90 90
Sjöentreprenader  
k lindberg ab, ingmarSö,  
08-542 463 20
www.sjoentreprenader- 
klindberg.com
bjurmanS, möja
08-571 648 74, 
070-667 03 90
www.bjurmans.se värmdö 
SkärgårdStranSporter, lådna
08-570 331 95, 
070-831 41 10

Strumpor/ 
underkläder

SommarbackenS ullbod
0221-516 79, 
www.ullboden.se

Städ/fastighetsskötsel

Hantverkar'n i roSlagen, 
 bergSHamra
070-879 32 33, 
070-378 00 19
www.hantverkan.info 

Sybehör

ateljé Syboda, öStHammar
0173-101 10, 
www.ateljesyboda.se

Såg/snickeri

räFSnäS Såg
0176-402 65, 
www.rafsnassag.se
xl bygg SpillerSboda
0176-20 55 50
www.spillersboda.xlbygg.se
bergSHamra Såg & Snickeri
0176-26 02 10
www.bergshamrasag.se

Taxi/buss

Frötuna taxi & buSS, gräddö
0176-26 90 65
www.frotunataxiobuss.se

Toalett

FritidStoa, 08-615 25 25, 
www.fritidstoa.se

Trädfällning

ingarö trädFällning
08-571 444 60
www.ingarotradfallning.se

Utbildningar, kurser

erikSSonS byggeri & 
båtbyggarSkola, ingmarSö
08-542 461 36
båtägarSkolan, bullandö
08-718 25 60
www.batagarskolan.se
evetnSegling.Se, lidingö
08-551 165 50
www.eventsegling.se
SjöSkolan på beckHolmen, 
StockHolm
08-661 09 09, 
070-467 17 99
www.sjoskolan.se
SkärgårdSkonSulten, troSa
070-958 66 98
www.skargardskonsulten.se
troSa traFikSkola, 
0156-195 15
www.trosatrafikskola.se
marina läroverket, StockSund
08-85 32 00
www.marinalaroverket.se

Vapen

mickeS SvartkrutSvapen, rimbo
08-512 920 15
www.mickessvartkrutsvapen.com

Vatten/VVS

roSlagSlänna allService, 
 norrtälje. 
070-252 82 72
www.markentreprenad.nu
bjurmanS, möja
08-571 648 74, 070-667 03 90
www.bjurmans.se
Hantverkar'n i roSlagen, 
 bergSHamra
070-879 32 33,  
070-378 00 19
www.hantverkarn.info
StockHolm elinveSt
08-774 96 20,  
www.sto-elinvest.se
Water management
08-732 56 00,  
www.waterman.se
björn palmqviSt vvS, Haninge
0708-63 42 34
www.bjornpalmqvistvvs.se
ceWe vattenteknik
0736-14 45 70
www.cewevattenteknik.se 

Verkstad

cittraverkStaden, åkerSberga, 
norrtälje
08-540 686 50, 0176-189 50
www.cittraverkstaden.se

Veterinär

kviStHamra veterinärklinik, 
norrtälje, 0176-22 33 02 

Växthus

lärkträdboden, ornö
076-851 58 25
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Servicefolk

 0708 - 26 13 34
l.hsallstrom@swipnet.se

SÄLLSTRÖMS
FINSNICKERI & BYGG

0708-26 13 34 
www.sallstrombygg.se

Östernäs, Väddö   ––  Telefon 0176-544 46  ––  Mobil 070-460 16 49  ––  Mail plastgubbe@gmail.com

Bygger och reparerar allt i glasfiber
Tillverkare av Arrowbåtarna och Väddösnipan

Östernäs, Väddö  
Tel 0176-544 46 • 070-460 16 49

plastgubbe@gmail.com

Bygger och reparerar allt i glasfiber
Tillverkare av Arrowbåtarna och Väddösnipan

F3221SE

Baldersgatan 25, Knutby Torg 
tel 0176-206 100
Vardagar 7–18, Lördag 10–14
www.flugger.se

Brunn Eko-Värme AB
Brunn och bergvärme
Egna sjötransporter

Jonas: 070–712 59 34 
Sten: 070–750 90 94, Niklas: 070–851 41 39

www.bevab.nu, info@bevab.nu

Båttillbehör   Fiske   Dyk   Fritid

Fagerdalavägen 11 A   139 52 Värmdö
08-571 685 70

www.batmagneten.se

*

* * *

BERG-
SPRÄNGNING

070–602 32 42
I ROSLAGEN

RÖRBÅTEN
www.bjornpalmqvistvvs.se

0708-63 42 34

GÄLLER DET Träbåtar?
DÅ GÄLLER DET OCKSÅ OSS!

 Nyhet! Båttvätt!
Båtbyggarskola

Fullständig varvsrörelse

08-542 461 36 batservice@swipnet.se

ERIKSSONS BÅTBYGGERI
& BÅTBYGGARSKOLA AB
Box15, 130 25 INGMARSÖ Vreta Hammarby

0176-23 93 13 • Ove 070-33 44 646 • gwelab@swipnet.se

Elinstallation
Styr & regler • Datanät

FURUSUNDS EL
VÅR KUNSKAP – ER SÄKERHET

1960              2011

www.furusundsel.se, info@furusundsel.se
EGEN SERVICEBÅT I ROSLAGEN

Roslagen 0176-88 424, Stockholm 08-704 22 75

Byggvaror av rätta virket
Vi levererar till Er med bil eller 
egen båt i mellanskärgården.

0176-26 02 10 • www.bergshamrasag.se

S J Ö F R A K T  &  B Å T TA X I
070-537 90 19

WWW.SKARGARDSTJANST.EU

S K Ä R G Å R D S T J Ä N S T

H A S S E S
M/F Solskär

LEVERERAR GRUS/BADSAND 
UTLÄGGES

070-571 95 80
www.skargardsgrus.se

                          www.waterlinedesign.se

  Smarta julklappar
            till båtägare            till båtägare
  Smarta julklappar
            till båtägare
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Servicefolk
Ingarö Trädfällning

08-571 444 60

www.ingarotradfallning.se

Värmdö
Skärgårdstransporter AB

Transporterar allt från grus till hus. 
Även entreprenadmaskinsarbeten.

08-570 331 95, 070-831 41 10

En komplett däckverkstad
Petersbergsvägen 5 • 185 34 Vaxholm

08-541 335 50 • 070-532 99 56
vaxholmsdackab@telia.com

www.vaxholmsdack.se

GRUS – SAND – JORD
CONTAINER – MASKINTRANSPORTER

TEL. 070-562 33 88, 070-224 80 03
BROMSKÄRSVÄGEN PL 2041, BLIDÖ

070-562 33 88 Jidde, 070-224 80 03 Fredrik
Tullportsgatan 11, Norrtälje

www.specsavers.se • 0176-104 30

Optik

• ELINSTALLATION • SERVICE
0176-22 90 01

www.roslagenselprojekt.se
Robert: 070-378 82 81 • Jens: 070-926 11 46

Sommarbackens Ullbod
Strumpor

&
underkläder
av mjukaste ull

0221 - 516 79
www.ullboden.se

Bärgning dygnet runt

Bärgning • Transporter • Låsöppning • Starthjälp • Kranlyft
Larmtel 0176-177 55 • 0175-703 66 • 0173-600 50

ROINES FOTO GRÄDDÖ
Reportage, kurser, reklam, 

miljö, brudpar

070-314 49 43 roines.foto@gmail.com

Nytillverkning & reparation av dynor och kapell 

Kapelltvätt • Båtmattor • Inredningar

070-417 44 01

www.brundinskapell.se

   

Radon

Tel 073-614 45 70

CEWE Vattenteknik
SÖTT SOM SALT VI RENAR ALLT!

info@cewevattenteknik.se • www.cewevattenteknik.se

i dricksvattnet?

Allt inom 
kakel & klinker
Mathias 0733 85 34 96

BEHÖRIG VÅTRUM



96   magasinskärgård vinter2011 97   magasinskärgård vinter2011

Vi säljer 
KÖK, BADRUM, KAKEL, GARDEROBER 

Vi snickrar, bygger och kaklar

Tel 0176-126 63  • koksboden@tele2.se  
 www. koksboden.net

 ONSDAG – SÖNDAG 11.00 – 17. 00

Vi snickra

SKRÄDDARSYDDA MARKISER 
I SVENSK DESIGN

Markiser är en investering som ska hålla 
i många år. AMA har byggt markiser med 
avancerad teknik och gott hantverk sedan 
1954. Allt skräddarsys efter dina önskemål, 
så att du får en markis som passar just ditt 
hem. Välkommen in!

SKRÄDDARSYDDA MARKISER 
I SVENSK DESIGN

Markiser är en investering som ska hålla 
i många år. AMA har byggt markiser med 
avancerad teknik och gott hantverk sedan 
1954. Allt skräddarsys efter dina önskemål, 
så att du får en markis som passar just ditt 
hem. Välkommen in!

SKRÄDDARSYDDA MARKISER 
I SVENSK DESIGN

Markiser är en investering som ska hålla 
i många år. AMA har byggt markiser med 
avancerad teknik och gott hantverk sedan 
1954. Allt skräddarsys efter dina önskemål, 
så att du får en markis som passar just ditt 
hem. Välkommen in!

Rimbo maRkis  
&  

PeRsienn ab
0175–700 47

Stockholmsv. 19  
Rimbo 

Servicefolk

Allt inom el, vvs, bygg, 
marinteknik, försäljning 
0708-11 12 03
www.el-gubben.se

Vi utför all slags målning, kakel 
och klinker i skärgården med 
egen båt och även i Sthlms län.
Tel/fax 0176-22 50 89 
Mobil  070-533 21 05

info@viklundsmaleri.com 
www.viklundsmaleri.com

leveranser i Stockholms
skärgård och Mälaren

sand sgrus s jord 
070-349 22 04

www.nordanvind.se

NORDANVIND
Alla typer av byggverksamhet

Dränering & avloppsanläggningar

Alla bilar 
med garanti

Björnövägen 15, Görla, Norrtälje TEL: 0176-174 30 • www.hoglundsbil.se

Alla bilar 
med garanti

Björnövägen 15, Görla, Norrtälje TEL: 0176-174 30 • www.hoglundsbil.se
Alla bilar 

med garanti

Björnövägen 15, Görla, Norrtälje TEL: 0176-174 30 • www.hoglundsbil.se

Alla bilar 
med garanti

Björnövägen 15, Görla, Norrtälje TEL: 0176-174 30 • www.hoglundsbil.se

BRYGGBEKYMMER?
Vi utför allt i bryggor och kajer

Pålning • Muddring • Bogsering
Sjötransporter

Box 47 • 130 25 Ingmarsö
Tel: 08-542 463 20 • Mobil: 070-347 49 01

Mail: sjoentreprenader@ingmarso.com

Sjöentreprenader AB

Ett spännande museum 
i naturfagra Käringsund i Eckerö på Åland. 
Här visas över tvåtusen föremål.

ÅLANDS JAKT OCH FISKEMUSEUM

                     +358 (0)40 588 67 16
www.visitaland.com/jaktfiskemuseum

Låt oss visa skärgården! Vi finns i den.

www.roslagenssjotrafik.se
”Tärnan” & ”Gudungen” • 070-691 38 58
ROSLAGENS SJÖTRAFIK AB

Båttaxi ≥ 120 p
Skärgårdsturer

Åretrunt-charter
Mat & Dryck

Reguljär direktbåt Sandhamn – Stavsnäs

BT Entreprenad & 
Sjötransporter

Bosse 070-595 89 16
Även skogsavverkning

SKÅN SJÖ FRAKT AB

M/S Containa: 070-750 90 90
Telefon: 08-571 590 40

Bobcatgrävare
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Akterspegeln Bildgåtan Akterspegeln Bildgåtan • Akterspegeln Bildgåtan • Akterspegeln Bildgåtan

yngve berger SilverSmed, författare och »båtbyg-
gare« på Blidö har ett helt rum dekorerat med små 

båtar på väggarna. 
– Det är fantasins farkoster säger han. Det 

är så skönt att bara tappa omvärlden och låta 
fantasin flöda, tycker han. 

Intresset började med en kurs i att tälja bark-
båtar som han höll på Kymmendö i Stockholms 
skärgård 1974. I dag har Yngve över 120 fantastiska 
farkoster på sitt konstnärliga samvete. Barken har 

→
Fantasins farkoster

han lämnat där hän. Istället kan en älgskit i skogen eller vad som 
råkar finnas på frukostbordet avgöra hur båten kommer att se ut. 
Låt dig inspireras av Yngve och hans fantasieggande båtar. Gör  
din egen kreativa lilla båt. Fotografera av den och maila bild och 
adressuppgifter till info@magasinskargard.se före 1 februari 2012. 
Yngve Berger och MagasinSkärgårds jury utser sedan de mest 
fantastiska båtarna som belönas med prylar från Waterline Design 
som är bra att ha på sjön. Bilderna kommer sedan att publiceras på 
vår Facebook-sida samt i vårnumret.
/ Knep & Knåpmakare roine karlsson

 Svaret på sommarnumrets bildgåta var: SANDÖN.



Demo-ex i nya butiken i Arninge 
Hantverkarev. 11, Täby, Tel: 08-630 00 28

Ring eller besök hemsidan

för info om våra öppettider!

www.kakelhornan.se

Smart toa till 
landstället!
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Just
NU!

När Du nyttjat din 
Toamoa™ och 
spolat (papperspå-

sen med innehåll faller ner i ugnen), värms 
ugnen i botten av toaletten upp till ca 550 C°. 
All vätska förångas och det fasta innehållet 

förbränns. Processen sker helt utan lukt, tack 
var den inbyggda katalysatorn.
Restprodukter blir till aska som är helt steril, 
en person genererar ca en kaffekopp aska 
per månad. En aska som dessutom rabat-
terna mår bra av.

24.950:-

Toamoa™ är en elektrisk förbrännings- 
toalett som är framtagen specifikt för Dig 
som har fritidshus eller boende utan avlopp. 

Liten och lättplacerad!

Tre olika programval: Lilla programmet 
(snål förbränning), Stora (mer än bara 
urin) samt en effektiv fläkt som 
även fungerar som ventilation 
för hela toalettutrymmet.

Bra för miljön!

12 mån12 mån12 mån
ränte-ränte-ränte-
fritt!fritt!fritt!fritt!fritt!fritt!






