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 ärhet. Det är vad jag tänker på nu, när det 
gäller vårt båtliv. Jag menar att båtliv i vårt 
närområde är något att upptäcka på nytt. 
Genom att tänka lokalt och nära kan vi 
hitta nya perspektiv på livet i båt.

Det får bli hemmavattnet för kommande 

men att kontakta tidningen. Jag värde-
sätter stort kontakten med er läsare.

Slutligen, i Corona-tider gäller 
naturligtvis lika mycket motsatsen 
till närhet, det vill säga avstånd. På 
bryggor, i naturhamnar och service-
anläggningar. 

Distans har fått en ny innebörd för 
oss båtmänniskor.

Pantaenius allriskvillkor –  
vad som än händer!
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Marstrand · Tel. 0303 44 50 00 · pantaenius.se

Med Pantaenius som partner har du det bästa tänkbara skyddet för dig och din båt. Du har alltid fast försäkringsvärde 
och aldrig åldersavskrivningar. För många skador har du inte ens en självrisk.

N
färder. Skippa planerna på Riga eller Rügen. Istället gå in för 
att gynna den lokala företagsamheten här i vår del av skärgår-
den. Det är något som känns angeläget just nu. Att ta vara på 
och uppskatta det som finns på nära håll. 

Det finns 24 stycken skärgårdshandlare. En lista och utmärk-
ning på sjökortet hittar du på sidan 14. De får bli bunkrings-
ställen i sommar. Det lär finnas 81 krogar och caféer i skär-
gården från Grisslehamn till Landsort enligt en lista från förra 
sommaren – många kommer att bli nya upptäckter i sommar.

Leta närproducerat! De lokala osthandlarna på Dalarö eller i 
Norrtälje är ett exempel. Grönsaksförsäljaren vid det stora trä-
det eller Fisklådan i Utö gästhamn ett annat. 

De är starka lokala initiativ som berikar vårt båtliv. På en del 
av Skärgårdsstiftelsens gårdar finns gårdsförsäljning.

Tänk bara: det finns 43 gästhamnar i Stockholms skärgård, 
20 blå kryssarklubbsbojar för svajförtöjning och här ligger inte 
mindre än 30 000 öar. Vilket unikt båt-område vi har!

Aldrig tidigare har väl begreppet lokalkrets, vår Stockholms-
krets, känts mer angeläget. Så tack för att du är medlem och 
hoppas du uppskattar den tidning du just nu håller i handen. 
Det är en sammanhållande länk för kretsen. I det här numret 
blir det mer av berättelser och inspiration för båtfärder efter-
som det är Ostprickens sommarnummer. Känn dig välkom-
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• O´HOJ ALLA M EDLEMMAR •

Kerstin Andersson
Ordförande i 

Stockholmskretsen

M
ina tankar och ambitio-
ner om vad jag skulle 
skriva i kommande krö-
nikor blev totalt omkull-
kastade när viruslarmet 
lamslog stora delar av 
Sverige och allt i princip 
stängdes. Jag antar ingen 

Vi har även byggt ett nytt hus för restaurangen på 
Malma Kvarn och kan hälsa Jean-Yves Guillemain 
och Helena Elvin Guillemain varmt välkomna! 
Vi har en lång tradition av att ha en krog i anslut-
ning till hamnen som självklart ger mervärde för 
medlemmarna och skapar en trevlig atmosfär. Läs 
gärna om Helena och Jean-Yves på nästa uppslag.  

Själva hamnen på Malma Kvarn, där vi både har 
gästplatser och permanenta sommarplatser, har 
också mycket arbete genomförts. Vi har bytt fler-
talet av elstolparna och dragit fram vatten till dem. 
Duscharna har nu fått dörrar istället för draperi.

Vi hälsar också tre nya hamnkaptener välkomna! 
Ludvig Okmian, Eric Palmberger och Marcus 
Dahlström kommer att dela på ansvaret i sommar. 
De är alla tre ”uppvuxna” med Malma Kvarn seg-
larläger och har under många år arbetat med det. 
På så vis är de vana vid hamnen och all aktivitet 
där. 

De här unga vuxna har en glöd och en entusiasm 
som smittar av sig på oss äldre och det är roligt att 
de har tagit sig an den här viktiga uppgiften, den 
att se till att allt fungerar i hamnen.

Jag hoppas att ni alla får en givande båtsäsong här 
i Stor-Stockholm även om det blir med lite andra 
förtecken just den här sommaren. 

annan heller kunde tänka att detta skulle kunna 
inträffa. Det känns mer som en skräckfilm än 
verkligheten 2020.

Inget under våren har blivit som vi hade tänkt 
oss. Vi hade börjat se fram emot en av de kraft-
fullaste terminer på många år. Ovanligt många 
utbildningar och föredrag fanns i programmet och 
likaså ett stort antal samkväm och aktiviteter i våra 
kommittéer. Men av detta blev det inget!      

I princip har all kursverksamhet och alla program 
ställts in eller rättare sagt skjutits fram. Det känns 
trist men helt rätt – hälsan går alltid först.

Men långtifrån allt står still i Stockholmskretsen. 
Vi har fulltecknade seglarläger på Malma Kvarn, 
har anpassat dem till rådande restriktioner och kan 
därmed låta alla barn och ungdomar som anmält 
sig få komma ut på sjön och lära sig båtliv. Det är 
så glädjande. 

Riksföreningen, som äger Malma Kvarn, har sett 
till att klubbhuset fått en helt ny ventilationsan-
läggning. Ett nytt brandskydd finns nu också på 
plats.  Det är viktiga komponenter för att fastighe-
ten ska hålla den standard som krävs idag.

Bastun, som ligger i anslutning till klubbhuset, 
behövde också en rejäl renovering. Det är nu gjort 
och ett nytt bastuaggregat har installerats. 

Gästande båtar i hamnen kan hyra bastun, men 
förutsättningen är att man är ett slutet sällskap. 
Tidigare har man kunnat dela, men i dessa tider 
väljer vi att man bara får hyra båtvis.

Hänsyn och vänlighet 
kommer man långt 
med.

Vid köp av lagervaror 
i vår webshop erhåller 
ni 10% rabatt på ett köp!
Använd kod PRICK1820 
för att ta del av rabatten. 
Erbjudandet gäller tom 
30 sept 2020.

WWW.FLAGGBUTIK.NU

BUTIK - WEBSHOP
MARINA PRESENTER & INREDNING

SVENSKA  FLAGGOR - VIMPLAR -  NATIONSFLAGGOR 
BÅTVIMPLAR - SIGNALSTÄLL - TILLVERKNING

10%

Välkommen till gästhamnen i Gustavsberg! Helt  ny hamn med fullservice och många aktiviteter, mitt i  

caféer och restauranger. Du ligger lugnt med kvällssol vid Y-bom eller långskepps. 

www.gustavsberggasthamn.se - TEL +46 (0)8-120 577 90

Stockholms skärgårds aktivaste gästhamn!

G
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Helena och Jean-Yves är det nya krögarparet i Kryssarklubbens hamn.

VÄLKOMMEN TILL 
BISTRO MALMA KVARN
Jean-Yves Guillemain kommer att sätta fransk prägel 
på den nya bistron i sommar. Malmà, säger han med 
ett kort a på sista stavelsen – helt på franskt vis. Och 
faktum är att han inte är ny här i Kryssarklubbens 
egen hamn och anläggning. För drygt tjugo år sedan 
serverade han i den restaurang som då drevs av Pia och 
Philippe L´Obry – även då med franska förtecken.

Helena Elvin Guillemain är uppvuxen i ett gammalt 
släktställe på Ingarö under sommarloven och är hem-
tam i den här delen av skärgården. Som student åkte 
hon till Frankrike för att bättra på franskan. Mötte 
Jean-Yves som var både seglings- och skidinstruktör. Så 
gick det som det gick. I sommar har de varit ett par i 
36 år och fyller 112 år tillsammans!

Jean-Yves har tills helt nyligen ägt och drivit restau-
rangen Colette i Vasastan med ett stort antal stamgäs-
ter och franskt koncept. Helena är ekonom och egen-
företagare inom rekrytering. Nu kommer de båda att 
arbeta med Bistro Malma Kvarn. 

”Hela anläggningen vid Malma Kvarn är en liten 
pärla. Här är fortfarande så genuint och trevligt” säger 
de båda. Och maten kommer att smaka mycket bra, 
det intygar Helena och tittar uppskattande på sin man.

Vi kommer alltid ha en specialitet för dagen, en 
”Plat du jour”, berättar Jean-Yves. ”Menyn kommer att 
vara föränderlig så att den som kommer tillbaka alltid 
kommer att hitta något nytt, både vad gäller förrätter, 
varmrätter och desserter.”

Visst hade det kunnat vara bättre ”tajming”. Att 
öppna ny restaurang i Corona-tider är inte det opti-
mala.

”Men ska man ha restaurang i de tider som är nu 
så är Malma det mest perfekta”, säger Helena. ”Det är 
utomhus och luftigt, och vi kommer såklart att hålla 
avstånd med bord och stolar enligt anvisningar från 
myndigheterna som vi noga följer.”

FörväntninGarna är stora. ”Vi hoppas alla ska känna 
att det här är en charmig restaurang med bra stämning 
och en avslappnad, familjär atmosfär”.

”À la maison!” fyller Jean-Yves i på franska vilket ju 
ungefär betyder ”Som hemma!”

Bistro Malma Kvarn
Fullständiga rättigheter
Bordsbeställning 
tel 0734-387636
Även take away – dvs 
mat till båten
Öppnar 12 juni 2020
Följ på Facebook och 
Instagram för nyheter!

En kuriositet: Plötsligt framkom att Helenas farfars 
bror hette Sigurd  Elvin och var en av två dåtida krys-
sarklubbare som starkt engagerade sig för att Malma 
Kvarn skulle förvärvas av Svenska Kryssarklubben. 
Detta för att skapa en träffpunkt för medlemmarna och 
för ungdomsverksamheten. Allt det blev verklighet när 
köpekontraktet skrevs. Det var år 1946. 
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Beatrice Aurore kallas ”Skärgårdens vackraste dam”. 
I år fyller hon hundra, men är också en av de spänsti-
gare. Tio veckor varje sommar seglas hon i skärgår-
den. Men det kunde ha slutat illa för trettio år sedan. 

Beatrice aurore är Sveriges största skärgårdskryssare. 
Det gör 18 ton båt med 22,2 meter på längden, 3,3 
meter på bredden, 2,9 meter djupgående och 150 kva-
dratmeter segel. 

Man får se till att reva i tid, säger de som vet.
Bea, så kallas hon för det mesta, byggdes 1920 

på August Plyms välkända båtvarv i Neglinge, 
Saltsjöbaden. Ett kvalitetsbygge i hondurasmahogny, 
ek och furu. Oregon pine i däcket.

Idag är hon i fint trim, glänser och blänker som om hon 
var ny. Ändå fyller hon hundra. Hur hänger det ihop?

För lite drygt trettio år sedan gjordes en så genom-
gripande renovering att det närapå byggdes en helt ny 
Beatrice Aurore. Men inte helt, det finns fortfarande 
stora delar av båten som är original. Det var efter en 
olycka vid höstupptagningen, då kranbilen som skulle 
lyfta inte hade stödbenen nere ordentligt. Kranen tip-

HUNDRAÅRINGEN    SEGLAR VIDARE

pade på sidan och den tunga lyftarmen klöv Beatrice 
Aurore på mitten, strax för om masten. Tidningar och 
TV gjorde reportage. Bea blev rikskändis.

Sagan om Beatrice Aurore kunde ha slutat där. 
Försäkringsbolaget menade först att båten var skrot.

Men dåvarande ägaren Björn Widström fick en stark 
övertygelse att han skulle rädda båten, för båtens skull. 
Båtar har en själ – eller hur? – och Beatrice Aurore var 
som en familjemedlem. 

Han ville att Bea skulle segla vidare. Och så blev det. 
Efter mycket tid, kraft, kärlek och pengar plus en stor 
portion jävlaranamma sjösattes hon åter. Det var år 1991.

Idag har Beatrice Aurore tio andelsägare. Det har 
visat sig fungera mycket bra och kanske är ett sådant 
delägarskap lösningen för att kunna underhålla och be-
vara en stor och krävande båt. Hon seglas aktivt under 
tio veckor varje sommar. Det är mer än många andra 
båtar i vår nöjesbåtsflotta!

Så vinka lite extra till Beatrice Aurore i sommar och 
hurra gärna för hundraåringen. Med samma ömma 
omhändertagande kan hon bli hundra år till.

Båtbygge med kvalité. Båtliv med kvalité.
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•  B ÅTM AT  • •  B ÅTM AT  •

Sandhamn. Möja. Lilla bagarboden på Ingmarsö. Dalarö. Utö. Stavsnäs... 
Ja, bagerierna är glädjande nog många i Stockholms skärgård och det är härligt 
för alla bull- och brödälskare. Men långt från land blir ett nybakat bröd från 

den egna båtugnen en sensation. Doftar gott. Smakar himmelskt.

En prickig laxröra på en skiva grovt rågbröd - det är Ostprickens eget recept.
Varmrökt fisk är en sommarklassiker. Men de lokala rökerierna är få. 

Nynäshamns rökeri är ett. Finns fler i skärgården? Maila in dina spaningar på 
oväntade ställen i Stockholms skärgård som erbjuder god mat och bunkring.

BÅTBRÖD

8 dl mjöl
1/2 paket torrjäst
1,5 tsk havssalt
ev 1 dl solrosfrön
4 dl kallt vatten
1 msk flytande honung

Gör så här:
Blanda mjöl, torrjäst och salt 
i en bunke. Rör om ordentligt 
och tillsätt ev solrosfrön.
Blanda vatten och honung 
och häll ner i mjölblandning-
en. Rör om och arbeta degen 
noga med en träslev eller lik-
nande. Degen blir ganska lös.
Allt det här görs på kvällen. 
Ställ in bunken i kall ugn med 
en kökshandduk över. När du 
sen vaknar och ser fram emot 
morgonkaffe eller te, ta ur 
bunken, sätt ugnen på absolut 
högsta värme. Häll ut degen i 
en ugnsfast form med ett bak-
plåtspapper i botten. Grädda 
brödet cirka 10 minuter eller 
tills det fått fin färg och luktar 
nygräddat. Äts samma dag.

OSTPRICKENS 
LAXRÖRA

2 dl crème fraiche
En halv fint hackad rödlök
2 msk majonäs
0,5 msk fint riven pepparrot
1 burk röd stenbitsrom
150 g varmrökt lax
Gärna gräslök eller dill
Salt och svartpeppar

Gör så här:
Blanda alla ingredienser utom 
fisk och rom. Spara också lite 
av det gröna.
Blanda långsamt i rommen 
och rör försiktigt. Fördela fis-
ken i munsbitar och vänd ner 
i röran. Blanda helt lite så att 
fiskbitarna inte går sönder.
Servera på en skiva grovt råg-
bröd eller i en wrap om det 
hela ska ätas under gång i 
blåsten. Lägg lite av det gröna 
på toppen.

Maila till Ostpricken om egna 
tips på båtmat och bunkring
ostpricken@sxk.se
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Varning! Segla inte till Furusund och hoppas på bal. 
Balltorps restaurang. Restaurangen bann 1950. Men 
Furusund har kopplingar till Evert Taube, krögaren 
Åke Balltorp, juveleraren Christian Hammer, August 
Strindberg och Astrid Lindgren. 
Här fann Taube ett vattenhål och vänner: Godsägaren 
Karl von Schewen och storsmugglaren Uno Österman 
t. ex.. 
Christian Hammer var den stormrike juveleraren som i 
slutet av 1800-talet förvandlade Furusund till exklusiv 
kurort. Svinkällan blev Duvkällan. Gamla träkåkar fick 
italienska namn. Kolerakarantänen blev Isola Bella. 
Där bodde Strindberg och skrev Ett drömspel. Astrid 
Lindgren hade sommarhus.. Här, sittande i sängen 
med utsikt över Furusundsleden och sin Folkbåt Salt-
kråkan, stenograferade hon de flesta av sina böcker.

En sommarmorgon 1928 låg Sven Saléns stora kust-
kryssare Lumme förtöjd vid Svinskär, en liten holme 
vid inloppet till Kyrkviken på Ornös ostsida. Ombord 
fanns Sven Salén och några vänner, bland annat Evert 
Taube. Nej förresten Taube fanns inte ombord. Salén 
berättar:
”Jag vaknade av att någon skrålade. Då jag tittade ut 
genom ruffluckan såg jag Taube. Han stod naken i 
vattenbrynet och hade en krans av tång i håret. Intill 
honom flöt min älskade, dyrbara Brockluta.”
Taube var stolt och sjöng visan han skrivit under nat-
ten: ”Svart, mot en gyllene sky en havsörn framåt 
svävar”. Salén var imponerad men beslutade att skänka 
Taube en egen Brockluta och rädda sin egen.

Hamntips
Kyrkviken Bar & Bistro ligger i Kyrkvikens mynning, 

”Vi har så fint, nu i vårat lilla skjul” heter det i Brevet 
från Lillan. Och ett litet skjul var första Sjösala. El-
ler är, skjulet finns kvar vid Gammelboda fladen vid 
Stavsnäs. Det är ett rum på tio kvadratmeter, en tre-
våningssäng för barnen och en smal dubbelsäng för 
föräldrarna. Utedass med två hål.
Det här är bakgrunden: I juli 1928 fick Astri ett tele-
gram från Evert Taube. Han var på Röda havet som 
passagerare på ett fartyg. ”Köp sjösalen mittemot 
Gammelboda”, stod det. Astri lånade pengar av pappa. 
Första lilla skjulet ersattes 1937 av ett lite större som-
marhus och skjulet blev Astris ateljé. Sjösalavals, där 
Rönnerdahl skuttar med ett skratt ur sin säng tillkom 
1942. 
Sommarhuset brändes ner av en galen kvinna, en stal-
ker, i december 1969.   

Hamntips

”Vinden har somnat i båtarnas segel, ut över Baggens-
fjärdens spegel”. Taube skrev visan på Grand Restaur-
ang till Astri. Det var pingst 1926 och de hade varit 
gifta ett år. Grand Restaurang var ett annex till Grand 
Hotell i Saltsjöbaden och låg på Restaurangholmen. 
Utsikten var fenomenal, stora fönster och stora fester. 
Astri och Evert var där på en konstnärsfest med kos-
tymbal. 
Till Grand Restaurang drog ungdomar från Nacka och 
Saltsjöbaden fram till 20 december 1968. Då förstör-
des hela byggnaden i en brand. Den som i dag vill se 
Baggensfjärden tyst i månens ljus söker sig till Artipe-
lag. Det är en fantastiska privatägda konsthallen, ska-
pad av Björn Jakobson, grundare av Babybjörn. 

Hamntips
Nedanför Artipelag finns fina flytbryggor med gratis 
förtöjning. Strandpromenad slingrar vackert och är 
byggd av lärkträ. På museet visas alltid intressanta ut-
ställningar och restaurangen är utmärkt.

1 Vals i Furusund Havsörnsvals

Sjösala vals Kom i min famn

”Fjärden ligger blank som ett nybonat golv...”

Ostpricken fortsätter att inspirera till färdmål  
med en berättelse eller historia. Nu handlar det 
om Evert Taube som sällan eller aldrig förtöjde i 
en naturhamn. Det blev Furusund, Saltsjöbaden 
och Utö istället. Där var det fest, mat och dryck. 

Mycket folk och med fendrar emellan. 
Sen blev allt  till musik och dikt.

Ta tampen till Taube
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  1. Arholma Handel 0176-560 12

  2. Tjockö Butik och Krog 0176-431 80

 	3. ICA Nära Högmarsö 0176-830 40

 	4. Rödlögaboden 0176-870 60

  5. Klintsundet Ekolanthandel 08-542 432 43

		 6. Husarö Lanthandel 070-719 97 71

  7. Finnhamns Sommarbutik 08-542 462 12

 	8. Coop Ingmarsö 010-745 02 80

  9. Svartsö Lanthandel 08-542 473 25

 	10. Coop Långvik Möja 010-745 02 80

 	11. Lådnamacken Livs 08-542 473 21

 	12. Norra Stavsudda Handel 08-571 650 78

 	13. Coop Berg Möja 010-745 02 80

  14. Grinda Lanthandel 08-542 494 91

  15. Gällnö Handelsbod & Café 08-571 663 10

  16. Harö Livs 08-571 571 91

  17. Westerbergs Livs Sandhamn 08-571 530 19

  18. Runmarö Lanthandel 08-571 527 00

 	19. Guns Livs Nämdö 08-571 560 17

 	20. Kymendö Service 08-501 542 65

  21. Utö Livs 08-501 570 05

  22. Rånö Livs 08-501 571 22

  23. Nåttarö Handelsbod 070-38 222 58

  24. Saltboden Kök & Proviant 
   Landsort 08-520 340 14

 = Drivmedel och gasol

 = AGA Gasol

❤ = Hjärtstartare finns på ön

Din mat butik i  
Stockholms skärgård

skärgårdshandlarna.se

Utövisan Calle Schewens vals

Gå till Utö för natten. Det gjorde Evert Taube med 
lilla kostern Ellinor 1922. Att säga att det är sig likt är 
att ta i. Taube förtöjer mellan Mejt och Sif, skärgården 
då mest värdeladdade båtar. Mejt var Anders Zorns båt 
och Sif  kronprins Gustaf Adolfs. Mejt är uppbränd 
och Sif finns på Sjöhistoriska museet – en riktig kluns-
båt för övrigt. Men dansa och äta kan man fortfarande 
göra. Om någon Utö Märta fortfarande, som i visan, 
blottar halva barmen är osäkert. Dessutom skrev inte 
Taube så. I originalversionen av visan  i boken ”På 
Kryss med Ellinor” blottar hon hela armen. Ingenting 
annat. Men det struntar dagens trubadurer i. Gasten 
som försvann med de vackra Utöflickorna var Taubes 
lillebror Gösta. 
För den som gillar en ordentlig promenad rekommen-
deras också Kryssarklubbens bojar i Kyrkviken. Under 
promenaden norrut med Gruvbryggan kan du dess-
utom gnola på en annan Taube visa, Vals i Gökottan. 
Den handlar om Ängsholmens blommande stränder 
och de ligger på Kyrkvikens västra sida. Västergök är 
bästergök, diktar Evert Taube och han och familjen 
hyrde ett litet torp här somrarna 1934 och 35. Fjärden 
som ligger blank som ett nybonat golv är Mysingen.

Ett gäng unga herrar satt 1892 i Spillersboda och med-
iterade. Kanske inte mediterade men drack kaffe med 
Kron – kaffekask. Arla Coldinuorden, Neptuniorden, 
Frimurarorden... Män, bara män, med ordensband och 
medaljer tog sig själva på allvar. Det gjorde inte män-
nen i Spillersboda. De instiftade en anorlunda orden 
– Pelarorden. Hälften av medlemmarna skulle vara 
skärkarlar, hälften konstnärer, författare, poeter. Sam-
lingsplats var lilla Håtö Svansar, söder om Rådmansö. 
Albert Engström var en av dem och diktade:
”Fyllbultar sova på golv och i sängar
Natten råder i Svansarnes ängar.”
I juli 1931 blev Evert Taube kallad till medlem. Han 
beordrades att skiva en visa som andas den Stockholm-
ska skärgårdens och Roslagens högsommarluft och 
såsmåningom förvandlas till dunklare julinättrer.
Taube påstår att han under första natten på Svansarna. 
Det stämmer inte. Det tog ett par veckor att skriva 
Calle Schewens vals – men det är väl OK. ”Det svens-
ka folkhemmet byggdes inte till tonerna av Internatio-
nalen. Det bygges till tonerna av Calle Schewens vals”, 
säger Ulf Lundell.

Hamntips
Gästhamnen vid Gruvbryggan är en av Stock-
holms skärgårds mest välbesökta och mest väl-
ordnade. Vid Kryssarklubbsbojarna i Kyrkviken är 
det lugnare.

Hamntips
Ankra vid Svansarna och ro in. Är någon i stugan 
fråga om du får titta runt och provsitta bänken i Calle 
Schewens berså. Pelarorden har också uppfört ett min-
nesmärke på Norrpada. I närheten finns fina natur-
hamnar.
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ENGÅNGSTALLRIK ELLER PORSLIN?

Plast är viktigt och oundvikligt i våra liv. Men 
ibland blir det för mycket av det goda och på 
fel ställe. Skulle inte en festlig måltid ombord 
vara värd lite disk?
Istället för plastbestick och engångstallrikar ska 
det vara fest på riktigt, med fina tallrikar, glas 
och bestick.
Från och med år 2021 förbjuds en del av en-
gångsplasten i Europeiska unionen. Det hand-
lar bland annat om tallrikar, bestick, bomull-
spinnar och snabbmatsförpackningar. Varför 
vänta till 2021? Visst är sommarlovet en bra 
tidpunkt för förändring? Läs gärna mer på Håll 
Sverige Rent www.hsr.se/re-thinkre-use/darfor-
ska-du-ta-med-egen-pase

Text Hans Schenk
Stockholmskretsens Miljökommitté

•  F O K U S  M I L J Ö  • •  B A R N  O M B O R D  •

STOCKHOLMSKRETSENS 
MILJÖKOMMITTÉ

Vi i Stockholmskretsen startar upp 
Miljökommittén igen. När corona lagt sig pla-
nerar vi föredragskvällar och andra aktiviteter. 

Östersjön är ju tyvärr rejält övergödd. 
Algblomning är något vi fått uppleva mest varje 
sommar på sistone. Här kommer några saker vi 
alla kan bidra med för ett miljösmartare båtliv. 
Det löser inte allt, men tillsammans kan vi åt-
minstone bidra, till ett friskare hav.  

Det mesta är hämtat från Stockholms stads 
hemsida som riktar sig till oss i fritidsbåt. Det 
handlar om båtbottnar, båtunderhåll, om mo-
tor och bränsle, om kemikaliehantering och 
naturhänsyn. Här har jag listat det jag bedömt 
som de viktigaste.
• Skydda marken på land vid underhåll.
• Håll båtbotten fri från påväxt.
• Välj om möjligt miljövänligt bränsle (kontrol-
lera att försäkringen gäller) och optimera båt 
och propeller för bästa effektivitet. 
• Välj miljömärkta kemikalier, se till att färgres-
ter, olja och glykol omhändertas korrekt. 
• Byt ut tampar och rep i konstfiber eller pre-
senningar som börjat vittra så du inte släpper 
ut plast. 
• Använd miljömärkt även för disk och hygien, 
men var extra försiktig med att släppa ut något 
alls i grunda vikar. 
• Använd inte engångsgrill. Investera i en bra 
gill och avstå engångsmaterial. Tänd med tänd-
papper istället för tändvätska. 
• Toalett till sjöss… töm båttoan på avsedd sta-
tion. Gå hellre i land och ”vattna en buske”. 
Urin i vattnet tillför både kväve och fosfor som 
bidrar starkt till havets övergödning. En liter 
urin ger ca 8-10 kg extra algblomning enligt 
marinbiolog Lena Kautsky. Var extra varsam 
om grunda vikar som är lek- och föryngrings-
plats för fisk- och fågellivet. 

Text Gunilla Westberg
Stockholmskretsens Miljökommitté 

VARNING NÄR HAVSTULPANEN FÄSTER 
Skicka ett SMS till nummer 71120 med texten 
”havstulpan start”.
Tjänsten drivs av Båtunionen med stöd av 
Havs- och vattenmyndigheten.
Mer tips om båt och miljö på webbplatsen
www.båtmiljö.se 

Barnteckning på anslagstavlan vid färjeställe i 
Hammarby Sjöstad. Bättre kan det inte sägas. Var med i 
Stockholmskretsens tävling kring Strandstädning, sid XX!

GÖR EN LOPPA
Klipp ur loppan ovan, färglägg gärna, och börja fråga. Det 

handlar om båtvett på bryggan, i båten och på land.
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För mer information gå in på: www.nackakapelltvatt.se  
Kontakta oss på telefon: 070-205 84 09 
Ni hittar oss på Stenhuggarvägen 2 R,  

Saltsjö-Boo Kummelbergets Industriområde

VI hjälpeR dIg med: tvätt, mögelbehandling och 
impregnering av kapell, markiser, förtält, båtdynor, 

båtmattor samt reparationer, byte av blixtlås, rutor m.m

18_Nackakapell_PB1303.indd   1 2013-02-12   11:48:59

VILL DU OCKSÅ SYNAS I 
OSTPRICKEN?

Kontakta Hadar Svanström
Mediamäklarna AB 070-845 69 60

hadar@mmab.nu

Nya besättning i hamnen
Vi har tre nya hamnkaptener på Malma Kvarn i som-
mar. De finns där för att hjälpa båtar in och ut i hamn, 
anvisa båtplats för gästande båtar och kort sagt - se till 
att allt fungerar så bra som möjligt. Från vänster: Eric 
Palmberger, Ludvig Okmian och Marcus Dahlström.

Kiosk och café på Malma Kvarn
I bild ovan till höger står Alexandra XXX, eller ”Lexi” 
som hon kallas, som är den nya ansvariga för kiosk och 
café i Malma Kvarns gästhamn i sommar. Nybakade 
frallor på morgonen lär det bli. ”Lexi” är kompis med 
glassgubben så glassboxen bör alltid vara välfylld.

•  P E J L I N G  •

•  E N TI D N I NG FÖR D IG I  SVE N S KA KRYSSAR KLU B B E N S STOCKHOLM S KR ETS •

HÄNG MED PÅ eskaderfärd

OSTPRICKEN
Nummer 1 • 2017

GÅ PÅ KURS vårens nya program

Seglarläger för BARN & UNGA

Bra puff med BOGPROPELLER

•  E N TI D N I NG FÖR D IG I  SVE N S KA KRYSSAR KLU B B E N S STOCKHOLM S KR ETS •

OSTPRICKEN
Nummer 1 • 2019

Seglarläger på Malma 
och dagläger i Optimist

Föredrag & filmer 
Kolla programmet!

4 frågor om 
algblomning

STOCKHOLMSKRETSEN
1929-2019 90ÅR

•  E N TI D N I NG FÖR D IG I  SVE N S KA KRYSSAR KLU B B E N S STOCKHOLM S KR ETS •

OSTPRICKEN
Nummer 2 • 2019

Ny rutt ny
UPPLEVELSE

Det händer på 
Malma Kvarn

Färdmål 
Gotska Sandön

Sommarnummer!
STOCKHOLMSKRETSEN

1929-2019 90ÅR

•  E N TI D N I NG FÖR D IG I  SVE N S KA KRYSSAR KLU B B E N S STOCKHOLM S KR ETS •

OSTPRICKEN
Nummer 3 • 2019

Vi för båtlivet
VIDARE

GÅ EN KURS
Nytt program

Färdmål 
UTSKÄRGÅRD

STOCKHOLMSKRETSEN
1929-2019 90ÅR

•  P E J L I N G  •

Solosegling 12 timmar
12-timmars Ensamseglingen seglas i år lördagen den 13 
juni. I vanliga fall brukar det vara gemensam målgång i 
Stockholmskretsens uthamn Norrviken vid Runmarö - 
så blir det inte i år pga rådande omständigheter. Detta 
innebär att du har målgång vid samma punkt du starta-
de ifrån för att lättare komma tillbaka till hemmaham-
nen. Alla detaljer och uppdateringar finns som vanligt 
på vår webbplats: 24-timmars.nu/seglingar/ensamseg-
lingen-i-stockholm-2020

Eskader i sommar
Vissa av Stockholmskretsens eskadarar har fått ställa in 
alternativt justera sina eskadermål pga rådande omstän-
digheter kring Coronaviruset. Men vissa har några plat-
ser kvar. Maila kansliet stockholmskretsen@sxk.se

Enstaka platser kvar
Lägerverksamheten vid Malma Kvarn har några en-
staka platser kvar på sommarens populära seglarläger. 
Intresserade vänder sig till Hanna Lindvall på kansliet, 
stockholmkresten@sxk.se, eller telefon 08-716 22 50.
Kanske har du tänkt tanken att kunna jobba som ledare 
nästa sommar? Ansök då till Aspirantlägret i augusti.

TÄVLING STRANDSTÄDNING

Förena sommarens båtfärd med en 
god gärning. Städa upp i vikar och 
vass. Ta med en påse och samla det 
skräp du ser, knyt ihop påsen ordent-
ligt. Lägg i sopmajan eller ta med 
hem.

Delta i tävlingen ”Strandstädning”.

1. Räkna dina fyllda påsar, i storlek 
”vanlig matkasse”. 

2. Ta en bild på dig själv och en av 
dina påsar, gärna med din båt i bak-
grunden.  

3. Maila detta senast den 5:e i måna-
den efter. Berätta hur många påsar du 
tagit hand om senaste månaden, ditt 
namn och båtens namn och gärna var 
du varit och plockat.

Maila till stockholmskretsen@sxk.se
Rubricera mailet ”SXK strandstädar”. 

Kommittén utser månadens vinnare 
under sommarmånaderna juni, juli 
och augusti i två klasser: Junior upp 
till 14 år samt vuxen. Vinsten är en 
keps eller mössa till juniorer samt 
keps eller en av våra tidigare årsböck-
er till vuxna. Vinnarna presenteras i 
Ostpricken.  
  
Varje litet steg mot en renare skärgård 
är ett viktigt steg. Framför allt kan du 
förhindra att en fågel eller fisk fastnar i 
en bit fisknät, skär sig på en glasbit el-
ler äter upp plast i tron att det är mat. 
Nu håller vi tummarna för en härlig 
sommar - och strandstädning!

Hälsar Gunilla Westberg
Stockholmskretsens Miljökommitte

Sprängningar vid nya Skurubron
Trafikverket bygger en ny bro över Skurusundet i Nacka 
kommun. Det innebär sprängningar ända fram till och 
med juli månad, som stoppar båttrafiken under vissa 
fasta tider: måndag till torsdag kl 10, 14 och 19.30, 
samt fredagar kl 10. Det kommer dock inte vara spräng-
ningar varje vecka under perioden. En bevakningsbåt 
ligger i farleden vid var sida av det avstängda farvattnet 
när sprängning kommer att ske. Avstängningstiden vid 
varje sprängtillfälle är 10 minuter.

Gamla Skurubron.
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•  P E J L I N G  •
MARIN AGM FÖRBRUKARBATTERI

SÄKER DRIFT MED YUASA

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE

AB MASKINEXPORT
Skogsbovägen 1, Gustavsberg

Telefon: 08-570 355 00
E-post: info@maskinexport.se

 ÖPPETTIDER
Måndag-torsdag 08:00-17:00

Fredag 08:00-15:00 www.ostersjokompaniet.se

Här hittar du allt du behöver till dynor, 
kapell och skrovklädsel. 

Vi har ett stort sortiment av marina  
tyger och konstläder.  
Skumplast och stoppningsmaterial

Kapellrör, beslag och bågar

Blixtlås och rutor

Kapellväv från Sunbrella, Sauleda 
& Sandatex

*

*

*
*

Dynor & kapell

Förnybart dieselbränsle
Den nya dieseln HVO100 innehåller ingen biodiesel av 
typen RME som kan skapa filterigensättningar och till-
växt av mikroorganismer och bakterier – algbildning. 
Istället består den av 20 procent fossilfritt bränsle av 
typen HVO. Den ska gå att använda i alla dieselmoto-
rer – nya som gamla. Korrosionsskydd för att motverka 
rost och antioxidanter för att motverka igensatta filter 
ska vara tillsatta. På Dyvik Marina i Furusundsleden 
ska man snart kunna tanka det förnybara dieselbräns-
let HVO100. Marinan, som även har alkylatbensin på 
pump, är en fullservicemarina. Här finns, förutom sjö-
mack, även sommarcafé och gästhamn.

Ingen glashämtning från sopmajorna
”Glaset du tar med till skärgården tar du också därifrån. 
Det är glasklart.” Den klara uppmaningen kommer 
från Skärgårdsstiftelsen som från och med i sommar 
inte längre tar emot glas i soptunnor eller returlådor. 
Miljöhandläggare Anna Ehn förklarar beslutet med att 
man vill minska antalet transporter i skärgården. Men 
framförallt saknar hämtarna många gånger förutsätt-
ningar för återvinning av glasavfallet.
Skärgårdsstiftelsen har också, som en försiktighetsåtgärd 
i samband med Covid 19, beslutat att hålla sina bastur 
stängda. Beslutet gäller tills vidare och uppdaterad info 
finns på stiftelsens hemsida under ”Besöksinformation”

Porslin med båtens namn
Oscar Juhlin, vd på Gustafsbergs porslinsfabrik, var en 
ny utställare på Allt för Sjön i år – så länge den nu va-
rade. Han ville bl a visa den fina serien ”Sommar Hav”. 
Monogramporslin är en specialitet för båtägare. Arcona 
Yachts är stamkunder med svart logga på helvitt porslin.

Sitt ner - för fräschare båttoalett
Det kom ett mail till redaktionen: ”Hyrde båt utomlands 
och där fanns denna lilla skylt på toan. Omanligt tycker 
kanske någon. Men sanningen är att det ger en betydligt 
fräschare toa ombord. Sprid gärna, jag tycker idén är både 
enkel och vettig. Hälsningar Janne”

DRÖMMEN OM ATT SEGLA ÖVER ATLANTEN

FÖLJANDE INGÅR 

Flyg Köpenhamn/Stockholm/Göteborg Lissabon med retur från Barbados med SATAP • Alla transfers flygplats/hotell/fartyg i Lissabon och Barbados • En natt 
på hotell i Lissabon inkl en gemensam lunch och frukost • En stadsutflykt i Lissabon • 17 dagars segling ombord på Royal Clipper • Helpension ombord • Öl, vin
och vatten till lunch och middag • Gemensamma aktiviteter • En gemensam utflykt på Teneriffa • Dricks till besättning • Hamnavgifter • 3 nätter på 4-stjärnigt
hotell på Barbados inkl frukost och en middag • Rundtur på Barbados på ankomstdagen inkl. lunch • Erfaren färdledning: Erling Matz & Carina Lernhagen Matz.

BOKNING: POSEIDON TRAVEL AB, KAJPROMENADEN 22, HELSINGBORG  •  042-37 40 00
INFO@POSEIDONTRAVEL.SE  •  POSEIDONTRAVEL.SE

PRELIMINÄRT PROGRAM
21/10 Flyg med SAS/TAP från 
Arlanda, Landvetter eller Kastrup 
via London till Lissabon, transfer till 
hotell i Lissabon.
22/10 Gemensam stadstur och lunch, 
transfer till hamnen, ombordstigning 
Royal Clipper, fartygs visning. 
Av segling på kvällen.
23/10 Portimao, Portugal.
24/10 Till havs.
25/10 Safi, Marocko.
26/10 Till havs.
26/10 Ankomst Teneriffa morgon, 
Kanarieöarna.
26/10–7/11 Kurs mot Västindien.
7/11 Ankomst morgon Bridgetown, 
Barbados. Utflykt runt ön. Transfer 
till hotell.
7/11–10/11 Sköna dagar på 4-stjärnigt 
hotell, Accra Beach Resort på Barba-
dos. Gemensam middag sista kvällen.
10/11 Hemresa, flyg med Condor/
Lufthansa via Frankfurt till Arlanda, 
Landvetter eller Kastrup.
11/11 Ankomst Sverige. 

21/10–10/11 2020 MED ROYAL CLIPPER (10:E RESAN)

FRÅN 

68.500:-
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•  P Å  G Å N G  I  S TO C K H O L M S K R E T S E N  •

Seglarläger Junior äldre
11-18 juni (8 dagar) på Malma Kvarn.

Seglarläger Junior yngre 
22-28 juni (7 dagar) på Malma Kvarn.

Kölbåtskurs / seglarintyget
25-28 juni Seglarkurs steg 2, med en 
Arcona 400 för vuxna, 4 dagar. 

Eskader Natur & Kultur
27 juni - 24 juli
Eskaderledare Nils Granlund

Seglarläger Junior Mix 
1-8 juli (8 dagar) på Malma Kvarn.

Eskader 10 dagar
2 - 12 juli
Eskaderledare Christian Geisler

Ungdomseskader Söderut
2-30 juli. Eskaderledare Jonas Holm-
qvist och Niklas Isakzon

Barneskader Kapten Krok
4-11 juli
Eskaderledare Camilla Fors med fam

Familjeeskader Västervik
5-12 juli
Eskaderledare Stefan Pettersson

Familjeeskader Norrut
5-12 juli
Eskaderledare Arvid Engström

Familjeeskader från sand-
strand till glasskiosk
5-12 juli. Eskaderledare Mikael och 
Caroline Ankerfors 

Pirateskader
8-15 juli. Eskaderledare Elisabeth 
Däcker och Erik Malmqvist

Konfirmationsläger
11-29 juli på Malma Kvarn.

Mer info på www.sxk.se/stockholmskretsen

Eskader vecka 29-30
12-25 juli
Eskaderledare Gunnar Johanson

Familjeeskader
13-20 juli. Eskaderledare Robert Tyl-
ner och Lisa Gugala

Seglarläger Tonåring
3-14 augusti (12 dagar) på Malma 
Kvarn.

Spinnaker- och krysstrim
18 augusti kl 17.30-21-30 på
Baggensfjärden, samling Saltsjöbaden.

Aspirantläger
22-23 augusti (2 dagar) på Malma 
Kvarn

Spinnaker- och krysstrim
25 augusti kl 17.30-21-30 på
Baggensfjärden, samling Saltsjöbaden.

STOCKHOLM.
Tel +46 8-745 12 20

stockholm@boding.se

GÖTEBORG.
Tel +46 31-93 30 82

gbg@boding.se

MALMÖ.
Tel +46 40-15 99 65
malmo@boding.se

OSLO.
Tel +47 23 22 99 00

oslo@boding.se

Pris gäller vid beställning senast 31 juli 2020. Pris varierar med duk, fi ber, yta, detaljer, antal rev m.m. Erbjudande kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter. 

Boding Segel håller öppet hela sommaren. Beställ i juni-juli, vi ger 
10-20% rabatt på hela Boding Segels sortiment av segel, kapell, 
rullar och båttillbehör. Kort leverantid på många segel och kapell. 

LAZYBAG custom fi t 2020SOMMARKAMPANJ
BESTÄLL I JUNI-JULI, SNABBA LEVERANSER

RULLGENNAKER CODE1 + SELDÉN CX GENN.RULLE  KAMPANJ ORD.PRIS
First 31.7, Hanse 315, Albin Nova, Omega 30 22 500 kr 24 750 kr
Bav.32 Farr, Dufour 325, Hanse 325, Jeanneau SO 32 24 500 kr 26 900 kr
Bav. 40 CR, Elan 37, Hanse 370, Jeanneau 39i 34 500 kr 37 800 kr

STORSEGEL CROSSCUT DACRONDUK KAMPANJ ORD.PRIS
Comfort 32, Fenix, HR 29, Maxi 95, Omega 28,  14 500 kr 17 650 kr
Albin Nova, Arcona 32, Linjett 32 7/8, Maxi 999, Omega 30 20 900 kr 24 350 kr

RULLEGENUA DCX CRUISINGLAMINATDUK KAMPANJ ORD.PRIS
Ballad, Comfort 30, C-ina 32, Maxi 95, Maxi 999, Scampi 22 500 kr 25 850 kr
Bavaria 37 Cr, Dufour 365 GL, HR 36, Jeanneau SO 35 29 900 kr 33 300 kr
Bavaria 42 Cr, Elan 434 Impr., Najad 390, Oceanis 411 42 900 kr 48 900 kr

LAZYBAG (CUSTOM FIT 2020) KAMPANJ ORD.PRIS
Cumulus, Comfort 30, Ballad, Shipman 28 5 850 kr 6 550 kr
A.Nova, Bav 32 & 34, Contrast 36, C-ina 32, Maxi 999 8 250 kr    9 350 kr
Arcona 370, Bav 39 Cr, Elan 40, Hanse 370, Dufour 40P 9 50 kr 11 350 kr

Skriv till info@boding.se i sommar och berätta vad du behöver så återkommer vi med förslag till just din båt.

J-122 Stor och fock i G2 Membranduk, fi bermix kolfi ber & 
technora, lätt ljusgrå taft 2 sidor. Fotograf Henrik Hydén

Proffs på rullsystem: Kampanj på Seldén CX & GX 
rullsystem för gennaker- och Code-segel. Beställ i 
juni-juli 2020. Vi har oftast alla Furlex-rullsystem och 
Seldén CX och GX rullsystem i lager för omgående 
leverans.

SNABBA LEVERANSER  

Vi erbjuder snabba billiga leveranser till de fl esta 

hamnar längs Sveriges, Norges och Danmarks 

kuster. Vi har ca 40 segel och 50 kapell till de van-

ligaste båtarna i lager för omgående leverans. 



POSTTIDNING B
(Returadress:  Box 1158, 131 26 Nacka Strand)

 Vi delar Båtlivet med dig
Svenska Sjö är stolta över att vara ägda av riktigt båtfolk, 

tillsammans utvecklar vi det svenska båtlivet.

Det syns när våra 
kunder är nöjda
Svenska Sjö är  specialister på båt och erbjuder  
våra försäkrings tagare kunnig, snabb och smidig 
skadehantering till låga premier. Dessutom ger vi våra 
försäkringstagare direkt återbäring på överskottet. 
Sedan 1967 har vi  tryggat båtägare och båtklubbs
medlemmar i hela  landet, så nästa gång nån vinkar,  
är det kanske en i gänget.

Försäkra din båt på SvenskaSjö.se

Räkna ut 
din premie:


