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BFK-nytt 

Juni 2018 

Lördagen den 25 augusti kl 12 

40-årsjubileum! 
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Januari – 

Mars 

 

Sjön plogas  

Sjön plogas för skridskoåkning, 

ishockeyspel och för gladare fiskar 
under isen. 
 

 
 

 
 

Maj 
 

Städning inför sommaren 
Ta med en kratta och kom ner en timme eller 
två mellan kl 11-14. Vi bjuder på fika.  
Vi mailar inbjudan i förväg. Du hittar även 

datum i kalendern på www.karparna.com. 
 

Augusti 

 

 

Badsjögolf fredag 17 augusti 
I samarbete med Nacka GK genomförs 
tävlingen Badsjögolfen.  
Samling kl 13.00 på Nacka GK. 

400 kr (250 om Nacka GK-medlem) 
Anmälan: Nils Östborg 070-7734140, 

nils@ostborg.com 
 

Badsjöfestivalen 25 augusti 
På Bagarsjöns strand kl 12–18, 
ponnyridningen tjuvstartar kl 11. 

Festivalen firar 40 år med mat, 
dryck, underhållning och 

aktiviteter för hela familjen.  
 
 
 

September 
 

Badsjötriathlon 1 september 
med start kl 12 
Se vidare www.acsaltlake.se 
 
 
 
 

November 
 

Badsjöfestivalens Efterfest/ 
Funktionärsfest 17 november 
En mycket uppskattad och trevlig tradition 

och uppföljning på årets festival med mat, 
dryck och dans. 

 
 
 
 

December 
 

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

 

http://www.karparna.com/
mailto:nils.ostborg@syncron.com
http://www.acsaltlake.se/
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Lördag 25 

augusti kl 12 

 

Vad händer? På Scen Vi serverar 
 

Ponnyridning 
 
Hoppborg  
 
Fiskdamm 
 

Chokladhjul 
 
Pilkastning/Skytte 
 
SUP (Stand Up 
Paddleboard) 
 
Kajaker  

 
12.00 Invigning  
 
Live-musik och 
underhållning 
 
Trolleri 

 
Intervjuer 
 
18.00 Avslutning  
 

 
Varmkorv med bröd 
 
Läsk & godis 
 
Mat (Badsjörestaurangen) 
 

Kaffe med dopp 
 
Våfflor 
 
Bar med öl & vin 
    17.00 Happy hour!!  
 

 

  

Årets nyhet – Festivalen 40 år 

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

Bli medlem i 
Badsjöföreningen 

Karparna (BFK)! 

www.karparna.com 

- för renare vatten och gladare fiskar[e]! 
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Badsjöfestivalen 2018, 40 år!!! 
HUR FIRAR VI 40-ÅRSJUBILEET? 

Vad kommer att hända utöver sedvanliga 
uppträdanden och intervjuer? 
 

Vi har en ny mexikansk grupp ”Los 
Sombreros” som uppträder på ”lilla 

scenen” kl 17.00 och de symboliserar 
mycket bra årets innovativa grepp på 
festivalen. 

 
Vi kommer som Ni förstår att ha två 

scener med syfte att bar- och 
restaurangfolket skall kunna sitta kvar 
och likafullt få del av uppträdanden. Men 

för att ta del av vissa artister, trolleri, 
barnspektakel och godisregn måste man 

förflytta sig till Stora Scenen. 
 

 

Tidigare år 

2017 
 
Två nya gubbrockband. Little Pete & 

Leftovers och The Bluesdog Band. 
Båda kompade även de yngre lokala 

förmågorna Viktor och Ceona.  
 

2016 
 
Solen sken extra mycket. Nyheter 
utöver traditionsenliga aktiviteter var 

”stand up comedy”, ansiktsmålning och medverkan av miljövårdansvarig från Nacka kommun 
som berättade om deras miljöansvar. Matserveringen nådde nya höjder genom att Lännerstas nya 

”kvarterskrog” The Old Smokehouse stod för maten.  
 

En 40-årig 

tradition 

Mitten av 70-talet startade 

projektet "Rädda Bagarsjön" 
av entusiastiska närboende 
och festivalens syfte blev att 

få in pengar till sjövården. 
Den första Festivalen hölls 

1979 med liknande aktiviteter 
som idag men senare även 
med t ex Frograce, Över och under sju, Spikislagning och August och Lotta. De två första åren 

hade vi även långbord på kvällen längs Badsjöstigen. Vi har satsat på lokala artister, t ex på 80-
talet Britt Damberg och sedan Gubbrock med Sven Melander, Ingegerd Green och hennes 

husband, Boo Kapells barnkör, LUBB (Lännersta Ukulele Big Band), Nya Gubbrock, Jarle, 
Viktor, Ceona. 
Mer bilder och filmer finns på hemsidan www.karparna.com och på facebookgruppen som nås där.
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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. 

Sjövårdsarbetet har 
under senare år ändrat karaktär och det handlar inte längre enbart om syre- och fosfor utan om 

djur och växtlivet i sjön. Djur och växter som förbättrar balansen i en frisk sjö. 
Följ utvecklingen på hemsidan www.karparna.com och Facebook (gå med via hemsidan).  
 

 

En bättre miljö i hela Lännersta 

Före 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. Minskad nedskräpning och skadegörelse leder till en bättre miljö i hela Lännersta.  
 

Vi kan alla som bor inom sjöns tillrinningsområde reducera den externa gödningen genom varsam 
gödsling av våra trädgårdar. Ta mindre doser och upprepa hellre en mindre dos än att stora doser 

som marken ändå inte kan ta upp och som därför sköljs ned i sjön. 
Tvätta heller inte bilen med bilschampo inom tillrinningsområdet, åtminstone inte på asfalterad 
gata för där leds tvättvattnet med föroreningar rakt ut i sjön via dagvattenledningarna. 

 
 

Välkommen till oss i BFK! 

För över 40 år sedan startade nybyggare i Lännersta projektet "Rädda Bagarsjön" och 

Badsjöfestivalen för att kunna genomföra sjörestaurering. Ingen kunde då drömma om vilket 
seglivat engagemang vi lade grunden till. 

 
Vi har lärt oss mycket om sjörestaurering. Vi har haft ett väldigt fint samarbete med Nacka 
kommun och vi har byggt upp ett stort medlemsregister och trogna sponsorer. Det finns idag en 

entusiasm som påminner om den som vi hade i slutet av 70-talet. Det bådar gott för framtiden!  
 

Vill du vara med? Badsjöfestivalen behöver många funktionärer och vi har alltid plats för nya. 
Sjövården behöver på sikt förstärkas med nya förmågor.  
 

Kontakta oss om du vill hjälpa till, eller har frågor, förslag och reflektioner. 
Nils Östborg 070-7734140 Ordförande, Håkan Nordin 070-4528237 Sjövården, Mats Herolf 070-

6619178, Karin Hallgren 070-2894488, Henrik Dillman 070-9450514, Ylva Schwinn 070-7965658, 
Roger Bjelvenius 070-6500500 

http://www.karparna.com/
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Badsjögolfen 

 

Karparnas senaste tradition startade 2012 i samarbete med Nacka GK. Badsjögolfen är en öppen 

golftävling som hålls årligen i anslutning till Badsjöfestivalen. Spelare på alla nivåer välkomnas, 
men som minimikrav gäller att man har officiellt handicap. 
 

De stående inslagen är att vi spelar individuell poängbogey om det oerhört mäktiga 
vandringspriset ”The Bagar’n Jug”, samt att vi efter avslutad rond samlas för prisutdelning och 

enklare förtäring på en after-golf i närheten av Bagarsjön. Det har visat sig att även golfare har 
fallenhet för att roa sig och ha trevligt utan golfklubbor. 
  

Den ekonomiska vinst som golfturneringen ger går till BFK. 
 

 

Ett kraftigt bakslag för sjövården i Bagarsjön 

 

I Bagarsjön har signalkräftan slutat att reproducera sig. Sjövårdarna har, under många år, arbetat 
intensivt för att söka en orsak förknippad med just denna miljö och den minskade andelen kräftor. 

Efter att signalkräftan även i många andra sjöar i Norden succesivt dött ut tror vi att inte längre att 
det handlar om just Bagarsjöns vatten och bottenförhållanden. 

 
Från och med 3 augusti 2016 är det förbjudet att inplantera nya signalkräftor vilket med 
nuvarande kunskapsbas innebär att vi inte kommer att ha kräftor de närmaste åren. Det är ett 

bakslag för sjövården.  
 

http://www.nackagk.nu/nacka-gk


 www.karparna.com 2018 

 

Sjövården senaste året – 2017 
 
Under 2016 0ch 2017 hade vi en överrepresentation av "grönalg". Grönalgen bildar först gröna 

moln i vattnet för att senare flyta upp till ytan och bilda en grönskummig yta. Många tycker den 
ser läbbig ut. Grönalgen är dessutom svår att avlägsna manuellt. Den går sönder när den skall 

landas av maskinerna som klipper och landar grödor.  
 
Sammanfattningsvis var Bagarsjöns vattenkvalitet 2017 tillfredsställande. Om fosforhalten ökar 

dramatiskt finns möjlighet att återigen sätta igång syresättningen för att på så sätt hålla nere 
fosfornivån. Sjövårdsgruppen hoppas och tror att det inte skall bli nödvändigt. Tills vi vet med 

säkerhet att vi har en acceptabel och stabil syrehalt året runt kommer "U-båten" mitt i sjön att 
ligga kvar. De två aktuella orosmolnen inför 2018 var kräftbeståndet och grönalgens utbredning. 
 

 

Kommande sjövårds- och miljövårdsinsatser 

Efter att ha förlorat hoppet om våra goda sjövårdare – kräftorna, kommer vi att ta nya tag i 

arbetet med bagarsjöns vatten, växter, djur och bottenförhållanden. 
  
Så snart vi har samlat oss skall vi mer systematiskt utreda sjöns botten. Med dykare skall vi 

noggrant undersöka 5-6 utmärkta platser i sjön, filma botten på dessa platser och botten-
förhållandena skall kunna jämföras år från år. Vi kommer att titta efter förekomst av djur, 

bottenförhållanden och växtlighet. Första dykningen skall ge underlag för olika frågeställningar.  
 

Vintern 2017/2018 var lång och kall. På den positiva sidan fanns en lång säsong av skridskoåkning 
– på den negativa sidan bidrog vintern till låga syrgasvärden på de djupaste delarna. Sjövårdarna 
kommer att bevaka så att syresättningen återupptas om sjön behöver det. Vår hypotes är att sjön 

kommer att klara sig utan ”konstgjord andning”. 
 

Under sommaren och hösten 2018 kommer sjöns växtlighet inte att klippas och landas på samma 
sätt som tidigare år. Vi kommer att låta större växter finnas kvar på olika ställen av två skäl - Det 
kan skapa en sundare balans mellan sjöns växter och därigenom minska förekomsten av grönalg 

och större växter kan dessutom ge gäddan bättre lekplatser och öka dess reproducering vilket 
bedöms vara mycket bra för djurbalansen i sjön. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem i Badsjöföreningen 

Karparna (BFK)! 

www.karparna.com 

Medlemsantal 2017: 275 familjer, 765 personer 

Kontaktuppgifter 
Ordförande: 
Nils Östborg 
nils@ostborg.com 
070-7734140  

 
Badsjöföreningen Karparna 
c/o Nils Östborg 
Hjortv. 69 
132 45 Saltsjö-Boo 
 

 
Orgnummer: 
802406-0553 
Bankgiro: 
5073-8921 

 

 

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 
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www.thaitakeaway.net 

Vintervägen 4, Saltsjö-Boo 

Tel: 08-715 18 01 

 

Restaurang, Smedsuddsvägen 1, Lännersta 

08-715 00 45, theoldsmokehouse.se 

Koldalsvägen 4, 132 41 Saltsjö-Boo 
08-7470769 

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

Telefon 08-522 094 10 

www.bilskadeservice.com 
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