
 
Populära “Barnsliga lördagar i skärgården” fortsätter även i sommar. 
Det blir barnteater och allsång för barn på Tyrislöt camping, Mons 
skärgårdsby och  Edgards på Lagnö.

På Tyrislöt blir det vid 2 tillfällen Allsång för vuxna, med Åsa Sjöberg 
som allsångsledare.

“Bor man i paradiset så...” heter en fotoutställning av Britt Danielsson 
som visas på Edgards. Motiven är från hennes morgonpromenader på 
Skrivarudden, mitt emot Stegeborgs slottsruin.

“Kärlek och telefoni- ett skärgårdsspektakel” är ett nyskrivet 
folklustspel med musik av Bosse Wastesson som uppförs 5 dagar i 
mitten av juli på Edgards.

Detta är ett litet axplock, komplett program finns på:  
www.sanktanna.com. 

Barbro Mellqvist

Välkommen till en händelserik
 sommar i S:t Anna!

Föreningen Navet i Havet
navetihavet@gmail.com

www.sanktanna.com

Molly Blom och Kanel och Kanin 
kommer till S:t Anna i sommar!

Välkomna till Lanthandeln 
Tyrislöt Camping

30/5-19/6 Alla dagar 9-18
20/6-10/8 Alla dagar 9-20

11/8-1/9 Alla dagar 9-18

0121-52021    |    www.tyrislotcamping.se

Öppnar för säsongen!

Välkommen till  Magasinet Sankt Anna
med gårdsbutik, café  och restaurang

i Uvmarö Hamn på Norra Finnö

Öppet  i sommar kl 10 – 20 alla dagar
Övriga tider se hemsidan

Tel 0121 – 521 22
www.magasinetsanktanna.se

Sankt Anna 
Nyhetsblad

Maj 2019

Sommaren närmar sig och nu är äntligen den nya skylten för S:t Anna skärgård uppe, längst 
ner hittar ni även vår portaladress www.sanktanna.com! Känns viktigt att vi alla hjälps åt och 

fylla portalen med allt vi har på gång framöver. 

Välkomna till sommarens alla aktiviteter i S:t Anna! I nästa nyhetsblad som kommer ut under
midsommarveckan hittar ni hela vår evenemangskalander i mittuppslaget.

Välkommna till en ny sommar i Sankt Anna!

Nationaldagsfirande 
S:t Anna Skola

6 JUNI kl. 11-15

med bl.a. Peter & Matilda
Konferenscier Lotta Källström | Nationaldagstal av Landshövding 

Cart Fredrik Graf

TIVOLI - LUFTGEVÄR & BÅGSKYTTE . TIPSPROMENAD
ÖPPET HUS i SANKT ANNA KYRKA.  FOLKDANS MED RAMUNDER SPEL 

OCH DANSGILLE.  ÖPPET HUS & UTSTÄLLNINGAR I SKOLA & FÖRSKOLA

Fri entré Fri parkering Tag gärna med egen stol
Hela programmet finns på sanktannabygden.se S:t Anna skola

Arrangör: Föreningen S:t Annabygden

Nya skylten för S:t Anna skärgård.



Nu 2019 firar S:t Anna Kajak 30 års jubileum som kajakuthyrare, 
lilla sommarlanthandeln firar 60 år och båthuset där bensinpumpen 
sitter på väggen har nu funnits i 100 år.

Allt började för länge sedan, föräldrarna kom från Gäddvik flyttade 
till Tyrislöt först som arrendator och fick köpa det 1952. Fadern var 
fiskare på gädda, ål, gös och strömming. På 60-talet så flyttade man 
hit landningen av yrkesfiskarnas strömming som gick vidare in på 
fastlandet, vilket blev Gunvor mammas uppgift att organisera.

- Först började vi med kiosk uppe vid vägen men 1974 flyttade vi 
hit den, där den står nu, säger Gunvor. Det var min och 
brorsans uppgift på somrarna, ett sätt att utöka inkomsterna så vi 
kunde ta realen, vilket vi båda ville. På 60-talet började folk få 
semester och ha egen bil, då ökade sommargäster som ville hyra 
våra stugor som vi byggde.

Första kajaken kom till Tyrislöt 1989, det har blivit många genom 
åren, mestadels tysktillverkade. Både 1 - 2sitsiga och de som har en 
öppen plats för barn i mitten. Både plast och glasfibertillverkade, 
alltså det ska finnas någon typ av kajak som passar alla, säger 
Gunvor nu 74 år och en av pionjärerna med kajakuthyrning. 

Utsikten är bedårande ut från Tyrislöt och man behöver inte paddla 
långt för att hitta en egen klippa att rasta på. Placeringen av 
uthyrningsplatsen är idealiskt vid fint väder, men vid blåst bör 
kunderna tänka sig för och det är Gunvor noga med att informera 
om så det inte uppstår farliga situationer.

Hela stället känns som en sinnebild av S.t Annas skärgård. Är den 
svenska flaggan uppe så vet alla båtfarare att Gunvor är på plats redo 
att sköta bensinmacken. Vintertid hjälper två människor till med 
nycklar och mack när Gunvor bor uppe i Lidingö, där hon i många 

år var biologi, matte och kemi-lärare. Men varje sommar har hon 
enträget kommit tillbaka till sitt älskade S:t Anna, sina hus och 
klipporna.

Hon är när Nyhetsbladet träffar henne i full färd, ihop med en 
lokal snickare koppla på vatten och värme i stugorna. Ett par av 
hennes forna långliggare ska anordna en Tyrislöts vänförening 
vars syfte är att hjälpa till framöver med en del praktiska ting, 
framförallt under säsong.

Så sätter vi oss på en solig bänk, tar säsongens första glass och 
planerar höstens Östgötadagar. Violer och slånen blommar, glassen 
är god, ett bra sätt och börja ett jubileumsår.

Hurra för Gunvor Larsson som firar 
många jubileum i år!

Hur kan företagen i S:t Anna 
utveckla sina besöksmål?
Kort sammanfattning av ett fantastiskt innehållsrikt föredrag av Anwar Samuelsson den 2019-04-13 på vårt årsmöte i Sankt Anna magasin, 
Uvmarö. Anwar är just nu besöksstrateg inom företaget Bergkvara Buss och har mångårig erfarenhet både inom att bygga upp ungdomssport 
internationellt och inom företagsutveckling.

Rubriken var: Hur kan företagen i S:t Anna utveckla sina besöksmål. Anwar gav oss flera konkreta råd som kanske kan tyckas enkla eller 
självklara, men de som tillämpar dem sammantaget kan säkert räkna med både nya och ännu nöjdare besökare.

Efter föredraget fortsatte årsmötet som leddes föredömligt av Börje Westling. Bengt Grip avtackades och ny in i styrelsen valdes Anders Lindroos. 
Ordförande Britta Andersson omvaldes. Efter Bengt Almqvist är nu Britta Andersson föreningens representant i Kustlandets LAG-styrelse.

Navet i Havets 
styrelse 2019

- Först tänk igenom vem är din stamkund

- Entre´n vid dörrn/portalen ska se ut som du gör på 
internet, då känner folk igen sig när dom kommer, 
tex blommor vid dörrn, vyer i bilder m.m.

- Berätta din kunskap, upprepa, tänk inte det har väl 
jag redan sagt

- Satsa på att få gästerna att stanna en natt till

- Ge service, tänk förebyggande (inte plåster, det är 
efter)

- Bort med sunket, städa gör trevlig entre, folk vill 
ha - Fräscht och vackert 

- En detalj men ändock, ni har många gäster som är  
tyskar. Tyskarna bryr sig om din klädsel, de skulle 
älska om ni gick i folkdräkt. 

Styrelsen är från Vänster:
 Bengt Almqvist
Barbro Mellqvist
Håkan Bergström 
Anders Lindroos

Lotta Rosell
Lisbeth Andersson Stengård

Ingegerd Humby
Britta Andersson

Boel Holgersson (infälld bild)

Anwars råd:




