
 

Rapporter Märsta - Sigtuna 

Säsongen 2007-2008 

  

Datum Område Antal pers Åksträcka Övrigt 

16/12 
    

16/12 Tämnaren 10 25,35 Fina isar. Soligt. 

23/12 Skofjärden (förmiddagstur) 28 18, 24 Fina, nyfrusna isar. Mulet. 

30/12 Dalälven 15 30,35 Hårda, fina isar. Sol, vindstilla. 

13/1 Strömaren, Vendelsjön 13 27,36 Hårda, fina isar. Sol och svag vind. 

27/1 Salasjöar 11 26 Hårda, fina isar. Sol och ganska frisk vind. 

15/2 Storsjön 9 26 Hårda, lätt knottriga isar. Halvsol och ganska frisk vind. 

   
    



Inledning 

 En rekordvarm inledning på vintern. Dock blir det lite kallare i mitten på december, som möjliggör 

några turer. I början av januari återkommer det extrema mildvädret. 

 Vintern i Stockholmstrakten visade sig bli den varmaste sedan mätningarna inleddes i mitten på 

1750-talet. Därav brist på is i vårt närområde.  

Tämnaren 16/12 

Idag var vi tio stycken som fick en solig och fantastisk premiärtur på mycket fina isar på Tämnaren. Vi åkte ett varv runt sjön, 

med lite utvikningar bland vass och öar, och det blev 25-35 kilometer. 

Skofjärden 23/12 

Idag var vi glädjande nog 28 deltagare, som i julstöket tog en förmiddagstur på Skofjärdens fantastiska is. I svag med- och 

motvind njöt vi av den fina isen, Skoklosters slott och kaffe med lussebulle vid rasten.  

Dalälven 30/12 

Äntligen fick vi vår belöning efter veckans gråa, regniga, milda väder som då även förstörde isarna i vårt närområde. Efter 

morgonens regn i Märsta fick vi in en fullträff på Dalälvens fina vikar, med hårda, torra, fina isar, sol hela dagen och ingen vind. 

Vi var 15 deltagare som njöt av detta, och av 3-3.5 mils härlig skridskoåkning, samt av den fina Dalälvsnaturen vid Östa 

naturreservat. 

Strömaren, Vendelsjön 13/1 

Äntligen så slapp vi detta bedrövliga, fuktiga mildväder och vi fick en härlig dag i varm och gassande sol på hårda, fina isar i 

norra Uppland. Bortsett från några få och små överispartier, så hade vattenbeläggningen frusit till. Vi åkte på sjön Strömaren, 

öster om Tierp, och snirklade bland dess vassruggar. Efter kaffe och lunch i värmen fortsatte vi till Örbyhus pampiga slott, där vi 

åkte en tur på Vendelsjön. Den var lite tunnare, men bortsett från några ställen, var den idag betryggande. 



 Milt, regnigt och blåsigt de närmaste veckorna. Närmaste isar finns i södra Gästrikland och bortanför Sala. 

Salasjöar 27/1 

En strålande dag med sol, värme, fin natur och fina isar. Vi åkte på tre sjöar i Salatrakten, den fantastiska Stensjön med sina 

myrmarker, där vi snirklade omkring bland tuvorna, Silvköparen med omväxlande myrmarker och fria ytor samt 

medvindsavslutning på Olof-Jons damm. Totalt avverkade vi 26 kilometer med både snirklande bland tuvor och åkning på större 

ytor samt för- och eftermiddagskaffe och lunch. 

 Milt och regnigt de närmaste veckorna. Närmaste isar finns i södra Gästrikland och bortanför Sala, men har fått snö på 

sig och är oåkbara. 

Storsjön 15/2 

Åkning på den fina Storsjön vid Sandviken i halvsoligt väder. Isarna var omväxlande knottriga och omväxlande släta. Vinden 

ökade under dagen och vi fick en del seg motvind men sedan skön medvind över sjön tillbaka mot Forsbacka. 

 Varmt under veckan. Dock några klara nätter, som ger åkbara isar onsdag och torsdag innan värmen och blåsten kommer 

tillbaka. 

 Värmen fortsätter vecka efter vecka. På helgerna finns det åkbara isar i Salatrakten och vid Sandviken, men det är ofta 

regn och blåst, risk för snöblandat regn, fastfrusen snö eller mjuka isar, vilket gör att vi inte ordnar turer. 

 Den 12:e mars körs en del turer i södra delarna på isar som antar våriskaraktär och som försvagas dag för dag. Värmen 

fortsätter och vi avslutar säsongen. 

Nedan lite bilder, för att ge en uppfattning om hur det är på våra turer. 



  

Efter fikarasten (16/12) I medvind bland öarna på Tämnaren (16/12) 

  

Mycket fin is (16/12) Med solen i ansiktet längs stränderna på Tämnaren (16/12) 



  

Rast vid Aspnäs Det sedvanliga gruppfotot vid Skokloster (23/12) 

  

Skokloster passeras (23/12) Medvindssträckan in mot mål. (23/12) 



  

Kafferast i sol på Dalälven (30/12) Skärgårdsliknande natur i Östaviken (30/12) 

  

Den ena gruppen korsar Östavikens fina is (30/12) Paus vid Tinäset, där isen tunnar ut (30/12) 



  

Lunchrast på fin liten ö i lä och sol (30/12) I medvind på Strömaren (13/1) 

  

Bland Strömarens vassruggar (13/1) Örbyhus slott (13/1) 



  

Bland Stensjöns myrmarker ... (27/1) ... och myrmarker .. (snön gjorde inget) (27/1) 

  

Silvköparens myrmarker (27/1) Silvköparens öppna ytor i medvind (Olof-Jons damm likadan) (27/1) 



  

Motvindsåkning Storsjön (15/2) Gruppen poserar med vinden i ryggen (15/2) 

 

  

Råkpassage på hemvägen (15/2)   

 
  



 


