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  Information om aktiviteter och insatser för Bagarsjön 
 

 

 

 

 

 

     Lördagen den 27 augusti kl 12 
 

 

BFnytt 

juni 

2012 

BFK-nytt 

maj 2016 

Årets nyheter – Stand-up, Intervjuer, Bordsbeställning 

http://www.karparna.com/
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Januari – 

Mars 

 

Sjön plogas  

Sjön plogas för skridskoåkning, 
ishockeyspel och för gladare fiskar 

under isen. 
 
 

 
 
 

Maj 
 

Städning inför sommaren 14 maj 
Man tar med sin kratta och kommer ned en 

timme eller två mellan kl 11-14. 
Vi bjuder på fika. Datum hittar du även alltid 
i kalendern på hemsidan www.karparna.com. 
 

Augusti 

 

 

Kräftfiske 
Kräftfisket inställt 2016 pga dåligt kräftbestånd. Hösten 

2015 planterades det ut nya kräftor och BFK hoppas på ett 
nytt livskraftigt bestånd. Kräftor och musslor är naturens 
naturliga sjövårdare. 

 
Badsjögolf 19 

augusti 
I samarbete med 

Nacka GK 
genomför 

BFK golftävlingen 
Badsjögolfen.  
Samling kl 13.30 

på Nacka GK. 
400 kr (250 om Nacka GK-medlem) 

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

 

 

Badsjöfestivalen 27 augusti 
På Bagarsjöns strand kl 12–18, 
ponnyridning tjuvstartar kl 11. 

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

hela familjen. 
 

Oktober 
 

Badsjöfestivalens Efterfest/ 

Funktionärsfest 22 oktober 
En tradition med mat, dryck och 

dans. Det har under åren varit en mycket 
uppskattad och trevlig uppföljning och 

avslutning på årets festival. 
 
 

December 
 

Fackeltåg på Nyårsafton 31 december för alla åldrar 
Samling på isen kl 22. Ta med egen fackla. 
 

2012 2015 

http://www.karparna.com/
http://www.karparna.com/
mailto:nils.ostborg@syncron.com
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Lördag 27 

augusti kl 12 

 

Vad händer? På Scenen Vi serverar 
 

Lotteri 
 
Chokladhjul 
 
Pilkastning 
 
Fiskdamm 
 
Ponnyridning 
 
Sjögolf 
 
 
 

 
12.00 Invigning  
 
Live-musik och 
underhållning 
 
Frågesport 
 
Stand-up 
 
Intervjuer 
 
18.00 Avslutning 

 
Varmkorv med bröd 
 
Mat (Badsjörestaurangen) 
 
Kaffe med dopp 
 
Våfflor 
 
Bar med öl & vin 
    17.00 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]! 

 

Årets nyheter – Stand-up, 

Intervjuer, Bordsbeställning 

http://www.karparna.com/
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Festivalhistoria 

Den första Festivalen hade vi 1979 med i stort liknande utbud av aktiviteter som idag.  Några 
år innan hade projektet "Rädda Bagarsjön" påbörjats av entusiastiska närboenden. Arbetet för 

att rädda sjön var intensivt och till skillnad från idag var det en mycket stor uppslutning av 
"nybyggare" som ville få slut på övergödningen. De två 
första åren hade vi dessutom långbord på kvällen längs 

Badsjöstigen. Ca 175 personer åt kräftor, köpte dansbiljett 
och dansade på vändplanen Badsjöstigen 1. Det drog dock 

till sig personer som inte tillhörde området och risken var 
stor för olika negativa händelser. Efterfesten flyttades 
därför till flera veckor senare och ej vid badplatsen. 

  
Det stora dragplåstret i början av 80-talet var Britt 

Damberg. Hennes namn användes för att locka besökare 
och eftersom vi funktionärer visste att namnet drog folk till 
Festivalen kom vi att använda namnet oavsett om vi talat 

med Britt eller inte. Britt arbetade på 80-talet på Bagarsjöns 
förskola.  

 
Det andra stora dragplåster var Gubbrock med Sven 
Melander och alla som på 80-talet hörde Sven berätta om 

"Steve med Lloyden" glömmer det inte. Sven var gitarrist 
och sångare i bandet och bodde på Hjortvägen. Vi har 

fortfarande kontakt med honom och vi hoppas att han vid 
tillfälle kommer att gästspela Festivalen. Nu skall han vara 

med i Sällskapsresan som gjorts om till musikal och han 
kommer att bo mer i Stockholm. 
 

Traditionen med lokala artister har levt vidare. De 
senaste fem åren har de unga sångarna Viktor och 

Ceona, vårt lokala Ukuleleband LUBB och Nya 
Gubbrock underhållit från scenen. Innovativa grepp 
har kännetecknat Festivalen. Vi hade ett år en stor 

Cabaré med en mängd lokala förmågor samt vår nya 
Sandradio med musik och 

intervjuer på scenen.   
 

 

Filmer från Badsjöfestivalen 2014 kan ni se 
på hemsidan www.karparna.com, klicka på 

Badsjöfestivalen och2014 och sedan på 
YouTube-länkarna.  

Britt Damberg 1988 

Viktor och Ceona 2013 

Gubbrock 1992 med bl a 
Sven Melander 

Nya Gubbrock 2014 

LUBB, Lännersta Ukelele Big Band 

http://www.karparna.com/
http://www.karparna.com/
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Badsjöföreningen Karparna 
– För renare vatten och gladare fiskar(e) 
 
BFK är en lokal ideell 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. 

 
Sedan 2010 har BFK mekaniskt syresatt 

vattnet. 2011-2014 har vattnet syresatts 
dygnet runt utan uppehåll. Syresättningen har framförallt ökat syret på de djupare delarna. Från 
årsskiftet 2015 skall nu sjön klara sig på egen hand - utan extra syre. Sjövårdens mål har varit 

att sjön skall klara sig utan konstgjord andning. Är vi där nu?  Gäller det kungliga ordspråket 
"Nu vänder vi blad"? 

 

Ett fint bad- och festivalområde i ett rent Lännersta 

Innan och efter varje festival städas badplatsen och festivalområdet nedanför förskolan. 
Tillsammans med den årliga städdagen och klotterbekämpningsprojektet 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.  

 

Den stora biologiska utmaningen! 

Bagarsjön har tidigare klassificerats som en av 
Sveriges 100 mest övergödda sjöar. Det är en 
relativt liten sjö (6 ha) med förhållandevis 

stort upptagningsområde. Fram till och med 
70-talet tog sjön emot stora mängder gödning 

(fosfor). De största föroreningarna kom från 
villor och sommarstugor med enskilda avlopp 

och pumpstationen i Dalen som hade ett 
brädd-avlopp ut i sjön. Vid driftstörningar rann 
spillvatten oavkortat ut i sjön.  

 

 
 
BFKs första uppgift på 70-talet var att få stopp 

på den externa gödningen (från villor o pump-
stationen). Det är först under senare år som det 

mesta från enskilda avloppsanläggningar har 
upphört genom anslutning till kommunalt avlopp.  

 

 
 

 
Vår första egenhändigt byggda syretrappa från 
1986. Sedan dess har sjön syresatts med olika 

och mer moderna metoder. Nu avvaktar vi 
resultat från syresättning 2011-2014. 

Fiskdöden december 1996 

Syretrappa 1986 

http://www.karparna.com/
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Pumpstationen i Dalen har förbättrats även om den fortfarande kan brädda ut i Bagarsjön. Det 
finns dock en ledning från pumpstationen i Dalen till utloppet vid Ekallén. Syftet är att 
spillvattnet i första hand skall brädda i utloppsdiket inte i Bagarsjön. På denna punkt har BFK 

under senare år haft upprepade överläggningar med ansvariga på kommunen.  
 

Effekten av övergödningen har medfört bl a syrebrist med massiv fisk- och kräftdöd.  
Att reducera extern gödning kan sägas vara en första punkt i sjörestaurering. Den har pågått 
kontinuerligt sedan 1976. Det andra steget har handlat om reducera den interna gödningen dvs 

att binda den fosfor som ligger på sjöns botten och att reducera bildandet av ny fosformatta på 
sjöns botten. Den tredje punkten är att med olika metoder öka syret i sjön. 

 
Alla punkter med eliminering av extern och interna gödning samt syresättning har BFKs 
sjövårdsgrupp arbetat med kontinuerligt sedan sjörestaureringen började. 

Vi har sedan 70-talet följt sjöns status med stöd av syre och fosforprover.  
Tills vidare kan ni följa utvecklingen på vår hemsida. Vår plan är att redovisa alla insatser och 

effekter av olika typer av insatser på ett tydligare stringen (vetenskapligt) sätt.  
Sedan 2010 tar vi återigen syreprover varje vecka och fosforprover ett par gånger per år. 

2011-2014 har vi syresatt Bagarsjön utan uppehåll med hjälp av U-båten som står mitt i sjön.  
 

Vad kan vi avläsa av 2015 års syreprover? 

1.  Den kritiska syrelinjen går vid 2 mg/l. Nedanför den linjen finns risk för att fisk eller kräftor 

kvävs. Vi har dock haft under 2 mg/l på 1, 3 och 5 meter, senast 1996 och 2006. 
 

2. Fisk- och kräftdöd har inträffat feb/mars då isen ligger. Man har kunnat se fiskarna kippa 
efter andan i till-flöden till sjön. Kräftorna har dock haft svårare att hitta syre. 
 

3. På 1-3 meters djup har sjön mycket höga syrevärden. Medan vi luftade vattnet 2011-2014 
hade vi betydligt högre syrevärden på de djupare delarna 4-6 meters djup. Slutligen skall sägas 

att vi under 2015 haft låga fosforvärden. Om de positiva värdena kommer att hålla i sig vet vi 
inte. U-båten står kvar så att vi mycket snabbt skall kunna höja syrehalt och faktiskt även 
minska fosforhalten - om situationen så kräver.  

 

   
-2

0

2

4

6

8

10

12

14

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

1 m

3 m

5 m

kritisk

http://www.karparna.com/


 www.karparna.com 2016 

 

  

Några viktiga årtal i sjöns och föreningens historia 

1939 Badplatsen byggs och 
sjön nämns allt oftare som 

badsjön. Sjön hade tidigare 
döpts om från Slätteträsk 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 
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. 

 
2005 Kommunen bygger 
reningsdammen nedanför 

Bagarsjöns 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. 
 

2014 Barnbadet restaureras, 
ny duk och sand. 

 

BFKs ändamål enligt stadgarna 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 

 

Bli medlem i Badsjöföreningen 

Karparna (BFK)! 

www.karparna.com 

Medlemsantal 2015: 264 familjer, 715 personer 

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 

 

http://www.karparna.com/
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Koldalsvägen 4, 132 41 Saltsjö-Boo 

08-7470769 

www.thaitakeaway.net 

Vintervägen 4, Saltsjö-Boo 

Tel: 08-715 18 01 

 

Bilskadeservice i Nacka AB, Soldatvägen 15, 132 45 Saltsjö-Boo 

Telefon 08-522 094 10 

www.bilskadeservice.com 

http://www.karparna.com/

