
Bästa siktdjup och syrehalt!
Siktdjup och syrehalt på fyra och fem meters djup har 
sedan sjövårdsarbetet startade aldrig varit så bra.  

Stapeldiagram jämförelser mellan syrehalt 2010 och 
2011.  (Under 2 mg/l – kvävning).

På vår hemsida www.bagarsjon.se  kommer att 
finnas utförliga diagram. Dessutom kommer syrehalt att 
läggas ut ca en gång per månad med aktuella data.

I sjövårdarbetet ingår bland annat reduktion av tillrin-
nande fosfor, reduktion av fosforläckage från botten, 
vassklippning, borttransport av växter, plogning av isen, 
kräftinplantering.  För att veta vad som händer i sjön 
tas syrevärden varje vecka och vattenprover var sjätte 
vecka – året om. Vår uppgift det närmaste året är att 
försöka se till att förändringen kvarstår över tid.

Grönslick
Vi har i år stor mängd grönslick till följd av förändringar 
i sjöns vegetation och en mycket varm försommar. Den 
kan se lite läbbig ut men är inte farlig – ta upp den och 
lägg den i Era rabatter eftersom den innehåller koncen-
trat av fosfor.

Badsjöfestivalen
Badsjöfestivalen 2011 har ställts in. Styrelsen har efterlyst 
att någon/några nya friska krafter tar ett huvudansvar 
eller del i ett övergripande ansvar. Vi har haft överlägg-
ningar med en annan lokal förening om ett delat ansvar 
men den föreningen hoppade av då de inte ansåg sig 
klara ut detta. Men till 2012 hoppas vi att nya personer 
tar del av eller hela ansvaret för vår traditionella festival.

Vinterfestival
Styrelsen har däremot planer på en vinterfestival då isen 
bär och vårsolen tittar fram. Medlemmar meddelas per 
e-post om vårt nya grepp ”vinterfestivalen”.

Stöd sjövården
Bli medlem och stöd föreningens sjövårdsinsatser och an-
strängningar att skapa ett ”Levande och fint Lännersta”.
Anmäl er på www.bagarsjon.se.
 
Medlemskap, frågor och synpunkter 
Kontakta BFKs styrelse, Håkan N 0704 -528237, 
Carin a  H 0730-654500 eller Niklas R 0709-393451.

Tack för stöd och hjälp 
i sjövårdsarbetet!

Bild med utsikt över Bagarsjön från bänken vid Liljekonvaljens väg. Tag för vana att använda Er av denna bänk för att ha uppsikt över badplatsen. Om Ni ser 

att man skräpar ned eller håller på med skadegörelse gå ned och säg till att de plockar upp efter sig så att vi alla värnar om vår badplats.
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Lännersta Gårds Väg 14 
132 46 Saltsjö-Boo 

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

Nackas marknadsledande mäklare 

BILSKADESERVICE I NACKA AB 

Bilskadeservice i Nacka AB, Soldatvägen 15, 132 45 Saltsjö-Boo 
Telefon: 08-522 094 10 | Fax: 08-715 02 22 

www.bilskadeservice.com 

 

  

  

  

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Stolt sponsor av Badsjöfestivalen: 

www.thaitakeaway.net 
Vintervägen 4, Saltsjö-Boo 

Tel: 08-715 18 01 

 Orminge Däck & Bilservice 
(OKQ8) 

 
Kalle och Thomas hjälper Er 
med däck och bilreparationer 

 
Kanholmsvägen 2, Saltsjö-Boo 

Ring 08-715 29 50 

747 07 69, Koldalsvägen 4, www.pettersonbil.com 
FULLSERVICE SAMTLIGA BILMÄRKEN 

ÄVEN LÄTTA LASTBILAR 

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

TRYCK:TMG STHLM • FORMGIVNING: KASSMAN & SKOOG

augusti 2011


