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Information om aktiviteter och insatser för Bagarsjön 

 

 

 

 

 

 

Lördagen den 24 augusti kl 12 
 

BFnytt 

juni 2012 

BFK-nytt 

juni  2013 

I år premiär för FestivalCabaré 
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Årets återkommande aktiviteter 

Januari – 

Mars 

 

Sjön plogas  
Sjön plogas för skridskoåkning, ishockeyspel och 

för gladare fiskar under isen. 
 

Maj 
 

Vi snyggar till för sommaren 
Ta med en kratta och kom ned en timme eller två. 
Vi bjuder på fika. Datum hittar du i kalendern på 

hemsidan www.karparna.com. 
 

Augusti 

 

 

Kräftfiske 

Kräftfisket inställt 2013 pga mycket dålig fångst 2012. 
Den dåliga fångsten kan hänga samman med att hela 

sjöns bottenyta från 2011 har syre och att kräftorna 
finns på en mångfalt större yta. Kräftfiskeansvariga 

undersöker förhållandena inför kräftfisket 2014. 
Det ökade syret på sjöns djupare delar är naturligtvis mycket bra och 
kan enbart ge positiva effekter på längre sikt. 

 
Simskola i skilda nivåer 

Tid: 5-16 augusti. 
Kostnad: 500 kronor för 2 veckor. 
Anmälan: Anmälan via mail till kerstin.k.lindqvist@telia.com i sam-

band med betalning till pg 144 151-8. Sista anmälan: 31 juli 2013. 
Grupper 2013: 

13.00 Nybörjarsimskolan, 14.00 Plask & Lek, 15.00 Nybörjarsimskola, 
16.00 Fortsättningssimskola, 17.00 Nybörjarsimskola 
Plask & Lek: Man lär sig bli vän med vattnet 

Nybörjarsimskola: Från 5 år med behov av vattenvana och lära sig grunderna 

Fortsättningssimskola: Barn som simmar minst 50 meter 

 

Badsjögolf 
I samarbete med Nacka GK genomför BFK 
golftävlingen Badsjögolfen. Fredag 16 augusti. 

Första utslag 14.30 på Nacka GK. 
Kostnad: 400 kr (250kr för medlemmar i Nacka GK). 

Anmälan: Till Nils Östborg 070-7734140  nils@ostborg.com 
 
Badsjöfestivalen 

Lördagen den 24 augusti kl 12.00–18.00 
Ponnyridning tjuvstartar kl 11.00. 

Årets största och roligaste händelse med 
mat, dryck, underhållning och aktiviteter 
för hela familjen.  

Nytt i år: FestivalCabaré 14.30-15.15 med musik och spex. Utvecklat 
från tidigare uppträdanden som varit signum för vår lokala strandfest. 

 
Efter avslutad festival samlas funktionärer på någon av de ansvarigas 

tomt för att diskutera och fira det avslutade evenemanget. 
 

December 
 

Fackeltåg på Nyårsafton för alla åldrar 

Samling på isen 31 december kl 22. Ta med egen fackla. 
 

http://www.karparna.com/
mailto:kerstin.k.lindqvist@telia.com
mailto:nils.ostborg@syncron.com


 www.karparna.com 2013 

 
 

Badsjöföreningen Karparna 
– För renare vatten och gladare fiskar(e) 
 
BFK är en lokal sjövårdsförening som ständigt arbetar för 
att hålla Bagarsjön ren och frisk. Bagarsjön har varit en 

av Sveriges mest övergödda sjöar och det har krävts 
många insatser för att få en bättre syrebalans och en 

friskare bad- och fiskesjö. Bagarsjön är en liten sjö som 
är känslig för föroreningar. Sjövården handlar om ett 
långsiktigt arbete för att få ner näringshalten och öka 

syrehalten. 
 

För att finansiera arbetet arrangerar vi bl a Badsjöfestivalen. Nytt för år är Cabarén med en rad 
olika artister. Boka lördagen den 24 augusti för årets festival. Föreningen driver också flera 

andra aktiviteter med fokus på sjövård och gemenskap. Vi har planterat in kräftor och 
arrangerar årligen provkräftfiske för våra medlemmar. Vintertid plogar vi skridskobanor för allas 
trivsel, men också för att få en tidig start på sjöns naturliga syreåterhämtning. Vi stödjer den 

anrika föreningen Lännersta Simsällskap som sedan 1940-talet arrangerat simskola i Bagarsjön. 
Vi medverkar i bekämpning av klotter och annan skadegörelse. Vi har startat ett ukuleleband. Vi 

har Badsjögolf på Nacka GK veckoslutet innan festivalen.  

  

Några viktiga årtal i sjöns och föreningens historia 

1939 Badplatsen byggs och 

sjön nämns allt oftare som 
badsjön. Sjön hade tidigare 

döpts om från Slätterträsk till 
Bagarsjön, efter Lännersta 
Bageri som låg mitt emot. 

 
1948 Simundervisning 

startade och växte på 1950- 
talet. 

 
1976 Läget var kritiskt. Man 
påbörjar ett massivt 

skrivande till parkkontoret, 
gatukontor, kommunstyrelse 

m m för att få stopp på 
spillvattenutsläpp i sjön. 
 

1979 Första 
Badsjöfestivalen. 

 
1988 I samarbete med 
kommunen muddras östra 

viken. 

1989 Badplatsen fyller 50 

år och Badsjöfestivalen 10 
år. Föreningen tilldelades 

under högtidliga former ett 
miljöpris. 
 

1992 De första kräftorna 
utplanterades för att 

förbättra sjöns 
vattenkvalitet. 

 
1993 Bryggorna repareras 
och scenen byggs om. 

Föreningen får Stockholms 
läns landstings miljöpris. 

 
1996 Kräftorna dör av 
syrebrist. Sjön finns på en 

lista över landets mest 
övergödda sjöar. 

Maskinklippning av sjögräs 
påbörjas. 
 

1997 I samarbete med 
föreningen genomför 

kommunen en kemisk 
fällning för att binda fosfor. 

2004 Stora mängder orenat 

avloppsvatten rinner ut i sjön, 
botten täcks av vattenpest. 

 
2005 Kommunen bygger 
reningsdammen nedanför 

Bagasjöns förskola. 
 

2006 Nya badboden byggs och 
kommunen gör förbättringar på 

badstranden. 
 
2009 Kommunen gräver ur 

Barnbadet och lägger ny duk 
och sand. 

 
2010 ”Ubåten” placeras ut, en 
ny syresättningsmetod som 

prövas. 
 

2012 Kommunen byter ut långa 
badbryggan. Syrevärdena de 
högsta sedan sjövårds-

insatserna startade 1975. Nu 
gäller det att arbeta för att 

bevara dessa värden över tid. 

 

Kontaktuppgifter 
Ordförande: 
Håkan Nordin 
h.nordin@telia.com 
0704-52 82 37 
08-556 143 50 

 
Postadress: 
Badsjöföreningen Karparna 
c/o Håkan Nordin 
Hjortv. 66 
132 45 Saltsjö-Boo 

 
Organisationsnummer: 
802406-0553 
Bankgiro: 
5073-8921 
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Lördagen den 24 augusti kl 12 
Obs, ponnyridning tjuvstartar klockan 11.00 

 

Vad händer? På Scenen Vi serverar 
 

Lotterier 
 
Chokladhjul 
 
Pilkastning 

 
Skjutbana 
 
Fiskdamm 
 
Ponnyridning 
 
Sjögolf 
 

 
 

 
12.00 Invigning  
 
Trollkarl 
 
Underhållning 

 
14.30 PREMIÄR: 
FestivalCabaré 
 
Lotteri- och 
spelvinster 
 
18.00 Avslutning 

 
Varmkorv med bröd 
 
Mat 
 
Kaffe med dopp 

 
Våfflor 
 
Bar med öl & vin 
    17.30 Happy hour!!  
 
Läsk & godis 
 
 

 

  

Arrangör – Badsjöföreningen Karparna (BFK). Allt överskott går till Bagarsjön. 

Bli medlem i 

Badsjöföreningen 

Karparna  (BFK)! 

ww.karparna.com 

- för renare vatten och gladare fiskar[e]! 

 

Missa inte årets musik- och 

spexpremiär 

FestivalCabaré 
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Badsjöfestivalen 
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 
uppskattade  förbättringar. 

Genom åren har vi på så vis 
kunnat lägga ner  

1 miljon kronor på olika 
sjövårdsinsatser. Kommunens 
miljöinvesteringar i Bagarsjön 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 andra lokala 

förmågor. Andra mycket populära inslag brukar vara ponnyridning och trollkarl.   
 

 

Ett fint festivalområde i ett rent Lännersta 
     Innan och efter varje festival städas badplatsen och festivalområdet nedanför förskolan. 

Tillsammans med den årliga städdagen och klotterbekämningsprojektet lyckas BFK upprätthålla 

en god ordning. Alla vi som bor här kan dessutom bidra genom att plocka skräp och förhindra 

skadegörelse på badplatsen. Minskad nedskräpning och skadegörelser på badplatsen leder till en 

bättre miljö i hela Lännersta.  

 
 

Vad är då Festival Cabaré för något?  
Sedan mitten av 1980-talet, ”gubbrockstiden”, finns en tradition att ha spex och musik av lokala 
förmågor. Initialt var Sven Melander med och han drog sina vitsar om ”Steve med loiden”. 

Traditionern har levt vidare och fullföljs nu med en blandning av spex, sång och musik i Cabarén 
som med sina olika inslag är, utöver musicerande, ett miniexempel på en social gemenskap som 
vi skall värna om enligt BFKs stadgar. 
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Sjövården – Vad är gjort i stort? 
En av de främsta direkta räddningsinsatserna 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 kubikmeter. 
 

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. 
 

Men det visades sig inte vara tillräckligt utan en mängd insatser för att reducera intern och 
extern gödning och höja syrehalten har varit nödvändiga. 
 

Höga halter fosfor och lite syre 
Trots alla direkta sjövårdsåtgärder och trots kontinuerlig utbyggnad av kommunalt VA i 

Bagarsjöns tillrinningsområde har sjöns problem bestått med fortsatt 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 och förorenat vatten 

leddes rakt ut i sjön istället för till reningsverket. 
 
Sjöns fosfornivå kan också minskas om vi alla som bor inom sjöns tillrinningsområde slutar 

gödsla våra trädgårdar, slutar tvätta våra bilar hemma och slutar elda brasor på stränderna. 
 

 

Pågående sjövårdsåtgärder 
Reduktion av förorenat dagvatten (reduktion av extern gödning). 

Fördröjningsdammens, nedanför förskolan, funktion är att reducera de direkta föroreningarna.  
Genom kommunal anslutning av enskilda avlopp har påtagliga förbättringar skett. 

  
Klippning och borttransport av växter 
Växter avger syre när de växer men tär på syret då de förmultnar. Genom att två gånger per 

sommar klippa, skörda och köra bort växter förhindras det syretärande förloppet under 
vinterhalvåret.   

 
 
Aktiv syresättning med stora 

rör och små luftbubblor.  BFK 
har tillfrågats av kommunen om 

att delta i ett försöksprojekt där 
sjöns syrefattiga bottenvatten 
ska syresättas. Under 2010 

syresattes bottenvattenet några 
månader. Under 2011 och 2012 

stod syresättningen på hela året. 
Effekten har varit påtaglig med 
ökad syrehalt på de djupaste 

delarna, 4-6 meters djup.  
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Andra insatser 
Badboden och badplatsen 
BFK byggde om omklädnings- och förrådsboden på badstranden 2006. Kommunen svarade 

samtidigt för ombyggnad av badplatsdräneringen, underhåll av badbryggorna och ny sand.  

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

 
Årlig städdag 

En gång om året, en solig majdag, krattar vi och plockar skräp på badplatsområdet. 
Vi underhåller bryggan på udden, festivalscenen, ramper samt hoppontonen. 
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. Projektet har 
gett mycket bra effekt.  

 
Badsjögolfen 

Startade 2012 och blev en succé.  
 
 

Sammanfattning 
Bagarsjön har förbättrats betydligt de senaste 30 åren tack vare vårt och kommunens 

gemensamma engagemang för en friskare och bättre sjö. Vi har idag de bästa syrevärdena 
sedan sjövårdsarbetet startade. Ambitionen från kommunens och BFKs sida är att arbeta för  
att de nuvande höga syrevärdena skall bestå över tid. 

 

 

 

BFKs ändamål är 

 att främja intresset för sjövårdsinsatser i Bagarsjön i Lännersta och medverka till 

att förbättra sjöns vattenkvalitet genom olika arbetsinsatser 

 

 att skapa och utveckla sammanhållning och trivsel bland de kringboende runt 

Bagarsjön, bl a genom att svara för att genomföra den årliga Badsjöfestivalen och 

andra gemensamma aktiviteter i anslutning till Bagarsjön 

 

 att underhålla festivalplatsen utöver den skötseln av själva badplatsen som 

kommunen ansvarar för 

 

 att stödja strängt lokala aktiviteter av gemensamt intresse, exempelvis 

simundervisning, skridskobanor på sjön, föräldravandringar vid badplatsen m m 
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www.thaitakeaway.net 
Vintervägen 4, Saltsjö-Boo 

Tel: 08-715 18 01 

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 

 

 

Orminge Däck & Bilservice 

(OKQ8) 
 

Kalle och Thomas hjälper Er 

med däck och bilreparationer 
 

Kanholmsvägen 2, Saltsjö-Boo 

Ring 08-715 29 50 


