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Kontaktpersoner i BFK och
andra grupper runt Bagarsjön

Styrelse
Håkan Nordin, ordförande
Håkan Dillman, kassör
Anna-Kajsa Ström, sekreterare
Hans Källberg, ledamot
Thord Lindstein, ledamot
Hans Lian, ledamot
Anna Bjerkelius, ledamot

Revisorer
Ewa Buhre Gidlöf
Sofia Sartor

BFK ordförande
Håkan Nordin, e -post: h.nordin@telia.com
tfn: 08-556 14 350, mobil: 0704-52 82 37

BFK kassör, sjövårdsansvarig
Håkan Dillman, e-post: dillman@home.se
tfn: 08-715 42 35, mobil: 0705-82 88 27

Kräftansvarig
Hans Källberg, e-post:
hans.kallberg@rixtele.com
tfn: 08-715 41 58, mobil: 076-123 78 26

Simskolan, Lännersta Simsällskap
Maria Nygårds, e-post:
marianygards@msn.com
tfn: 08-716 73 32

Lotteriansvarig, webmaster
Thord Lindstein, e-post: thord@xpos.se
tfn: 08-653 75 19, mobil: 0708-88 76 77

Sponsoransvarig
Anna Bjerkelius, e-post:
anna.bjerkelius@nolfelt.se
tfn: 08-612 20 70, mobil: 0709-22 33 56

Föreningens postadress är:
Badsjöföreningen Karparna
c/o Håkan Nordin
Hjortvägen 66
132 45 Saltsjö-Boo

Bankgiro: 5073-8921
Organisationsnr: 802406-0553

Kontaktuppgifter

Valberedning
Mathias Bjerkelius
Håkan Lundqvist

Gör gärna ett besök på vår hemsida
www.karparna.com. Där finns mer
info om föreningen, festivalen och vad
föreningen gjort tidigare.
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Stolt sponsor av
Badsjöfestivalen:



BFK är en lokal sjövårdsförening som jobbar med att förbättra Bagarsjön. Vi
driver också Badsjöfestivalen och en del andra lokala aktiviteter för att kunna
finansiera sjövårdsarbetet och för den goda gemenskapens skull i området.

Bagarsjön har varit en av Sveriges mest övergödda sjöar och det har krävts insatser av
många olika slag för att få en bättre syrebalans och en friskare bad- och fiskesjö. För
att få ekonomi för olika sjövårdsprojekt startade vi Badsjöfestivalen 1979.

Förutom sjövårdsarbetet och festivalen driver BFK också flera andra aktiviteter som
också har fokus på både sjövården och gemenskapen i området. Vintertid plogar vi
skridskobanor för att få ner solljuset under isen så fort som möjligt på våren. På så vis
får vi igång den naturliga syreåterhämtningen med hjälp av fotosyntesen tidigare än
annars.

De inplanterade signalkräftorna är mycket goda renhållningsarbetare i sjön. De somrar
som kräftbeståndet är ”bra” kan BFK-medlemmar köpa kräftfiskelotter.

BFK stödjer den gamla anrika föreningen Lännersta Simsällskap, som håller igång
simskolan vid Bagarsjöns badplats varje sommar. Vi medverkar även till att bekämpa
klotter och annan skadegörelse i området samt har startat ett ukuleleband, LUBB –
Lännersta Ukulele Big Band. LUBB-arna hade sitt första offentliga framträdande på
förra årets festival.

BFK - Badsjöföreningen Karparna

BFK:s ändamål är enligt stadgarna

BFK stödjer den gamla områdestraditionen att våra barn lär sig
simma i Bagarsjön. Lännersta Simsällskap har drivit simundervisning
sedan 40-talet som oftast sker de två sista veckorna i juni.

• att främja intresset för sjövårdsinsatser och medverka till att förbättra sjöns
vattenkvalitet,

• att utveckla sammanhållningen och trivseln bland de kringboende, bl.a. genom
arrangera den årliga Badsjöfestivalen,

• att underhålla festivalplatsen utöver den skötsel av själva badplatsen som
kommunen ansvarar för, samt

• att stödja lokala aktiviteter av gemensamt intresse, exempelvis simundervisning,
skridskobanor och föräldravandringar

Simskola
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Lördagen den 22 augusti
klockan 12.00

Auktion
I år har vi ett ändrat koncept. Värdefulla objekt som passar för budgivning
tas emot till festival-auktionen. Allt annat går till ”loppis”. Lämna ditt
auktionsgods senast klockan 12.00 på festivaldagen. Har du värdefullt
lösöre att sälja, tar vi emot försäljningsuppdrag mot 50 procent i provision.

Arrangör: Badsjöföreningen Karparna
Allt överskott går som vanligt till att förbättra miljön i och kring Bagarsjön.

Vi serverar:
Varm korv med bröd

Grillspett/grillkorv
Kaffe med dopp

Våfflor
Bar med öl & vin

Godis
Läsk & glass

Vad händer?
Uthyrning av kanoter

Loppmarknad
Lotterier

Chokladhjul
Spikislagning

Pilkastning
Skjutbana
Fiskdamm
Trollkarl

På scenen:
Sång & Musik

Dans
Auktion

Bli medlem i BFKKontakta Håkan Nordin08-556 14 350
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- för renare vatten
och gladare fiskar(e)!



1979 gick den första Badsjöfestivalen av
stapeln. Festivalen skulle komma att bli
ett mycket omtyckt årligt evenemang - en
samlingspunkt och en folkfest för hela
Lännersta. Intäkterna från festivalen har
planenligt finansierat många fina
förbättringar av Bagarsjön. Genom åren
har vi på så vis kunnat lägga ner närmare
1 miljon kronor på olika sjövårdsinsatser.
Kommunens miljöinvesteringar i Bagar-
sjön har samtidigt varit mångfalt större.

Festivalen präglas av innovativa och nya
grepp. Genom åren har olika aktiviteter
kommit och gått men några outslitliga
traditionella aktiviteter finns kvar. Det
lokala bandet Gubbrock har ersatts av
LUBB. Andra populära inslag idag är
ponnyridning, trollkarl, hoppborg och
ungdomsband.

Badsjöfestivalen

Festival - efterfester
Varje höst ordnar BFK en subventionerad
festmiddag med dans för alla som har
deltagit aktivt i det årets festival. Det
brukar alltid vara en mycket trevlig
tillställning. Vidare är det inte ovanligt att
de festivalaktiva brukar ha en mer spontan
kräftskiva nere på badplatsen på festival-
dagskvällen.
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MÅLERI & CONSULT AB

Lännersta Ukulele
Big Band - LUBB
Under 2008 skapades en ukulelegrupp
som bl.a. framträdde på festivalen. Både
vuxna och ungdomar står i kö för att få
börja spela. Erbjudandet omfattar gratis
grundutbildning samt hjälp att köpa en bra
ukulele. Till hösten kommer nya grupper
att lära sig spela.

STRANDNÄRA ARBETEN
• Anläggning av bryggor och kajer • Betongarbeten • Sprängningar 
• Sjötransporter • Reparationer • Verkar i hela Stockholms skärgård

Vi utför alla uppdrag inom tung yrkesdykning.

Tel 0708-27 43 98 • dyklaget@hotmail.com • www.dyklaget-sweden.com

www.thaitakeaway.net
Vintervägen 4, Saltsjö-Boo

 Tel: 08-715 18 01



Vad är gjort i stort?
En av de främsta direkta räddnings-
insatserna för Bagarsjön så här långt är
uppmuddringen av den tidigare igenvuxna
östra viken (1988-89). Sjövolymen och
därmed sjöns motståndskraft mot
tillrinnade föroreningar ökades då med
25.000 m3.

Ett annat stort sjövårdsprojekt var den s.k.
bottenvattenfällningen 1997. En för sjön
helt ofarlig vätska sprutades ut i hela
vattenmassan med ett specialtillverkat
flytetyg. Den vätskan sjönk ner som ett
sorts lock över hela botten för att hindra
fosforavgång från bottensedimenten. Det
medförde även ett betydligt ökat siktdjup
i sjön.

Efterhand har kommunen även förbättrat
tillgängligheten för avloppspumpstationen
i sjöns västra ände. Den pumpstationen
var tidigare en sannolikt stor sjögödare.
Utan dessa åtgärder hade vi inte haft en
badbar sjö idag.

Höga halter fosfor och lite syre
Trots alla direkta sjövårdsåtgärder och
trots kontinuerlig utbyggnad av kommunalt
VA i Bagarsjöns tillrinningsområde är
sjöns problem fortfarande höga fosforhalter
och låga syrehalter. Fosfor tär på
syrehalten, vilket kan leda till syrebrist
och fiskdöd. Fosfor göder också
växtligheten i sjön vilken i sin tur också
tär på sjöns syreförråd på vintern när
sjöväxterna multnar.

Under årens lopp har även flera felanslutna
villaavlopp upptäckts. De villornas
spillvattenavlopp var felaktigt anslutna till
kommunens dagvattenledning som då
leder den villans spillvatten rakt ut i sjön
istället för till reningsverket.

Sjöns fosfornivå kan också minskas om
vi alla som bor inom sjöns tillrinnings-
område slutar gödsla våra trädgårdar,
slutar tvätta våra bilar hemma och slutar
elda brasor på stränderna.

Fortsatt utbyggnad av kommunalt VA:
Kommunen räknar med att kunna komma
igång med VA-utbyggnaden för området

Pågående och planerade
sjövårdsåtgärder

Soldatvägen/Blåmesvägen m.fl. nu till
hösten. Det är det enda kvarvarande
området inom Bagarsjöns tillrinnings-
område som ännu inte har kommunalt VA.

Reduktion av förorenat dagvatten: Fler
växter ska planteras i fördröjningsdammen
för dagvatten nedanför Bagarsjöns
förskola. Ett läckage i ”slutsteget” ska
tätas. Som en andra utbyggnadsetapp kan
dammen göras större/förlängas med en
s.k. flytvägg i sjön utefter stranden bort
mot Dalen.
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Andra insatser
Badboden och badplatsen: BFK
byggde om omklädnings- och förråds-
boden på badstranden 2006. Kommunen
svarade samtidigt för ombyggnad av
badplatsdräneringen, underhåll av
badbryggorna och ny sand. Dräneringen
har inte fungerat så bra men förbättringar
har dock gjorts under 2008–2009.

Ombyggnad av barnbadet: Kommunen
har efter överläggningar med BFK
renoverat barnbadet nu i år. Man har grävt
ur en drygt halvmeter lera och sand - lagt
ut en fiberduk och på med ny sand.

Klippning och borttransport av växter:
Växter avger syre när de växer men tär
på syret då de förmultnar. Genom att varje
höst ta bort växter förhindras det syre-
tärande förloppet under vinterhalvåret.

Mer konstant vattennivå: Kommunen
ska anlägga ett s.k. utskov vid sjöns
utlopp vid Ekallén. Ett utskov motverkar
en varierande sjönivå och därmed även för
höga vattenstånd för de lägst liggande
tomterna vid sjön. BFK har deltagit i
överläggningar med kommunen om saken
och bl.a. lyft fram att barnbadet påverkas
av att sjönivån inte är konstant.

Aktiv syresättning med stora rör och
små luftbubblor: BFK har tillfrågats av
kommunen om att delta i ett försöks-
projekt där sjöns syrefattiga bottenvatten
ska syresättas. Anläggningen är på plats
mitt i sjön. Det man ser av den är några
uppstickande avluftningsrör. Anläggningen
kommer att köras i ett års tid. Sedan görs
en utvärdering. Försöket är helt kostnads-
fritt för BFK.

Sammanfattning
Bagarsjön har förbättrats betydligt de
senaste 30 åren tack vare vårt och
kommunens gemensamma engagemang
för en friskare och bättre sjö. Vår
övertygelse är att fortsatt avlopps-
utbyggnad, fördröjningsdammen och
andra pågående och planerade sjövårds-
åtgärder kommer att medföra ytterligare
förbättringar.

Årlig städdag: En gång om året krattar
vi och plockar skräp på badplatsområdet.
Vi underhåller bryggan på udden,
festivalscenen, ramper samt hopponton-
en. Vi har även rensat sly och buskar i
slänten mot Liljekonvaljens väg.

Klotterbekämpning: BFK initierade ett
klotterbekämpningskampanj med aktivt
stöd från kommun, skolor, polis m m. På
olika sätt behandlades och informerades
om klotter och annan skadegörelse. I
projektet ingår även att skapa bättre insyn
på badplatsen från Liljekonvaljens väg.
Under städdagarna har en mer park-
liknande slänt skapats och kommunen
kommer även att sätta upp en permanent
bänk vid Liljekonvaljens väg med utsikt
över badplatsen.
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Lännersta Gårds Väg 14
132 46 Saltsjö-Boo

Orminge däck- och
bilservice (OKQ8)

Kalle och Thomas hjälper Er
med däck och bilreparationer

ring 08-715 29 50

Victor Projektledning AB
Renstiernas Gata 12
116 28 Stockholm
Tel 08-615 09 80, mobil 070-510 01 52

Forum Nacka, Romansvägen 12, 131 53 Nacka, Tel 08-716 17 00

Nackas marknadsledande mäklare


