
 

Badsjöfestivalen 30 år!
Det firar vi med en förstärkt festival den 23 augusti 2008.

BFK-nyttjuni 2008



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

Bankgiro: 5073-8921
Organisationsnr: 802406-0553

Kontaktpersoner Badsjöfestivalen

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

Revisorer
Ewa Buhre Gidlöf
Sofia Sartor

Valberedning
Mathias Bjerkelius
Håkan Lundqvist

BFK ordförande
Håkan Nordin, e -post: h.nordin@telia.com
tfn: 08-556 14 350, mobil: 070-452 82 37

BFK Kassör
Håkan Dillman, e-post: dillman@home.se
tfn: 08-715 42 35, mobil: 073-432 60 90

Kräftansvarig
Hans Källberg, e-post:
hans.kallberg@rixtele.com
tfn: 08-715 41 58, mobil: 0707-59 86 19

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

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@phonehouse.se
tfn: 08-612 20 70, mobil: 0709-22 33 56

2

Badsjöföreningen Karparna
välkomnar och tackar alla

sponsorer!



Både sjövårdsarbetet och många andra aktiviteter drivs av BFK, som är en ideell
områdesförening. Namnet Karparna kommer av att vi som drog igång
sjöräddningsprojektet på 70-talet kallade oss för karparna. På den tiden skulle
inplantering av karpfisk vara räddningen för alla övergödda sjöar. För att få ekonomi till
olika sjövårdsprojekt skapades Badsjöfestivalen. Sjövården respektive Badsjöfestivalen
är de två centrala delarna i BFKs egna verksamhet. Andra aktiviteter är bl a simskola,
skridskobanor på isen, klotterbekämpning och LUBB – Lännersta Ukulele Big Band.

BFK - Badsjöföreningen Karparna

BFKs ändamål är, enligt stadgarna:
• att främja intresset för sjövårdsinsatser i Bagarsjön i Lännersta och medverka till

att förbättra sjöns vattenkvalitet genom olika arbetsinsatser och/eller
ekonomiska bidrag från bl a Badsjöfonden

• 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 skötsel av själva badplatsen som
kommunen ansvarar för, samt

• att stödja strängt lokala aktiviteter av gemensamt intresse, exempelvis
simundervisning, skridskobanor på sjön och föräldravandringar
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Simskolan vid Bagarsjön drivs av Lännersta Simsällskap, som är en gammal
anrik förening med rötter i 40-talet. Simundervisningen bedrivs både för
allmänheten och i samarbete med närliggande skola och förskolor. 2008
års simskola sker under veckorna 24 – 25 från 4 år och uppåt. Ansvarig:
Maria Nygårds, marianygards@msn.com, 070-5900805.

Simskola



 

1979 anordnades den första Badsjöfestivalen, primärt för att dra in stålar till
sjöräddningen, men det skulle bli ett årligt evenemang - en samlingspunkt och en
folkfest som Lännersta aldrig tidigare upplevt. Samtidigt har festivalöverskotten varit
en fin grundplåt för många sjöförbättringar genom åren. Föreningen har lagt ned i
storleksordningen en miljon kronor på olika insatser. De kommunala medlen har dock
varit mångdubbelt högre. Den grundläggande karaktären på Festivalen är densamma.
Under årens lopp har dock intresset och engagemanget varierat. Nu 2008 är intresset
minst lika stort som under festivalens första år.

Festivalen

Arrangör: Badsjöföreningen Karparna

Lördagen den 23 augusti
klockan 12.00
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I likhet med de första åren kommer Britt Damberg att framträda. Hon får knyta ihop
nuet med en tid som många nyinflyttade inte känner till. ”Gubbrock” har varit ett lokalt
band som nu ersatts av LUBBarna – ukulelespelare. Ponnyridning, trollkarl, hoppborg
och ungdomsband är mer nutida satsningar som fått stor uppmärksamhet.
Överhuvudtaget finns innovativa och nya grepp i den gamla ”Festivalen”. Föreningen
har idag sponsorer för sjövård, klotterbekämpning och musikliv av ett slag som inte
fanns 1979 och framförallt ett nytt och kraftfullt engagemang av många nyinflyttade
som vill ha en frisk och fin bad- och fiskesjö.

Auktion
Vi behöver auktionsgods med bra kvalité till festival-auktionen. Lämna ditt
auktionsgods senast klockan 12.00 på festivaldagen. Hela beloppet går
oavkortat till Bagarsjön. Har du mer värdefullt lösöre att sälja, tar vi emot
försäljningsuppdrag mot 50 procent i provision på det klubbade beloppet.

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

Hoppborg

På scenen:
Sång & Musik

Dans
Auktion

Bli medlemi Karparna!
Kontakta Håkan Nordin
h.nordin@telia.com
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Sjövården har sedan starten varit det som
drivit föreningens arbete framåt då
Bagarsjön har varit på väg att gödas till
döds. Bräddning från pumpstationen på
Dalensidan, enskilda avlopp, förorenat
dagvatten och andra tillflöden hade för 30
år sedan fått stora delar av sjön att växa
igen. Sedan inleddes ett tålmodigt
sjövårdsarbete ”Rädda Bagarsjön” och vår
första insats handlade om att förhindra att
spillvatten via pumpstationen eller från
enskilda avlopp rann ut i sjön. Det har
sedan dess varit ett återkommande tema.

Våra största insatser
Den största ”Rädda Bagarsjö”-insatsen
ägde rum 1988 - 1989 då 25 000 m2 torv
och dy muddrades bort från sjöns då helt
igenvuxna del och kördes till Dalkarls-
tippen. Trots alla insatser på 80-talet var
sjön ännu inte frisk åtta år senare. Ett
synligt tecken på det var att sjöväxten
grönslick, fortsatte att breda ut sig kraftigt.
Ett annat tecken var att de inplanterade
kräftorna dog ut under den snöiga vintern
1995/96, på grund av svårartad syrebrist.
Den andra stora insatsen var bottenvatten-
fällningen 1997. Stora mängder sediment
på Bagarsjöns botten läckte fosfor i
vattnet. Omedelbart efter fällningen fick
Bagarsjön ett betydligt lägre fosforvärde -
speciellt på djupare delar. Siktdjupet
förbättrades.

Höga halter fosfor i vattnet
Bagarsjöns problem är och har varit höga
halter fosfor i vattnet. Fosfor tär på syret
och mycket låga syrehalter kan leda till
fiskdöd. Under årens lopp har föreningen
även upptäckt fem felkopplingar då
spillvatten kopplats in på dagvatten-

Sjövården
ledningar och mynnat ut i sjön. Toalett-,
tvätt- och diskvatten ökar sjöns fosforhalt
liksom biltvättar och gödsling av trädgårdar.

Pågående projekt för att reducera
fosfor och öka syrehalten i vattnet
Många har deltagit i arbetet med att röja
och landa växter under de historiska
”Sjöväxtskördedagar”. Kommunen köpte
sedan in en sjögående slåttermaskin och
har klippt och skördat växter varje år.
Växtligheten i vattnet har under årens lopp
ändrat karaktär. Den mest framträdande
växten idag är ”vattenpest”. Den avger syre
under sommarmånaderna men tär på
syret under förmultningen vintertid.

Plogning av isen är ett annat sjövårds-
projekt. Förutsatt att snön kommer bort
så att isen släpper igenom solljus - startar
från januari och framåt en fotosyntes-
process. Vi har kunnat mäta effekten och
vet att processen mycket effektivt ökar
syrehalten den period då syrehalten i
vattnet är som lägst. Kräftor är även de
mycket effektiva sjövårds-arbetare. Nu har
beståndet återhämtat sig efter en
tillbakagång för något år sedan.

Bagarsjöns vattenstatus har ständigt
förbättrats och experter bedömer att den
kommunala vatten- och avloppsutbygg-
naden på Blåmesvägen/Soldatvägen
kommer att reducera tillflödet av fosfor.
Dessutom har en fördröjningsdamm
(etapp 1) byggts nedanför Bagarsjöns
förskola för att minska risken för att
förorenat dagvatten rinner rakt ut i sjön.
Pågående insatser bör på sikt leda till att
risken för syrgasfritt vatten/fiskdöd
minskar, vilket är BFKs ambition.
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Klotterbekämpning
Under våren 2008 tog BFK initiativ till ett
Klotterbekämpningsprojekt som
genomfördes tillsammans med Nacka
kommun och med aktivt stöd från skolor,
förskolor, polis mm. De boende i södra
Boo/Lännersta fick en informationsskrift
med bl a kännetecken på klottrare och
förhållningssätt. På olika sätt
behandlades klotterfrågan på skolor inom
området. Samtidigt sanerades befintligt
klotter mer genomgripande. Projektet har
gett positivt utslag och framförallt runt
Bagarsjön är det renare och finare än
vanligt. Projektgruppen kunde konstatera
att badplatsen och badboden har varit
den mest attraktiva platsen för klotter och
annan skadegörelse – men att det är
relativt lugnt just nu.

Under städdagen i maj 2008 rensades
sly i slänten upp mot Liljekonvaljens väg
med syfte att reducera badplatsens
undanskymda karaktär. Ytterligare
reducerande åtgärder finns på BFKs
agenda t ex trapp upp till vägen, skapa
trevnad och att identifiera ungdomar som
besöker badet kvällstid.

S a m m a n f a t t n i n g s v i s . . .
...vill BFK framförallt skapa en friskare bad- och fiskesjö.  Festivalen är en lokal folkfest
vars överskott möjliggör detta. Besök vår hemsida www.karparna.com och ta del av
gammalt som nytt BFK-material.

LUBB –
Lännersta Ukulele
Big Band
Detta band skapades på Festivalens
uppföljningsfest nov 2007. Sedan dess
har ett 20-tal personer gått LUBB:s
grundkurs, köpt en ukulele (200:-) och
övat och spelat til lsammans. De
nuvarande LUBBarna framträder under
Festivalen. Det finns många fler som vill
vara med och erbjudandet om gratis
grundutbildning (fem veckor) samt hjälp
att köpa in en billig och bra ukulele
kvarstår. Väljer man som alla
hitintills gjort - att fortsätta
spela - kommer en mindre
avgift att tas ut för att
täcka olika typer av
omkostnader.
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Orminge däck- och
bilservice (OKQ8)

Kalle och Thomas hjälper Er
med däck och bilreparationer

ring 08-715 29 50

Stolt sponsor av
Badsjöfestivalen:

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

Forum Nacka, Torghuset, plan 4
Box 4143, 131 04 Nacka
Tel 08-716 17 00 (vxl)

Mäklaren i Nacka & Saltsjöbaden

Lännersta Gårds Väg 14
132 46 Saltsjö-Boo


