
NATUR OCH KULTUR 
i Sankt Anna

20.10 kl 14
Skarvkonflikten
Maria Ovegård
forskare och miljöanalyti-
ker vid SLU och disputerad 
på ämnet skarvar. 
Hur påverkar skarven fisk, 
fiske och sin omgivning?

S:t Anna skola, matsalen 
Fri entré, kaffeservering

10.11 kl 14
Från fiskarna i 
skärgården till 
biskop Brasks 
matbord
Museichef Markus 
Lindberg berättar om 
hur fångsterna tillreddes 
och serverades i 1500-ta-
lets Linköpings slott.

Edgards på Lagnö
Entré inkl kaffe o bulle 60:-

Arr: Medeltidscentrum/Söderköpings kommun, Edgards på Lagnö, 
Navet i Havet, Studieförbundet Vuxenskolan.

edgardspalagno.se
Nedre Lagnö 1, Sankt Anna
tel: 076-1937066
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JULBORD PÅ BÅTHUSET
 

Julbord 1, 2, 3 advent

Lördagar kl. 13.00 & kl. 18.00
Söndagar kl. 13.00

Priser:  kl. 13 420kr & kl 18 455kr
Barn under 12 år halva priset

MAGASINET SANKT ANNA
 

Adventsfika och jultallrik
Gårdsbutikens julklappar

Lördag & söndag  1/12 och 2/12
Lördag & söndag  8/12 och 9/12

Öppet kl 10 - 16  

JULMARKNAD TYRISLÖT

Antikt, Present & Hantverk
Servering i pub “Sumpen”

Lördag 8/12 kl. 10 - 16

Advent i Sankt Anna

Bio 
med 
bärs

Välkomman till Mon på Bio 
och bärs. Navet i havet 

bjuder stolt in medlemmar 
och lokalbefolkningen 

på event i höstmörkret. 
Möjligheter till mat och 

dryck finns!

15.00 Barnmatine: Coco
19.00 Kvällsfilm: Solsidan

17 november på Mon
80 kr/vuxen - 60 kr/barn - Bokning: petra@skargardsbyn.se

 

Skarvkonflikten!? 
Hur ska vi tänka om skarven som bl a bosatt 
sig på vackra Lindholm? Det innebär att ön 
snabbt förlorar grönska och att de tränger ut 
andra fåglar som häckar där.  Lindholm 
ingår i naturreservatet på Lagnö och har 
högt naturvärde. Det är ett område där 
många bor, fast- eller fritidsboende, seglar, 
badar, vandrar. En ödelagd ö påverkar 
många. Det är dags för konkreta åtgärder 
för att lösa konflikten med skarvarna!

För att få lite fakta anordnar Navet i Havet en föreläsning medMaria Ovegård, 
fil dr, miljöanalytiker/forskare vid institutionen för akvatiska resurser, Sveriges 
lantbruksuniversitet.Den genomförs den 20 oktober, vi kommer att rapportera 
från den och vad som händer framöver i kommande Nyhetsblad. Medarrangörer 
är Studieförbundet Vuxenskolan.

Barbro Mellqvist   

– Sommaren var galet bra, säger Johan Bergström, S:t Annagården, 
när vi ber honom summera erfarenheten av årets supervarma 
sommarmånader.   
– Jämfört med förra året, som var bästa säsong tidigare, har 
omsättningen ökat med ca 40%. Besökarna har kommit från när 
och fjärran, fler utländska än tidigare, men viktigaste målgruppen 
är de som bor i Östergötland och närliggande län. Värmen gjorde 
att många flydde från städerna ut till den relativa svalkan som 
skärgården kunde erbjuda. Däremot fick säsongen ett abrupt slut 
något tidigare än föregående år. Utmaningen inför framtiden är att 
försöka förlänga säsongen genom att öka antalet bokningar för olika 
grupper, allt från pensionärer till företag, fiskare m fl. 

Husby Säteri ökade antal gäster från Tyskland 
och Holland 
Att sommaren varit ovanligt bra för besöksnäringen intygar samtli-
ga företag som vi frågar. 
 –Vi är jättenöjda, säger Fredrik Wastesson på Husby säteri, inte 
minst ser vi nu resultatet av vår marknadsföring i Holland och 
Tyskland. Det tar några år innan man når ut, det är stora besöks-
grupper vi vill kommunicera med, men nu ser vi att allt fler har hört 
talas om Husby säteri i Östergötland!   Vi har förstås också många 
gäster från närområdet, det är basen i vår verksamhet, fortsätter 
Fredrik.
– Vi kommer att fortsätta utveckla verksamheten med bra mat, olika 
event och öppet året runt.

Fler båtplatser behövdes vid Magasinet
Magasinet på Uvmarö är fortfarande i uppstart och har svårt att 
jämföra med tidigare år.   
– Det har varit en bra säsong, både för serveringen, där vi i år också 
serverade mat, och för gårdsbutiken, berättar Bengt 
Almkvist, Många besökare kom sjövägen, vi fick ordna lite fler 
båtplatser för att kunna ta emot alla. Nu arbetar vi med att 
utveckla verksamheten och koppla den ännu tydligare till vår 
verksamhet med produktion av kött, ull och skinn. Det finns en hel 
del att göra på byggnaden, vi kommer också att arbeta med marken 
runt Magasinet så att vi kan ha betesdjur där nästa sommar.

Ägg och potatis storsäljare i Handelsboden
En nyhet för året var Handelsboden på Tyrislöt Camping. 
– Affären har varit mycket uppskattad, både av fast- och sommar-
boende och av turister, säger Lotta Rosell. Utrymmet är begränsat, 

men det sortiment vi har haft har uppskattats. Storsäljare var bas-
varor som mjölk, ägg och potatis. Värmen gjorde förstås att vi sålde 
väldigt mycket vatten och andra drycker. Eldningsförbudet innebar 
att kunderna istället för biffar och korv till grillarna 
efterfrågade rökt kyckling och fisk. 
– Det var ett bra första år, säger Lotta. Vi kommer att fortsätta med 
ungefär samma utbud och öppettider nästa sommar.

Do the North fick starta catering
Eldningsförbudet hade den positiva effekten att restaurangerna fick 
fler besökare. Det ställde också till det för Do the North som säljer 
kajakpaddling och vildmarksäventyr till främst Londonbor.  VD 
Thomas Ohlander berättar att deras koncept fick ändras något. De 
erbjuder kompletta paket med kajaker, utrustning, mat, stormkök, 
tält, ja, allt vad som kan behövas för en spännande men bekväm 
skärgårdsupplevelse. Gästerna lagar vanligtvis själva maten på 
stormkök. Med eldningsförbudet fick Do the North starta en ny 
verksamhet, catering!  Mat tillagades i storkök och kördes ut med 
hjälp av båttaxi till de olika öar som gästerna tältade på.

Många museibesökare trots värmen
Skärgårdsmuseet, som i år hade en utställning om pensionatsrörels-
en, hade även de ökning av antalet besök, trots värmen. 
– De som kommer till oss är från många olika håll, berättar Boel 
Holgersson. -Både närboende och turister. För de som inte talar 
svenska finns översättningar på engelska och tyska. Inför framtiden 
planerar Sankt Anna hembygdsförening, som driver muséet, att 
arbeta fram en ny temautställning till 2020. Vad den skall handla 
om är ännu inte bestämt.

Ål, gös och abborre gick till i sommar
Anders Johansson/Kallsöfiskarn, säger även han att sommaren 
varit riktigt bra. – Fisket har varit bättre än på många år, jag har fått 
upp mer ål, gös och abborre än tidigare.  Fångsten säljs i egen bod i 
Tyrislöt hamn och till företag i S:t Anna. Intresset för lokalproducer-
at ökar år från år. En del säljs också på fiskeauktion i Stockholm och 
exporteras till Holland och Tyskland. I ett längre perspektiv är det 
tyvärr så att tillgången till fisk sjunker och det ser inte ut tillkomma 
nya fiskeföretag. Till en del beror det på sälen, även skarven tar 
mycket fisk. Kolonin på Lindholm har tagit en stor del av Anders 
fångst i hans fiskevatten i Lagnöfjärden.

Barbro Mellqvist/Edgards på Lagnö

Galen sommar i S:t Anna

Sankt Anna
Nyhetsblad November 2018

Navet i Havet
Sankt Anna

S:t Anna Nyhetsblad ges ut av föreningen Navet i Havet och delas ut i brevlådor runt om i området. Här 
hittar du ett axplock av nyheter. Besök gärna www.sanktanna.com för mer information!



Träff med kommunen den 
20 september 

Navet i Havets styrelse träffar kommunen lite då och då för att 
dryfta frågor, stort som smått, som rör Sankt Anna. Ämnen som 
vi förberett kommunen på var hamnutredningen Tyrislöt, VA 
-utbyggnad, boende/tomter utveckling, besöksnäringen 
sommaren 2018, sophantering, skylten ute vid E22, kollek-
tivtrafiken, bredbandsutbyggnaden, trafikmätning i slutet av 
210 mellan Sanden och Tyrislöt.

Som ni förstår blev det ett innehållsrikt möte där kommunens 
representant Björn Ekengren redogjorde för planer/status i 
respektive fråga och vi kan beskriva hur angeläget de olika 
punkterna är för näringslivets utveckling och boende i området.
Mest akut är bredbandet i sambandet med Telias hot om 
avstängning av kopparnätet, inget svar på den frågan, 
fortsättning följer. Va utbyggnad på Gränsö grov tidsplan är:
 planering och samråd 2018-2020, byggnation 2020 till 2022. 
Hamnutredning vid Tyrislöt där finns nu tre skisser/förslag som 
tjänstemännen ska göra ekonomisk analys av, dessutom behöver 
juridiska frågeställningar redas ut och politiska övervägande och 
prioriteringar. (dvs en mycket lång process).

Närtrafiken/ kollektivtrafiken som man idag vardagar kan åka 
med mellan 9.00-12.30 och kommer från andra delen av 2019 
även gälla före 9.00 vilket är ett viktigt beslut. Tiden på efter-
middagar och helger föreslås vara oförändrat. 

Navet i Havet gör mycket för att understödja besöksnäringen 
med portalen, broschyren och Sankt Anna dagen och även i år 
allsångskvällar. Tjänsten turismstrateg är nu äntligen tillsatt (eft-
er 9 månaders vakans) och vi kan träffa henne vid nästa möte. 
Skylten ute vid E22 diskuterades och de övriga skyltarna hur 
det kan se mer organiserat/snyggt ut och överskådligt. Vi vill 
gärna ha med www.sanktanna.com. Längst ner under Söder-
köpings kommuns webbadress.

Trafikmätningen på 210 sista del, vår och sommar 2018 
visar på en fördubbling av trafiken under juli månad. Vägens 
beskaffenhet är byggd för ca 300 bilar om dagen (vilket det 
var på våren) och det var ca 700 fordon under juli månad. 
Trafikräkningen anger inte hur stor andel som är tunga fordon. 
Med detta som underlag kan man nu kämpa för att få in vägen 
i nästa 5års investeringsplan på regional nivå. Något för alla 
partier oavsett färg att kämpa för, hoppas vi.

Anteckningar och reflektioner gjorda av Britta Andersson.

Nyvalda till 
kommunfullmäktige 2018
 
Här nedan har vi samlat två personer som är 
politiskt aktiva och boende i Sankt Anna:

Boel Holgersson, Centerpartiet, Mon
Bengt Svensson, Moderaterna, Sanden

Förutom dessa finns många fler som är aktiva och 
boende i närområdet.

Det byggs så det knakar på 
Norra Finnö
Under de senaste åren har det bildats ett stort antalet nya frit-
idshustomter i Sankt Anna, främst på Norra Finnö. En snabb 
beräkning visar att det på cirka 10 år kanske kommer att byggas 
200 bostäder. Den expansionen sker främst i mer koncentre-
rade områden där tomterna är små och husen ligger ganska 
tätt. Det är givetvis fördelaktigt för exploatörernas ekonomi, 
men samtidigt skiljer det sig från tidigare byggnadskultur som 
är mer utspridd. Inte sedan 1960-talet när områden som t.ex. 
Ramsdal, Kaggebo och Snäckvarp byggdes ut har vi sett något 
liknande.   

Kommunens möjligheter att styra utvecklingen sker dels genom 
en översiktsplan och det krävs dessutom oftast detaljplaner 
för varje exploatering som innehåller flera tomter. Nuvarande 
översiktsplan talar om att man kan se en mer tillåtande utveck-
ling kring vissa noder. 

Översiktsplanen är annars väldigt allmänt hållen när det gäller 
att se den samlade effekten av en samtidig utveckling med mån-
ga nya tomter. Flera detaljplaner med tomter har kommit fram 
eller är under utveckling i olika stadium. Några av områdena 
har dessutom bildats i flera etapper.  
Den snabba utvecklingen skapar bättre underlag för utbyggd 
infrastruktur som vatten, avlopp, vägar, bredband mm. 

Men även för offentlig och kommersiell service. Det finns 
därmed många positiva saker i detta. Samtidigt kan utveck-
lingen skapa problem för t.ex. markutnyttjande, ökande trafik, 
flera miljöfrågor kring slitage etc. 

Ett närmast övertydligt exempel på att det går fort och att det 
finns ett behov av bättre framförhållning i planeringen är att 
kommunen nu släpper fram ett förslag om placering av ett stort 
reningsverk i Tyrislöt för hela Norra Finnö. Placeringen föreslås 
inne i det område i Tyrislöt som kommunen häromåret antog 
en visionsplan för – utan behovet av detta reningsverk inritat.  
Det behövs absolut en mer sammanhållen planering. En förd-
jupad plan för Sankt Anna som lyfter fram både möjligheter 
och problem. En plan som rimligen ser till att den stora privata 
investeringsviljan som finns även leder till kloka investeringar 
för hela området.  

Det måste också finnas utrymme för arbetsplatser, tillräckligt 
svängrum för att kunna vårda landskapets värden och mö-
jligheter för att de mer tillfälliga besökarna i skärgården. Bara 
en sådan sak som att väg 210 inte har byggts ut till jämn stand-
ard hela sträckan till Tyrislöt. Det finns inte ens ett beslut om 
hur ett sådant vägområde ska se ut där vägen kan ta sig fram så 
att kommande byggnader kan läggas i förhållande till detta. 

Bengt Almkvist

Herrborum, Björnvik  12
Sanden   12
Marö, planförslag 22
Uvmarö   5
Mon    32
Mon, kommande plan 32
Gränsö, planförslag 10
Gäddvik  39
Tyrislöt, kommande plan ? 

Besöksstatistik Portalen
Under 2017 ändrade vi Sankt Anna portalens första sida och 
gjorde den mer mobilanpassad. Vi började även ta ut besöks-
statistik och kan från och med i år jämföra mot förra året. Det är 
intressanta siffror som visar hur många som besöker sidan, om man 
använder mobil/dator/padda, varifrån kommer besökarna m.m. 

Vi har tagit fram och jämfört perioden 1 april-1 september 2017 
och 2018. Antalet besök har ökat med nästan 5000 på ett år 
samma period och användningen av att gå in med mobilen ökar. 
Det är i huvudsak besökare från Sverige, Tyskland, Danmark, 
Norge, England, Finland, Schweiz, Polen och Holland. Siffrorna 
från USA är lite missvisande då det har lite med de olika  
systemen att göra och inte att man söker från USA. Vi tycker 
att detta är väldigt roligt och spännande men framför allt att det 
gynnar alla som annonserar och finns med i Portalen. Arbetet med 
Portalen fortgår ständigt för att bli ännu mer användarvänlig och 
fylld med mycket som kan intressera den som besöker sidan. 

Lisbeth Andersson Stengård

14,7%
Surfplatta

Dator Mobil
27,7% 57,6%

Surfplatta

Dator Mobil

12,5%

25,2% 62,3%

2017
Totalt antal besökare: 

33 389
Nya besökare: 70,7%
Återbesökare: 29,3%

Varifrån kommer besökarna 
(antal sessioner, topp 5): 

Sverige   31 474
Tyskland   381
Danmark   313
USA   306
Norge   171

2018
Totalt antal besökare: 

38 335
 
Nya besökare: 71%
Återbesökare: 29%

Varifrån kommer besökarna 
(antal sessioner, topp 5): 

Sverige   35 884
USA   744
Tyskland   582
Danmark   260
Norge   151




