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Bli medlem i BFK genom att sätta in årsavgiften 100 kr per familj på vårt bangiro 5073-8921.

www.bagarsjon.se

BFK är en lokal sjövårdsförening som ständigt 
arbetar för att hålla Bagarsjön ren och frisk. 
Bagarsjön har varit en av Sveriges mest över-
gödda sjöar och det har krävts många insatser 
för att få en bättre syrebalans och en friskare 
bad- och fiskesjö. För att finansiera arbetet  
arrangerar vi årligen Badsjöfestivalen med 
bl.a. kanotuthyrning, chokladhjul, fiskdamm, 
under hållning och mat och dryck för hela famil-
jen. Boka redan nu lördagen den 21 augusti för 
årets lokala höjdpunkt.

Föreningen driver också flera andra aktivi-
teter med fokus på sjövård och gemenskap. Vi 
har planterat in kräftor och arrangerar årligen 
kräftfiske för våra medlemmar. Vintertid plo-
gar vi skridskobanor för allas trivsel, men 
också för att få en tidig start på sjöns naturliga 

Badsjöföreningen- 
Karparna
– För renare vatten  
och gladare fiskar(e).

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, kom-
munstyrelse m m. för att få stopp 
på spillvattenutsläpp.

1979 Första Badsjöfestivalen.

1988 I samarbete med kommu-
nen muddras östra viken. 
 

1989 Badplatsen fyller 50 år och 
Badsjöfestivalen 10 år. Före ningen 
tilldelades under högtidliga former 
ett miljöpris.

1992 De första kräftorna utplan-
terades 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. Maskin-
klippning av sjögräs påbörjas.

1997 I samarbete med före ningen 
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 förbätt- 
ringar på badstranden.

2009 Kommunen gräver ur  
barn badet och lägger ny duk  
och sand. 

2010 ”Ubåten” placeras ut.  
En ny syresättningsmetod som 
prövas under sex veckor.

syreåterhämtning. Vi stödjer den anrika före-
ningen Lännersta Simsällskap som sedan 
1950-talet arrangerat simskola i Bagarsjön, vi 
medverkar i bekämpning av klotter och annan 
skadegörelse och har startat ett ukuleleband, 
LUBB – Lännersta Ukulele Big Band.

Bagarsjön är en liten sjö som är känslig för 
föroreningar. Sjövården handlar om ett lång-
siktigt arbete för att få ner näringshalten och 
öka syrehalten.

Årets återkommande aktiviteter

Kontaktuppgifter

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

Några viktiga årtal i sjöns och föreningens historia

Januari – Mars Sjön plogas
Sjön plogas för skridskoåkning, ishockeyspel och för gladare fiskar 
under isen.

Maj Vi snyggar 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.bagarsjon.se

Juni Lotteri inför det kommande kräftfisket
Betala in 80 kr på BG 5073-8921 senast den 1 juli så får du vara  
med i utlottningen. Märk inbetalningen med ditt namn och kräftfiske.  
Frågor besvaras av Håkan Dillman, dillman@home.se.

Simskola
Kommunen anordnar simskola 14 – 24 juni.

Augusti Kräftfiske
Under augusti ordnas kräftfiske för dem  
som vann i lotteriet i juni.

Simskola i tre nivåer
Tid: 9 – 20 augusti
Kostnad: 400 kronor för 10 dagar 
Anmälan: görs till bagarsjon@gmail.com  
och samtidigt betalas avgiften till PG 14 41 51- 8.  
Sista anmälningsdag är den 31/7 2010.
Plask & Lek Två grupper kl. 12:15 och 16:00. Man lär sig  
bli vän med vattnet, ”koka kaffe” och doppa huvudet.
 Nybörjarsimskola Tre grupper kl. 13:00, 15:00 och 17:00.  
Fortfarande lite lek men fokus på att lära sig simma.
 Fortsättningssimskola En grupp kl. 14:00. För dem som kan simma 
och vill prova fler simsätt och ta simmärken.

Badsjöfestivalen 
Lördagen den 21 augusti kl. 12:00 – 18:00
Hoppborg och Ponnyridning tjuvstartar kl. 11.00.
Årets största och roligaste händelse med mat, dryck, underhållning  
och aktiviteter för hela familjen. Dagen avslutas ofta med en spontan 
efterfest/kräftskiva för alla intresserade.

November Funktionärsträff 
Mingel, middag, musik och dans för dem med spring i benen.

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

Organisationsnummer:  
802406-0553,

Bankgiro: 
5073-8921

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



För mer än 30 år sedan gick den första 
Badsjöfestivalen av stapeln. Numera är 
den årets absoluta höjdpunkt och en 
folkfest för både stora och små. Alla in
täkter från Badsjöfestivalen går till för
bättringar av Bagarsjön. Under årens 
lopp har det lagts ned nära en miljon 
kronor på olika miljöinsatser i och kring 
sjön. Detta tillsammans med kommu
nens miljöinvesteringar är den viktigaste 
grunden för en fortsatt positiv miljö
utveckling av Bagarsjön.

Festivalen har utvecklats under åren och 
präglats av många olika aktiviteter. Vissa 
har kommit och gått, men många inslag 
är outslitliga, t.ex. pilkastning, choklad
hjul, ponnyridning, trollkarl och levande 
musik. Lännerstas eget Ukuleleband har 
tagit över efter Gubbrock och ungdoms
banden trycker på. Tryter krafterna finns 
det alltid grillspett, nygräddade våfflor 
eller något kallt att svalka sig med  
från baren. Boka redan nu lördagen  
21 augusti och kom ned och umgås.

När jag växte upp i Sollentuna på sjuttiotalet kom Brandkåren varje vinter och 
sågade upp vakar i Norrviken. Det gjorde man för att sjön var så förorenad av en stor 
jästfabrik att fiskarna dog och ruttnade. Vi barn stod på isen och såg hur hundratals fiskar 
flöt upp med en stank som gjorde att vi mådde illa. Att bada i Norrviken eller Edsviken 
var otänkbart på den tiden. Idag är det en självklarhet, tack vare mycket hårdare miljö-
lagar än tidigare. Men det räcker inte bara med bättre lagar. Det krävs ett större med-
vetande från oss alla. Det är också imponerande att se vilket starkt engagemang det finns 
hos vissa människor för att vi ska kunna fortsätta att få renare sjöar och en bättre miljö. 
Några som gör det är de som arbetar ideellt i Badsjöföreningen Karparna. De vill att våra 
barn ska kunna bada i Bagarsjön utan att bli sjuka och för att det ska vara möjligt så 
ordnas Badsjöfestivalen i augusti varje år. Jag brukar själv gå dit varje år. Förutom att det 
är trevligt att träffa grannar och bekanta, så vet man att det dessutom bidrar till något 
verkligt bra: en bättre miljö.
      

ThomasBodström 
      Boende i Saltsjö-Boo sedan 1997 

    

Plogningen av isen är vinterns största 
aktivitet. Till en början användes van
liga isskrapor, senare en mängd in
lånade snöslungor. Först 1991 köpte 
före ningen en egen snöslunga. Några 
år senare blev det en 4hjuling och  
numera plogas isen med vår egen 
6hjuling. Plogningen är mycket upp
skattad av de kringboende. Fina 
dagar går de manurhuse för att 
njuta av skridskoisen. På riktigt fina 
dagar finns även korv till försäljning 
och på nyårsafton arrangerar vi ett 
fackeltåg på sjön.

Året runt vid sjön
Alla aktiviteter drivs av oss som bor i området. 
Under festivalen är det mer än 100 involverade 
personer. Det är både kul och trevligt att vara 
med. Vill du vara med så tveka inte att höra av 
dig till Håkan Nordin.

Foto: Michael Löfquist, Thord Lindstein



VA-utbygganden för området Soldatvägen/
Blåmesvägen har påbörjats. Det är det sista 
området inom Bagarsjöns tillrinningsområde 
som saknat kommunalt vatten och avlopp. 
Utbyggnaden kommer att leda till minskad 
gödning av sjön. 

För att minska tillrinningen av förorenat 
dagvatten kommer fler växter att planteras i 
fördröjningsdammen nedanför Bagarsjöns för-
skola. Dammen kommer eventuellt även att 
förlängas med en flytvägg i sjön utefter stran-
den bort mot Dalen. 

Växter avger syre när de växer men tär på 
syret då de förmultnar. Därför har sjön skör-
dats på vattenväxter två gånger per sommar. 
Utöver den kommunala klippningen har BFK 
fått kommunens klippaggregat så att BFK 
skall kunna skörda växter ytterligare en gång 
och/eller klippa/skörda strandnära växter som 
de ordinarie klipparna inte tar. 

Pågående  
och planerade
sjövårdsåtgärder

BFKs första stora insats skedde på 1970-talet 
och var att förhindra spillvatten från att ledas 
ner till sjön. Föroreningarna kom i huvudsak 
från enskilda fastigheter och pumpstationen  
i Dalen. Pumpstationen hade ett bräddav lopp 
till sjön och från enskilda avlopp leddes spill-
vatten via dagvattenledningarna rakt ned  
i sjön. 

Nästa stora räddningsinsats genomfördes 
1988 – 89. Östra viken var helt igenvuxen och 
fick grävas fram på nytt. Genom muddringen 
ökades sjövolymen med 25 000 kubikmeter, 
något som förbättrade sjöns motståndskraft 
mot tillrinnande föroreningar.

Tredje stora sjövårdsprojektet var den så-
kallade bottenvattenfällningen 1997. En för 

Sjön får inte växa igen
sjön helt ofarlig vätska sprutades ut i hela vat-
tenmassan med ett specialtillverkat flytetyg. 
När vätskan sjönk lade den sig som ett lock 
över botten och förhindrade den annars kraf-
tiga fosforavgången från bottensedimenten. 
Insatsen gav goda resultat och både djupsikt 
och syrehalt förbättrades kraftigt.

Genom årens lopp har man flera gånger hit-
tat fastigheter där spillvattenledningen varit 
felkopplat direkt till dagvattenledningen. Trots 
att alla fastigheter inom sjöns tillrinningsom-
råde ännu inte är anslutna till det kommunala 
VA-nätet så är vi snubblande nära vårt mål att 
eliminera spillvattenutsläpp.

Utan dessa genomgripande åtgärderna hade 
vi nog inte haft någon badbar sjö idag.

Fördröjningsdammen

Sedan snart ett år tillbaks finns det en syre-
sättningsapparat som liknar en U-båt i sjön. 
Den ingår i ett gemensamt utvärderingspro-
jekt mellan Nacka kommun. Dyklaget Sweden 
AB och BFK. Genom långa rör pumpas luft in 
i stora ledningar som därigenom syresätter 
vattnet på 5– 6 meters djup. Syresättningen 
har pågått mellan 15/2 till 1/4 2010. Den 
kommer återigen att vara igång 1/1 till 1/3 
2011. Uppgifter om effekten så här långt kan 
fås via Håkan Nordin h.nordin@telia.com. 
Syreprover tas varje vecka och fosforprover en 
gång per månad. Vad den nya genom gripande 
hälsokontrollen (syre- och fosformätningarna) 
medför vet vi inte. 

De mer genomgripande men även mindre 
insatserna har gett goda resultat. Bagarsjön 
har förbättrats betydligt de senaste 35 åren 
tack vare vårt och kommunens gemensamma 
engagemang. Vår övertygelse är att pågående 
avloppsutbyggnad, vidareutveckling av fördröj-
ningsdammen och framförallt övriga pågå-
ende och planerade åtgärder kommer att med-
föra ytterligare förbättringar. Alla som bor 
inom sjöns stora tillrinningsområde kan bidra 
till att förbättra sjöns vattenkvalitet genom att 
inte tvätta bilen hemma och undvika att 
gödsla trädgården. Om man måste gödsla 
skall det ske med minimala doser gödsel. 

Varje vecka tar Akke Bengtsson, Johan Taube, 
Hans Källberg och Håkan Nordin syreprover. 
Här ser vi Johan med syremätaren.

Hasse på ”Ubåten”.
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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 


