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Information om aktiviteter och insatser för Bagarsjön 
 

 

 

 

 

 

     Lördagen den 26 augusti kl 12 
 

  

BFK-nytt 

maj 2017 

Årets nyheter – Trolleri för barn, Nya Gubbrockare, Yoga 
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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 

 

 

Kräftfiske 
Kräftfisket inställt 2017 på grund av 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 fredag 18 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 26 augusti 
På Bagarsjöns strand kl 12–18, 
ponnyridningen tjuvstartar kl 11. 

Årets största och roligaste 
händelse med mat, dryck, 

underhållning och aktiviteter för 
hela familjen. 
 

November 
 

Badsjöfestivalens Efterfest/ 

Funktionärsfest 11 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. 
 

 

 

 

2012 

http://www.karparna.com/
mailto:nils.ostborg@syncron.com
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Lördag 26 

augusti kl 12 

 

Vad händer? På Scenen Vi serverar 
 

Lotteri 
 
Chokladhjul 
 
Pilkastning/Skytte 
 
Sjögolf 
 
Fiskdamm 
 
Ponnyridning 
 
Hoppborg 

 
12.00 Invigning  
 
Live-musik och 
underhållning 
 
Trolleri 
 
Yoga 
 
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 – Trolleri för 

barn, Nya Gubbrockare, Yoga 
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Badsjöfestivalen 2017 
 
Två nya gubbrockband. Little Pete & Leftovers och 

The Bluesdog Band. Båda kompar även de yngre 
lokala förmågorna Viktor och Ceona.  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Badsjöfestivalen 2016 
 

Solen sken extra mycket och bidrog till att 
göra festivalen ändå varmare, trängre och 
festligare än vanligt. 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 nästan 40-årig tradition 

Den första Festivalen hölls 1979 med liknande aktiviteter som idag. Några år innan startade 

projektet "Rädda Bagarsjön" av entusiastiska närboende och festivalens syfte var att få in 
pengar till sjövården. 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. 

 
Några filmer från Badsjöfestivalen finns på hemsidan www.karparna.com.  
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För renare vatten och gladare fiskar(e) 
 
BFK är en lokal 

ideell sjövårds-
förening 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 föro-
reningar. 

Sjövården handlar om ett långsiktigt arbete för att få ner näringshalten och öka syrehalten. 
Följ utvecklingen på hemsidan www.karparna.com.  

 
 

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. Vi har även en vakans i styrelsen. 

 
Kontakta oss om du vill hjälpa till, eller har frågor, förslag och reflektioner. 
 

Håkan Nordin 070-452 82 37 ordf, Mats Herolf 070-661 91 78 kassör, 
Karin Hallgren 070-289 44 88 sekreterare, Nils Östborg 070-773 41 40 bl a Badsjögolfen  
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”U-båten” med ruvande svan 

Bottenvattenfällning 1997 

 

 

 

 
BFKs stora utmaning och några av våra insatser 
 
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 från pumpstationen i Dalen som hade ett bräddavlopp 

ut i sjön. Vid driftstörningar rann spillvatten oavkortat ut i sjön. Effekten av övergödningen har 
medfört bl a syrebrist med massiv fisk- och kräftdöd och krävt flera sjörestaureringar för att:  
1 - Reducera extern gödning (kontinuerligt sedan 1976), 2 - Reducera den interna gödningen, 

dvs binda den fosfor som ligger på sjöns botten, samt 3 - Med olika metoder öka syret i sjön. 
  

Den första stora insatsen 1988 - 1989 
Östra viken muddrades och 25 000 kvm botten landades och kördes bort. Den mest kostsamma 

insatsen där Nacka kommun satsade ca 1,2 miljoner kr och BFK ca 300 000 kr. Utan 
muddringen hade vi idag inte haft en badbar sjö. Sjöns vattenyta såväl som volym ökades vilket 
bidragit till ökad syresättning och minskad intern gödning. Trots denna stora insats drabbades 

Bagarsjön 8 år senare av kräft- och fiskdöd.  

 
Bottenvattenfällning 1997 
Det innebar att vi band 

fosfatfosfor i en ny före-
ning som inte upplöses i 
vatten. Den omedelbara 

effekten blev bättre 
syrehalt, bättre siktdjup och 

minskad fosforhalt. 
Kostnaderna för botten-

vattenfällningen delades 
mellan kommunen och BFK 
2/3 bekostade kommunen 

och BFK 1/3. 

 
Tyvärr drabbades sjön 2006 återigen av 
allvarlig syrebrist. För att minska skadorna syresattes sjön intensivt våren 2006. Skälet till att 

bottenvattenfällning inte gav ett bestående resultat var att den externa gödningen fortsatte. 
 

En stor och pågående insats är syresättningen av bottenvatten 
Sedan 2010 tar vi återigen 
syreprover varje vecka och 

fosforprover ett par gånger 
per år. 2011-2014 

syresattes Bagarsjön utan 
uppehåll med hjälp av ”U-
båten” som står mitt i sjön. 

Den omedelbara effekten 
var ökad syrehalt på de 

djupare delarna och under 
några år hade vi hög 

syrehalt på 4-6 meters 
djup. Syret pressar tillbaka 
fosfatfosfor och minskar 

halten fosfor i vattnet. Efter 
stängning av syresättningen 

årsskiftet 2014/2015 har syret minskat på de djupare delarna men sammantaget en acceptabel 
syrehalt om än låg. Om den kommer att hålla i sig på en acceptabel nivå är för tidigt att uttala 
sig om och därför kommer U-båten att ligga kvar i sjön. 
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Sjövårdsgruppens kräftansvarige ser till att 

Cija tank suger upp fettet ur dammen 

 
 

En miljökatastrof avvärjdes 2015 
 

Hösten 2015 hade vi ett allvarligt utsläpp av 
fett som kom från industriområdet. Fettet rann 
ut via dagvattenledningen till vår fördröj-

ningsdamm. Tack vare dammen och snabb 
upptäckt och snabba insatser för att pumpa 

upp fettet förhindrades en allvarlig miljö-
katastrof. Åtgärderna pågick ca 5 månader. 
 

Fördröjningsdammen nedanför Bagarsjöns 
Förskola byggdes 2005 efter att Boo Områdes-

nämnd då de upphörde med sin verksamhet 
avsatte 0,5 miljoner kr till Bagarsjön. Områdesnämnden ville med dessa medel stimulera BFKs 
och kommunens sjövårdsinsatser. BFK använde pengarna till att bygga en fördröjningsdamm.  

 
Sjövårdsgruppens mål idag är att förstärka dammen så att den inte förmultnar. Metoden som vi 

föreslagit är cementerade avskiljningsmurar. 
 

Sjövården senaste året – 2016 
 
Under 2016 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. Inför sommaren 2017 kommer 

sjövårdsgruppen att ta ställning till klippningen.  
 

Sammanfattningsvis var Bagarsjöns vattenkvalitet 2016 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 2017 är kräftbeståndet och grönalgens utbredning. 

 
  

Bli medlem i Badsjöföreningen 

Karparna (BFK)! 

www.karparna.com 

Medlemsantal 2016: 280 familjer, 738 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 

 

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 

Koldalsvägen 4, 132 41 Saltsjö-Boo 
08-7470769 

 

Smedsuddsvägen 1 Lännersta, 08-715 00 45 

www.theoldsmokehouse.se 

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

Telefon 08-522 094 10 

www.bilskadeservice.com 


