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MEDLEMSBLADET
Nr 2, 2014                Blidö- Frötuna 
Pris 50:-    Skärgårdsförening

Ur innehållet:
Inbjudan till 50-årsfest
Historiska tillbakablickar
Aktualiteter

Jubileumsnummer / juni

Föreningens ordförande Ragnar Åkerström företräder SIKO 
i en estraddebatt om Sjöfågeljakten i Riksdagshuset
April 1972
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Blidö- Frötuna Skärgårdsförening fyller 50 år
den 6 september – det ska vi fira!

Besök på Torskär / Söderarm
Innan middag bjuder vi på en tur till Torskär. 
Här får vi öns historia, kaffe och visning 
av fyren. Uppstigning i fyren sker med sju 
personer åt gången. 
Vi åker med Enskärs Sjötransport 
– max 24 pers. Anmäl i tid! 
Från Refsnäs kl 14.00. 
Från Torskär mot Tjockö kl 17.00.

Med egen båt
Info för dig som åker i egen båt till Tjockö: 
Från Torskär kommer vi till Tjockö 17.30.

Middag för 50 personer är bokad på Tjockö Krog. 

Mat på TjocköKrog
50 pers får plats på krogen. Boka i tid!
Efter maten kan vi gå rätt över vägen till Bygdegår-
den. Där kan vi mingla. Någon form av underhåll-
ning kommer att finnas på plats. Vi jobbar på det.
Vi är ett slutet sällskap så det går att köpa något 
gott att dricka även i bygdegården.

Tillbaka till Refsnäs
En båttur för max 30 pers kommer att gå från 
Tjockö till Refsnäs kl 00.15. Anmäl i tid!

Övernattning på Tjockö
På ön finns övernattningsmöjligheter. 
Fem bäddar finns i Bygdegården och 
ytterligare några i Skärgårdsvillan.

Du betalar bara för mat & dryck
Föreningen bjuder på resan till 
Söderarm/Torskär för 24 pers, transport 
Tjockö-Refsnäs för 30 pers och hyra av  
Bygdegården. 
Köp dryck på krogen – den försäljningen är 
ett viktig för krogens ekonomi!
Du betalar alltså endast för mat och dryck.

Mer info
Vi kommer att skicka ut mer upplysningar 
om meny och kostnader per brev senare.

Anmälan till ansvarig festfixare:
Urban Gunnarsson, 

0176 801 43  070 468 87 11
urbang@telia.com
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Du har väl inte glömt att betala din 
medlemsavgift?

Vi vill inte verka tjatiga, men den bistra 
sanningen är att våra kommunala 
verksamhetsbidrag fösvann för många 
år sedan. 
Vi arbetar med viktiga skärgårdsfrågor 
och är helt beroende av medlemmarnas 
årsavgifter. Den är idag på 150:- /år + 
50:- /familjemedlem. 
Det är egentligen bara betalning för de 
tre medlemsblad vi postar ut till våra 
medlemmar varje år. 
Men det blir ändå pengar över till 
verksamheten tack vare det idéella 
arbetet alla lägger ned.

Varje år släpar det dock innan vi får ln 
avgifterna. I år är det ca hundra medlems-
avgifter som saknas hittills. 

Erfarenhetsmässigt vet vi att inbetalnings-
kortet lätt kommer åt sidan för folk är så 
ivriga att läsa bladet. 

Det är lätt hänt. Därför bifogar vi här en ny 
avi till de medlemmar från vilka vi saknar 
inbetalningar.
Betala gärna via internetbank och ange ditt 
namn som avsändare.
PlusGiro 66 39 08-2

I går var det fest!
Var då? Jo, i Blidö kyrka! Det var 
nämligen skolavslutning och ni ska 
tro att det var en kväll att minnas. Där 
stod de och sjöng så att Blidö kyrka 
nog sällan hört dess like, solen slog 
in genom kyrkfönstret och på väggen 
spelade skuggorna från den lummiga 
grönskan utanför. 

Musikläraren var i högform och 
riktigt strålade där han dirigerade med 
en auktoritet vars ursprung kom sig av 
vetskapen om att detta, detta var något 
mer än en vanlig skolavslutning. 

Det var en triumf och en seger, en 
seger utan förlorare, en seger för alla 
som trott på en framtid för skolan, 
en seger för barn, föräldrar, mor och 
farföräldrar kollegiet och för den nye 
rektorn som höll ett tal som min dotter 
sa var det bästa hon hört. 

Jag tycker också att det var ett bra tal, 
han talade om hur viktiga alla barn var 
och att det är barnen och inte byggnaden 
som gör skolan. Rektorn har visat i 

ord och handling att han tror på en ljus 
framtid för skolan. 

Till hösten har en mellanstadielärare 
anställts, och även en plats efter en 
pensionsavgång i förskolan kommer att 
lösa sig på bästa sätt. Det har varit flera 
tuffa år men det går mot bättre tider.

Vi ska även vara glada att vi har 
politiker som lyssnat, förstått och handlat 
så klokt, tänk att det blev så bra till sist.

I det här numret blir det en del 
tillbakablickar och det är roligt att se 
hur glada, arga och envisa alla har varit 
genom åren. Vi ses.

Hoppas du får en riktigt härlig sommar. 
Alf Anderin / ordförande 
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Vid besök hos Britta den 8 juni berättar hon mera.
Det var sommaren 1964 som det kallades till ett stormöte i 
Hammerska Ladan i Furusund. Ulla Kvist från Köpmanholm 
var handlingskraftig och fick detta möte till stånd. Anledningen 
var att man tog Möja och områden söder därom som reservat. 
Man hotade nu att ta även Ängskär och Fredlarna. Då tände det 
till hos skärgårdsbefolkningen. Mötet i Hammerska samlade 

Blidö- Frötuna Skärgårdsförening – historik

Föreningen bildades den 6 september 1964 
i gamla kommunalhuset i Blidögård.

Det var när man tog en del öar som 
naturreservat.

Då kände skärgårdborna att det var dags 
att sluta sig samman. Södra Skärgårdens 
Intresseförening hade bildats ett år tidigare.

Mycket har hänt sedan dess. Vi har haft 
både med- och motgångar.

Skärgårdsborna får alltid kämpa för sina 
rättigheter. Vi är en minoritet, precis som 
samerna. Vi får kämpa för vår mark, våra 
fiskevatten och rätten att fiska, rätten att 
bygga permanenta bostäder utan att någon 
överklagar och fördröjer byggandet.

Men än det finns det kämpaglöd i oss.

Nu gäller det den nya fastighetstaxeringen. 
Har vi råd att bo kvar när taxeringsvärdena 
höjs?

Britta Gunnarsson 
(Text från 25 års-jubileet 1989)

Det colorerade originalet till vårt 
emblem har gjorts av Petrus 
Nordstedt, Söderöra, för att 
pryda förerningsstadgarna

stora skaror. Britta kunde inte åka, för hon tog hand om affären, 
medan pappa Ragnar åkte.
Efter det drog man ihop till det mötet där Blidö- Frötuna Skär-
gårdsförening bildades.

Den äldsta bild 
vi hittar är från 
en vårfest i 
Hammerska Ladan 
i maj 1965.

Göra Norman, 
Janne Englund, 
Bosse Viklund och 
Britta Gunnarsson

Miljödebatt
Svate Wallentin, 
Bosse Viklund, 
Ragnar Åkerström 
och Anders Nyberg
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Att inte Rådmansö nämns i namnet beror på att Rådmansö 
Kommun begravdes den 8 december 1951. Då slogs Rådmansö 
ihop med Frötuna Kommun och namnet Rådmansö Kommun 
försvann. 

  I det gamla kommunhuset i Blidögård valdes Anders Ny-
ström som ordförande för mötet. En interimsstyrelse bildades. 
På det följande årsmötet blev Göran Norman vald som för-
eningens förste ordförande. Andra som ingick i styrelsen var 
Ragnar Åkerström - Blidö, Torsten Österman – Kolsvik, Arne 
Rubin – Västernäs. Bosse Viklund var kassör och adjungerad 
eftersom han var skriven utanför vårt område.

Föreningen har under de 50 år som gått varit synnerligen aktiv 
för att främja bygdens och den bofasta befolkningens intressen, 
som det står i stadgarnas första paragraf.

                                       Vi var med och bildade SIKO 1969                
                                         (Skärgårdens Intresseföreningars 
                                           Kontakt Organisation). Det fanns då 
                                            tre föreningar. Det var Södra Skär-
                                            gården, Blidö- Frötuna och Mellan
                                           skärgården.

                                      1984 var vi genom SIKO med och bil-
                                dade Skärgårdarnas Riksförbund (SRF), 
                                 som upptar föreningar efter hela Sveriges 
                            kust och de stora insjöarna.

Den här konstruktionen gör att vi kan arbeta på tre nivåer. 

• På kommunalt plan påverkar vi själv bl a genom att vi är re-
presenterade i kommunens Skärgårdsråd. 

• I SIKO jobbar vi tillsammans med 12 andra föreningar på 
landstings- och länsstyrelsenivå. 

• På nationell nivå arbetar vi genom SRF.

När man tittar bakåt frapperas man av att det, i stort är samma 
frågor vi kämpat för under alla år, det framgår av arkivbilderna.

Ibland har vi haft framgång, men dessvärre händer det att våra 
ansträngningar inte hjälpt. Vi har dock fortsatt bearbeta i tron 
att droppen ska urholka stenen. Vi ska inte lämna dem, som 
motarbetar våra syften, någon ro.

Britta Ginnarsson, K-G Berg Julfest -71

Årsmöte -71, Olle Sewerin 

Skepparting Frötuna - Länna. Åke Söderman, Elis Andersson 
Grönros(?) Länna

Vårjakt 1970 på Furusunds Värdshus, Torsten Österman, Ragnar 
Åkerström, Sture Malmgren

Hembydgsafton på Lännagården 30 januari 1971. Ragnar Åkerström 
bygger en sköte och Inez Österman spinner garn.
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Utbudet att fördriva fritiden var mindre på 60-talet. Då ord-
nade förening många träffar i det lilla formatet. Det var • 
Gökottor • Pensionärsträffar där man efteråt tog kvällsbåten till 
Mariehamn • Kulturaftnar • Danser • Maskerader • Luciaaftnar 
• Skepparting • Miljödebatter och mycket annat. Listan kan 
göras mycket lång. Samtidigt jobbade vi med skärgårdsfrågor  
med kommun, länsstyrelse och landsting.

Ofta har vi samarbetat med skärgårdsbor från västkusten, hela 
ostkusten, Åland och Åbolands Skärgårdar. Nordiska Minister-
rådet använder oss som bollplank.

På 70-talet drev vi frågan om vårjakten på sjöfågel. Det var 
Olle Sewerin och Britta Gunnarsson som hänsköt frågan till 
SIKO. Det blev huvudpunkten vid det första Skärgårdstinget 
på Möja i maj 1972. Det var dock ett exempel där man inte 
lyckades få gehör för våra åsikter. Nu är det så, säger Britta, att 
fåglarna flyger över oss och blir skjutna på Åland istället.

På 80-talet var det fria handredskapsfisket på tapeten. Vi skär-
gårdsbor tyckte det var fruktansvärt. Norrlänningarna skrat-
tade åt oss och förstod inte problemet, men de har inte heller 
samma tryck från stora staden som vi har här.

Det var Wictorsson, socialdemokratisk riksdagsman, som 
drev frågan att släppa fisket fritt. Föreningen protesterade. 
Här skulle en av våra självklara tillgångar tas ifrån oss. På 
Skärgårdstinget blev det heta diskussioner och Wictorsson ho-
tades med att bli kastad i sjön. Boman var där med kniven vid 
livremmen. Wictorsson fick Bomans kniv, sedan var matchen 

Sjöfågelvårdsföreningen 20 okt -71. Thord Jansson, Arne Rubin, Rolf 
Fogelström, Göran Norman, Torsten Österman

Årsmöte 1972. Bosse Viklund, Göran Norman, Ragnar Åkerström o 
Sture Malmgren

Sjöfågelvårdföreningen 1972 - Riksdagshuset

Ungdomsbandet Ljudbojarna på Blidö Värdshus. Lollo var 
initiativtagare. Hon arbetade i affären hos Åkerström, Olle Sewerin med 
gitarren. Vid bordet Torsten Österman, Arne Rubin, Ragnar Åkerström 
och Rolf Fogelström

Vid maskeraderna fanns 
inga gränser för fantasin. 
En grindstople och killen 
till höger är faktiskt Sture 
Malmgren!

EMVIKA på väg till 
Strömmingsrodden

Idag ser vi effekten, när komer-
siella fiskesafarin och pimleltäv-
lingar drar in över privata vatten 
och på vissa håll skattar fiskbe-
stånden tämligen hårt.

i full gång, där Bomans dass på 
Sundskär stod i ena ringhörnan 
och fisket i den andra.
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Från det första tinget på Möja 1972 finns en rolig episod.
C H Hermansson, kommunisterna, satt med i panelen. Där reser 
sig en man som kallades för Lill-Gösta. Går fram till Hermans-
son och säger ”Jag håller på dig – det är rätt allt du säger”! Så 
gick han ut och vände sig till den publik som stod utanför och 
sa ”Fattiga djävlar är ni! Men höger är ni!”

På samma Ting var Kurt Sjöblom med. Han var ordförande i 
Dalaröföreningen. Den blev senare döpt till Södra Skärgårdens 
Intresseförening. Kurt var kraftfull och jobbade mycket för 
en samordning av de olika föreningarna. Han har stor del i att 
SIKO bildades.

Lill-Gösta prisade C H Hermansson

Kurt Sjöblom från Södra Skärården

Vi har ordnat resor, för att diskutera levnadsvillkor, till andra 
skärgårdar som Åland, Gryt / St Anna, Höga Kusten, Vinön, 
Västkusten.                                                        Forts. nästa sida

Käringön                                             Källskär/Kökar
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Gökotta på Spjutsten 1969

Bosse Viklund, Britta Gunnarsson, Kerstin Fogelström, Astor Sjölund, ?, 
Ragnar Åkerström, Soldan Österman - 1969

Vi har haft Skärgårdsseminarium i Gräddö om en skriande brist 
på hyresbostäder i kust och skärgårdsområdet.
Seminarium i Stockholm angående nya taxeringsvärden. 
Kvinnoseminarium på Kökar.
Bevakade tidigt intresset att få Kapellskär att fortleva och ut-
vecklas.
Engagerade i Skärgårdsmarknaden i Stockholm.

Den ständiga kampen att få behålla byskolorna, som är ett 
villkor för att folk ska kunna bo kvar och för utvecklingen av 
skärgården.
Danser har ordnats på Arholma, Lännagården, Hammerska och 
Tyvö

Föreningen tog initiativ och bjöd in till start av företagar-
föreningar både på Blidö och Rådmansö.

1983 byggs föreningens postrotebåt Emvika. Det är Hans Hall-
stedt på Östernäs båtvarv som skapar det vackra flytetyget, med 
biträde av föreningens medlemmar. Båten och dess besättningar 
har under åren erövrat många ärofulla priser och utmärkelser. 
Dopet förrättades vid varvet genom att vår ordförande, Britta, 
hällde öl genom sin vigselring, för så skulle det gå till efter 
gamla seder.

Den förhatliga fastighetsskattens avskaffande är exempel på där 
vi haft framgång. Där många menar att vi var en viktig bricka 
i spelet. Genom gedigen kunskap och pedagogiskt exempel-
material kunde vi t o m få politiker att förstå hur tokig skatten 
var och hur brutalt den slog mot skärgårdsborna. Vi lärde oss 
att hitta i riksdagshuset och på skatteutskottet. Vi blev nästan 
familjära med tjänstemännen. Vi hade så mycket på fötter, att 
man ringde från utskottet och rådfrågade oss hur man skulle 
kunna ändra till humanare regler!                                    GH

Britta döper 
EMVIKA genom 
att hälla öl genom 
sin vigselring
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Arholma
Ett första möte med stiftelsen angående de testamenterade 
pengarna har ägt rum Pengarna kommer finnas tillgängliga från 
och med 2015 och minst 20 % ska gå till projekt som syftar 
till att bevara miljön på Arholma. Kommunen arbetar med ett 
ärende om reparation av bryggan vid affären.
Tjockö
Arbetet med att få igång VA- utbyggnad fortsätter. Vid ett möte 
presenterades olika alternativ anpassade efter olika situationer 
och behov. Ett möte med Posten är inplanerat i och med den 
nya upphandlingen som ska påbörjas under 2014.
Stomnarö
Tre föreningar inom vatten och avlopp har gått samman och 
bildat en gemensam samfällighetsförening.

7. Besöksnäringen i skärgården
Dan Löfgren Näringsliv- och kommunikationschef informerade 
om projektet som syftar till att öka besöksnäringen i skär-
gården. Fem destinationer fick pengar från Tillväxtverket för 
utveckling av turistnäringen. Stockholms skärgård var en av 
destinationerna som fick pengar under en tre årsperiod. Norr-
tälje kommun tillsammans med övriga skärgårdskommuner, 
länsstyrelsen och Stockholms läns landsting har årligen bidragit 
med pengar till projektet som ska avslutas under året. Norrtälje 
kommun har fokuserat på att underlätta för turister att komma 
ut i skärgården med särskilt fokus på utländska turister i skär-
gården. Det har bland annat resulterat i en populär båtlinje i skär-
gården under sommaren. Kommunen kommer arbeta för att göra 
båtlinjen till ett permanent inslag genom Waxholmsbolaget.

En diskussion om hur man ska locka utländska turister 
uppstod och vilka typer av utländska turister fokus bör ligga på. 
I nuläget är det främst de södra delarna av Stockholms skärgård 
som utländska turisterna besöker.

8. Övriga frågor
Sopmajor i skärgården
Frågan om sopmajan i Simpnäs lyfts, den anses inte varar fär-
dig, ostädad och är stängd mellan oktober och april. Kjell Jans-
son meddelar att samtliga sopmajor ska vara öppna och kom-
mer föra frågan vidare.
Slamsugning, fel information
Frågan om ersättning till fastigheterna som fått felaktig infor-
mation angående dragning av slang togs upp. Kjell Jansson 
hänvisar till Va-avdelningen.

Skärgårdsrådets möte 2014-05-15
MINNESANTECKNINGAR (utdrag)
4. Replipunkter och bryggor
Räfsnäs
Peter Elenfalk informerade om avtalet om kronbryggan med 
Fortifikationsverket. Elenfalk informerade om det nya systemet 
med boendeparkering. Bofasta ska kommer ha en fast parke-
ringsplats medan fritidsbefolkningen inte kommer ha fasta par-
keringsplatser. Detta för att undvika tomma parkeringar under 
högsäsong.
Bromskär
Miljödomen är klar och arbetet kommer att påbörjas snarast och 
kan vara klart sommaren 2015.
Östernäs
Diskussioner med servitutsrättsägarna fortsätter. Kommunen 
vill hitta en lösning som är bra för samtliga parter och servituts-
frågan utreds noggrant. Peter Elenfalk har förhoppning om att 
det ska upp som investeringsärende till hösten 2014.
Peter Elenfalk meddelade att en tjänsteman från Fastighets-
kontoret kommer börja arbeta med replipunkter på mark- och 
exploateringsavdelningen.

5. Strategisk utveckling av skärgården
Kjell Jansson efterfrågar synpunkter på skrivelsen Skärgårdens 
framtid – en långsiktigt hållbar utveckling, som delades ut på 
föregående skärgårdsråd. Alf Anderin, Bildö-Frötuna skär-
gårdsförening har några synpunkter på skrivelsen bland annat 
att det som är viktigt och prioriterat bör urskiljas tydligare. 
Synpunkterna från Bildö-Frötuna skärgårdsförening kommer 
skickas till Kjell Jansson och synpunkterna kommer att beaktas 
i skrivelsen.

6. Korta ö-rapporter
Gräskö
VA – arbetet är inne i slutfasen och om några veckor kan fastig-
heter kopplas på.
Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
Köpmanholmskolan har fått ny rektor och en ny mellanstadielä-
rare ska anställas och sannolikt även en förskolelärare.
Löparö
Ett nytt möte med Lantmäteriet är planerat i sommar och för-
hoppningen är att väg problematiken ska lösas snart.
Rådmansö (BFSF)
Frågor om VA-utbygganden på Rådmansö ställs och Kjell Jans-
son informerar om att VA-programmet planeras att revideras 
under hösten 2014.

Skärgårdsbild

Foto Karin Österman
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Det är inte bara bryggposten 
som är problem. Det har blivit ett 
nationellt trauma efter det att posten 
konkurrensutsattes!
Idag kan ingen lita på att post kommer 
fram till rätt adressat.
Vi får fel post i våra lådor och vår post kommer till andras!
Detta får praktiska och ekonomiska konsekvenser!
De kostnader som åsamkas oss ligger utanför vår kontroll 
– det är postdistributören som bär hela skulden till dessa 
kostnader. Brevbäraren som stoppar försändelsen i lådan är 
den som har ansvar att det blir rätt!

Den 28 mars 2014 hittades åtta försändelser i en postlåda 
som tillhör en sommarboende. Den lådan sitter bredvid den 
som de skulle ha lagts i.

En abonnent hos Vattenfall fick ingen faktura. De fick 
påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Originalfakturan hittades 
senare i en omärkt låda sex lådor bort, som var fullproppad med 
mögliga, våta reklamutskick sedan ett halvår tillbaka.

TRÄNGSELAVGIFT
När avisering om trängselavgift inte betalas på utsatt tid tvingas 
man betala en förseningsavgift på 500:-.

Det har hänt i tre fall som vi känner till.
De tre har aldrig fått någon inbetalningsavi. Den, tillsynes 

orättmätiga, avgiften klarar man sig inte ifrån trots att man inte 
är vållande!

AVSTÄNGT BENSINKORT
En bekant tankar sina bilar med OK-kort. Plötsligt fick de sitt 
kort spärrat. Vid förhör med utställaren upplystes de om att 
senaste fakturan inte var betald. De fick en ny faktura och be-
talade varpå kortet åter fungerade. Långt senare fanns original-
falkturan i brevlådan, men var då ihopvikt. Man kan förmoda att 
någon haft kuvertet i fickan och haft de bästa avsikter att se till 
att det kom rätt, men glömt bort det i rätt låda.

MYCKET FELSORTERAD POST
Breviks Byväg 9 har under senaste året ofta fått post adresserad 
till Briggvägen 9! Eftersom vi känner de som bor där har vi åkt 
över med den. Vem ska vi debitera den postbefodran vi som bor 
på landet utför sins emellan?

FELAKTIGT EFTERSÄND POST – BRING
Horribla felaktigheter vid eftersändning! En person ändrar 
adressen han är skriven på, från en adress i Stockholm till Råd-
mansö. Två gånger har han fått post eftersänd hit, men från 
adresser i Stockholm där varken namn eller gatuadress stämmer 
med den som lämnades i Stockholm!!!

Nu sist var det ett brev från ett försäkringsbolag. Det kan ju 
vara något viktigt. Det brevet lämnades till försäkringsbolaget.

FELADRESSERAT ÄVEN PÅ ÖAR
Bor man på något så när avstånd från varadra kan man se till att 
försändelser kommer rätt. Då är det värre när man bor på en ö. 
Ska man då ta båten och ta sig till rätt adressat?

INGET FÖR NORRTELjE TIDNING 
Jag gick till vår ortstidning med bildbevis och noggrant 

Dagens postförmedling – en fara för Sverige!

gjorda tidsanteckningar på 15 fall. Där skrattade man åt 
mig i receptionen. Det här var ingen nyhet för de var själva 
drabbade. Jag som hade trott att de skulle ta upp det och göra 
en undersökning hur många som råkat illa ut p g a det här 
missförhållandet. Men damen som tog emot mig visade ingen 
förståelse. Jag blev förskräckt att tidningens nyhetsgranskning 
sköttes i receptionen. Jag sa att jag kunde gå till andra media 
med det här. 

ÄR KONKURRENSUTSÄTTNING ORSAKEN
Eftersom samtliga felaktigheter har hanterats av BRING 
kommer funderingar om orsaken. Bring är ett vinstdrivande 
företag där det gäller att hålla ned kostnader. Fast anställning 
av rutinerad personal kostar. Billigare att timanställa ungdomar, 
som saknar erfarenhet. Ansvar för försändelser och kunskap om 
adresser och lådors placering kan nog ifrågasättas hos en person 
som bara tillfälligt rycker in på ett pass. 

Tidigare, när brevbärarna var inarbetade fungerade allt 
under ansvar. Det fanns då ett förtroende åt båda håll.  

SKICKAT TILL POST- OCH TELESTYRELSEN
Har nu tillskrivit PTS om de här missförhållandena och bett 
dem få diarienummer på anmälan.                                        GH

Två brev hittade i låda för Breviks Byväg 9!
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Skärgårdens framtid 
– en långsiktigt 
hållbar utveckling
Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté har gett i upp-
drag att formulera underlag inför diskussion om skärgår-
dens framtida utveckling.

Vi fick detta PM i vår hand på ett Skärgårdsråd hos 
kommunen. Vårt uppdrag var att läsa igenom PMet och 
kommentera innehållet samt göra tillägg om vi tyckte så.

Det var rubriker som • Målbild, • Näringsliv och   
• Sysselsättning, • Levnadsvillkor, • Marin miljö, och vilka 
insatser man bör fokusera på. 
Vårt svar blev så här:
Ang betänkande till PM från Exekutivkommittén. 
SYNPUNKTER OCH FÖRSLAG FRÅN 
BLIDÖ- FRÖTUNA SKÄRGÅRDSFÖRENING:

Vi stöder nedanstående punkter med ett tillägg:
• samlokalisering av offentlig och kommersiell service
• samverkan för bra skolundervisning i hela skärgården
• underlätta för ett diversifierat företagande
• förenkla djurhållning för att vårda det öppna landskapet

• skydd av viktiga fortplantningsområden för fisk under tid 
när fisk fortplantar sig

• begränsning av erosionsskadorna

Vi vill göra följande tillägg för att 
utveckla och ge liv åt skärgården:
• utlokalisering av statliga och kommunala verksamheter
• underlätta för stabila och bärkraftiga företag att etablera 

sig i skärgården 
• det behövs fler arbetstillfällen i kvinnodominerade yrken
• utlokalisera utbildning för ungdomar
• bättre förutsättningar för jordbruk och djurproduktion i 

skärgården
• hjälp att marknadsföra närproducerade charkvaror till 

restauranger
• underlätta för rörelsehindrade som är beroende av 

färdtjänst att de kommer hem då 
  de blivit landsatta på sin ö  
• freda fisken mellan två datum på våren. Blir lätt att 

kontrollera och billigare att genomföra eftersom inga 
områdesutredningar eller förhandlingar behövs

• att öbor ska ha rätt till replipunkter. Det är lika självklart 
att kunna lägga sin båt på en avsedd plats som att 
bilägare kan ställa ifrån sig sin bil på en P-plats

Ordf. Alf Anderin, 

SIKOs möte på Blidö
Uttrag av Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt 
Organisation protokoll från styrelsemöte på Blidö 
den 3 juni 2014 
Blidö- Frötuna Skärgårdsförening representerades av Alf An-
derin Svenska Högarna, Blidö Frötuna Skärgårdsförening 
Björn Sjöblom Yxlan, Blidö Frötuna Skärgårdsförening 
Joel Nordstedt Söderöra, Blidö Frötuna Skärgårdsförening 
Information från ordförande, Uffe informerade om plane-
ringen för SIKO:s Höstmöte och politikerdebatt den 4 septem-
ber på Waxholms Bio. Mötet kommer att genomföras i samar-
bete med Företagarna Skärgården.
Skrivelse om postservice, Camilla S och Nilla har tidigare 
tagit fram en skrivelse till Gustav Hemming, som delgivits 
styrelsen. Uppdrogs åt Nilla att i samarbete med Lotta från 
Företagarna Skärgården utarbeta en gemensam skrivelse ”Före-
tagarna Skärgården och SIKO:s inställning gällande post- och 
paketservice”. 
• Strandskyddsremisser, Aktuella strandskyddsremisser är 
Österåker och Vaxholm, vilka Arne kommer att arbeta med. 
Styrelsen uttryckte sin uppskattning över det goda arbete Arne 
gör gällande strandskyddsfrågorna. 
• Central Baltic konferens, Per Frideen har deltagit på konfe-
rensen och programmet med Pers kommentarer är bilagt. 
• Uppdatering av RUFS, Inget nytt att rapportera – punkten 
finns med för allmän bevakning under den tid arbete med upp-
datering pågår. 

• AMF1 skärgårdsråd, Kåre Hagman från SSIF och Charlotte 
Schröder från Utö deltog. Enligt rapport från Charlotte var mö-
tet sig likt (samma typ av information som alltid). Viktigt att 
SIKO är representerat och tar chansen att rapportera om våra 
aktuella frågor. 
• Regionala Rådets möte 8 maj, Intressanta frågor var bl a 
“service i glesbygd” och Regionala Rådets framtida arbetsfor-
mer. SIKO tog upp frågan om undervattensarbete, informerade 
om den planerade politikerdebatten den 4 september samt bred-
bandsutbyggnad och finansiering. Protokoll är utsänt till SIKO 
styrelse. 
• Skärgårdsstiftelsens styrelsemöte, Urban och Britt 
deltog på styrelsemötet, som denna gång även innehöll 
intressant studiebesök på Häringe naturreservat. Stiftel-
sens stora fråga är finansieringen, oförändrade bidrag 
sedan flera år och stora underhållsbehov på fastighe-
terna innebär en ansträngd ekonomi. 
• Nytt Leaderområde Sune hade på det gemensamma mötet 
informerat om det arbete som planeras för att etablera ett nytt 
Leader-område. Styrelsen beslutade att uppdra åt Lasse Olsson 
att representera SIKO i detta arbete fram till och med att en in-
terimsstyrelse för det nya Leader-området bildats. 
• Fartområden, Företagarna Skärgården driver denna fråga 
och SIKO engagerar sig när så blir aktuellt. 
• Bostäder i skärgården, SRF har en Bo-grupp och SIKO 
bordlade tills vidare frågan för sin del. 
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Dyrt åka tåg!
Ska du från Göteborg till Stockholm 
– gå på ABBA-muséum.
En närstående relation till styrelsen har maritima uppgifter på 
västkusten och ska ta sig hem med tåg. 

Det visar sig att om man ska åka från väst till ostkust kostar 
det rätt mycket. 

Men ABBA-muséet har sådana rabatter på SJ att det blir 
billigare om du säger att du ska gå dit, men ger tusan i att gå på 
musseet utan åker hem till skärgården i stället.

Visst är det konstigt. 
Och tänk om kontaktledningarna inte är riktigt surrade!
Eller om rälsen inte ligger kvar på syllarna!

Lyxtidning förvrider 
verkligheten för folk 
Tidning LANTLIV verkar inte veta ett dugg 
om skärgård och skärgårdsliv
Har tidigare förvånats över nämnda tidnings obildade reportrar. 
Senast hade man ett reportage om en fastighet långt ut i den 
norra skärgården, på Skarpö!!!!

Det ligger ju så långt in att man knappast ens kan kalla det 
för skärgård. 

Sköte upp och ned
Tidigare när jag anmärkte hade man hängt upp en dekorativ 
gammalt sköte i en förstuga i ett hus som någon köpt och rustat. 
En sköte på väggen skulle väl ge atmosfär. Det var bara det att 
man hängde den upp och ned – stensänkena upp mot taket och 
näverflötena nedåt!

Hur ska de någonsin förstå?
Är det den här typen av kulturrapportörer som nu håller på 

att tränga undan skärgårdsborna genom nya strandskyddsregler, 
Skärgårdsstiftelse och annat. Folk, som tycker att de vet fast 
det fattas länkar till verkligheten. Mångas, hur duktiga de än 
ser sig vara har inte koll på fakta. Hur ska det gå om den här 
kulturkrocken inte kan hanteras? Om man inte tar tillvara de 
kunskaper som, sedan generationer finns bland de bofasta 
skärgårdsborna blir bilden av livet i skärgården skev.

Exemplem här kan verka harmlösa, men rättfärdigar en varning!                                          
GH

HJÄLP!
En rolig skapande uppgift väntar dig som tycker 
om att göra layouter och ev skriva lite texter.

Medlemsbladets redaktör ska sluta av ålderssjäl 
i höst. Vi vet att du finns därute! Du som tycker 
om att skapa trycksaker. Du kanske redan har 
data- /layoutkunnighet. Kanske har du rent av 
program som behövs. Du gått mediaprogrammet 
och vill producera. Du får gärna vara ung. Kanske 
är du son eller dotter till någon medlem. En del av 
oss kan verka gamla, men vi är unga i sinnet och 
lätta att samarbeta med.

Vilken form bladet får saknar betydelse. Det 
är upp till den som vill hjälpa oss i detta stimule-

rande arbete. Under åren har utformningen haft 
många skepnader. Kan också bli en kombination 
med sociala medier.

Den viktiga uppgift Medlemsbladet har är att för-
medla till medlemmarna det arbete vi i styrelsen 
lägger ned. Vi jobbar ju för att göra livet i skär-
gården drägligt, främst för de bofasta. Något som 
kommer alla till del som vistas i vår skärgård. Vi 
vill alltså redovisa hur arbetar för våra medlemmar.

Föreningen är opolitisk och vi arbetar ideelt för 
en god sak. 

Framgång i våra ansträngningar och medlem-
marnas klappar på axeln är vår belöning.

Hör av dig så får du veta mera.

Nya människor befolkar 
skärgårdsområdet
Den ständigt pågående generationsväxlingarna påskyndas syn-
barligen bl a p g a utbyggnad av VA-nätet. Äldre anser sig inte 
ha råd att ansluta sig för 2 – 300 000:-. Att stå utanför kommer 
inte att gå. Därför syns försäljning av fastigheter ha ökat.

Det kommer nytt folk i stugorna. Med annan ekonomi, 
livsförutsättningar och med annan kulturell bakgrund. 

Hörde nyligen att atmosfären i en av skärgårdens bybastur 
förändrats. Tidigare träffades man i bastun och ventilerade vad 
som hänt i bygden. Ibland historiska data, om vem som bott 
där eller där, vem som var son till vem, vart den eller den skuta 
såldes eller när någon piggskuta tacklades av och fick motor.

Det nya folket har inte den bakgrunden och det blir ingen 
dialog. Man kan prata om hur det gick för Hammarby eller AIK 
i senaste mötet och vem som missade straffen o s v.   
Som om det vore det viktigaste som händer.

Den gamle blir tyst i sitt hörn och kan rent av komma att 
betraktas som någon slags byfåne. 

Men när de t ex behöver hjälp med båtmotorn eller fälla 
något träd då är man nog inte fånig längre.                                                                         

GH
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Först sabbade han upphand-
lingen av skärgårdestrafiken 
utan att höra skärgårdsborna. 
Kostade miljoner skattepengar!
Sedan köpte han upp busstrafik 
i norrort, som inte fungerade.

Dagens Wennerholm
Han vill tillåta resande att ta med cyklar på Wax-
holmsbåtar utan att fråga redare och de som hyr ut 
cyklar på öarna.
På radio berättade han ska bygga om tunnelbanevag-
nar så att folk kan ta med cyklar utan att beskriva hur 
de ska med sig cyklar genom spärrarna.
Nu hör vi att även beslutet om pendlarbåtstrafik på 
Mälaren får hård kritik p g a brister i underlaget.  
Sjötrafikberedningens ordförande lyfte ärendet från 
dagordningen. Tagen känns igen!

GH

Så dirigerade han djurgårdsfärjorna till Fotografiska 
muséet. Kostade miljoner – knappast någon åkte! 

Han har varit på en mässa för arbetsbåtar i England. En begivenhet som sker 
vart annat år. En tradition som introducerades en gång av Skärgårdsfören-
ingen. Joel skulle ha varit tllbaka innan pressläggning, men han sitter fast på 
Irland. Han vann nämligern första pris i en tävling. Fick flyga till Irland och 
sitter tydlig just  i skrivande stund på ett wiskeydestilleri på Nordirland. 
Han får berätta sedan – både om det ena och det andra – om han kommer 
ihåg nåt.

GH

facebook Här skulle joel ha skrivit om vår entré på 
facebook, men det gick inte. 

För fem år sedan frågade vi i Medlemsbladet om några ville åka på båtmässa i England. Det 
rörde sig om Europas största mässa för arbetsbåtar. Vi blev ett helt gäng som flög över till 
Southampton för Seawork som mässan heter.

I år samlades delar av gänget igen med några nytillskott. Mässan är ett eldorado för den 
som är intresserad av båtar, yrkesdykning, sjöentreprenad och båtutrustning för proffs. En och 
annan pub hann vi även besöka plus en båtresa till Cowes på Isle of Wight.

Nästa gång kanske vi kan arrangera en resa igen för medlemmar som är intresserade?
Joel Nordstedt

Seawork 
2014

PRESSSTOP

De hann hem innan vi går i tryck!

Fr.v Rasmus Karlsson, Sofia Söderman, Kalle Nordstedt, Mårten Fogelström och Tommy Österman.
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Stoppa det föreslagna, 
utvidgade strandskyddet
Länsstyrelsen har tagit fram ett omdiskuterat förslag om utvid-
gat strandskydd till 300 meter från strandlinjen utåt och inåt. 
Förslaget betraktas av många som en ren konfiskation av 
ägande på tvivelaktiga underlag och dåligt underbyggda, ibland 
direkt felaktiga, motiv. 

Vinklad kartbild
Länsstyrelsen har, generellt målat bort markägarnas rättigheter 
genom att med en bredpensel lägga rosa färg över merparten 
av skärgården, med vissa undantag.  På kartorna visas det in-
skränka ägandet på land. Att man även tar rättigheterna i vat-
tenområdet visar de inte.

Varför tar de vattenområden?
Om din boj måste bytas får du inte det inte heller ersätta en 
brygga. Man motiverar förbud mot bryggor med att det stör 
fiskens levnadsvillkor. Det vet alla som bor i skärgården att, i 
synnerhet småfisk söker sig till stenkistor och in under bryggor, 
där de kan finna skydd för rovfiskar. Det är viktigt att samla 
grundfakta där den finns i stället för att hitta på egna sanningar.

300 meter brett för att kunna gå längs en 
strand
Enligt gängse normer kan 200 rullstolsbundna med assistent 
vid sidan gå bredvid varandra på en bredd av 300 meter! Men 
ska det vara nödvändigt? Vad har länsstyrelsen för bild av det 
rörliga friluftslivet? Som markägare kan man inte förstå att det 
ska behövas ens 100 meter. Det skulle räcka med 20 – 50 meter. 
Varför 300 meter?

Skärgård i omvandling
Jordägare, bönder, skogsbrukare och fiskare får allt svårare 
att bedriva sina sysselsättningar utan att skjuta till pengar. Att 
beskära möjligheterna till utveckling, genom liggande förslag, 
skulle få fler än idag att söka nya inriktningar i livet. Det är lätt 
att se att skärgården fortsatt kommer att avfolkas. Och vem ska 
hävda markerna så att folk kan ta sig fram? Länsstyrelsen?

Nyetablering eller bebodd mark
Redan i anspråk tagen mark är ett begrepp som länsstyrelsen tar 
mycket lätt på. Den som vill ersätta en brygga som höststormen 
tagit, får inte göra det. Det räknas då som en nyetablering trots 
att det ligger på en tomt. Finns det dessutom bilväg till tomten 
avslås ärendet direkt eftersom man kan ta sig dit med bil. Att ha 
en gammal, inbodd tomt med strand och inte få ha en brygga är 
inte annat än ett övergrepp.

Problemet kan indelas i två delar etablerad 
och icke etablerad:
Vid varje strandfastighet såväl som icke i anspråk tagna strän-
der måste i varje enskilt fall bevisas att det allmännas intresse 
väger tyngre än den enskildes för att man ska tvingas avstå sin 
egendom till det allmänna, enligt regeringsformen 2 kap 15§.

Även den bofaste har rätt till ett värdigt liv. Att t ex ha en 
brygga på tomten som man haft långt innan länsstyrelsen fanns 
är en självklarhet.

Om man lägger generella strandskydd på stränder som 
inte är i anspråk tagna krävs en konsekvensanalys. Den måste 
göras med hjälp av ortsbefolkning, naturvårdsföreningar, 
skärgårdsföreningar och företagare för varje berörd fastighet. 
Här ska framgå att det allmännas intresse väger tyngre än den 
enskildes för att denne ska tvingas avstå sin egendom enligt 
regeringsformen 2 kap 15§: 
• Ge det rörliga friluftslivet möjlighet att komma fram till strän-
derna. 
  Det finns tillräckligt med orörda stränder till det! Det finns 
inga skäl att konfiskera alla stränder.
• Skydda känsliga, lokaliserade och avgränsade miljöer, som är 
dokumenterat viktiga för djur   
  och växtliv. 
  Det finns inga skäl att konfiskera alla stränder. 
• Vid nyetablering av verksamheter som måste vara nära vatten 
ska skyddsfaktorer  
  vägas mot service-, arbets- och miljöhänsyn.

Bäddar för kulturkrock om ansvaret lyfts 
bort
I förslaget finns skrivelsen ”att allmänheten vanligen har 
rätt att tillfälligtvis, och med hänsyn, använda annans 
privata brygga, förutsatt att den för tillfället inte används 
av ägaren. Med stöd av allemansrätten är det oftast 
även möjligt att passera nära stranden med båt, kanot, 
långfärdsskridskor eller liknande. I praxis har även 
åkermark ansetts vara allemansrättsligt tillgänglig, men 
självklart får den inte beträdas under odlingssäsongen”. 

På länsstyrelsen förutsätter man att A L L M Ä N H E T E N be-
sitter empati och kunskaper om hur livet levs och hur djur och 
växtliv fungerar. De må vara belästa och intelligenta, men det 
finns nästan alltid ett glapp mellan deras kunskap och verklig-
heten. Med det förslag som ligger ser vi att de på länsstyrelsen 
också är främmande för hur saker hänger samman.

Ex 1.  Ett par grabbar från ett närliggande fritidsområde går 
runt och trampar ned vår havreåker, där säden står tre decimeter 
hög. De letar efter bumeranger som de kastat bort. Självklart 
blev de bortkörda, men det är ju synd om dem. De vet inte att 
de gjort något fel för ingen har talat om för dem att man inte får 
kasta bumerang i växande gröda.  Och att man inte får trampa 
ned det som ska ge andra en utkomst!

Ex 2.  Man hör röster utanför stugan och vid trädgårdsmöbeln 
intill stugtrappan hittar man ett sällskap som slagit sig ned för 
en kaffepaus. De har ställt bort vasen med prästkragar och spillt 
kaffe på duken som mormor virkat. Inte heller där förstår man 
att man gjort fel, utan blir förbannade och vägrar inse att det här 
är intrång i hemfridszonen!

Ex 3.  Eller när man sent en mörk kvällen kommer hem ifrån 
ytterskärgården och det ligger en folkbåt vid den privata boj- 
och bryggplatsen. Det hörs en gitarr och fotogenlampsljuset 
kastar skuggor på kapellet som är uppspänt över bommen.

De ber hövligt om ursäkt, men kan inte flytta båten för de 
har druckit vin och vill inte bli tagna för sjöfylleri.

Konsekvensanalys efterlyses
Skärgårdarnas bofasta och deras intresseföreningar, som besit-
ter relevanta kunskaper, tillfrågas vara remissinstanser i kom-
mande konsekvensanalyser.

Det finns gott om exempel på hur felaktiga beslut fått oanade 
effekter p g a dåligt genomförda beslutsunderlag.

Göran Hedberg / Blidö- Frötuna Skärgårdsförening
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Länsstyrelsens förslag så som det visats upp

Svartnö

Humlö

Solö

Högmarsö

Yxlan

Blidö 

H ösö

Strandskydd på land Strandskydd vatten Planlagt område Resterande mark som ej omfattas av strandskydd

Karta - Blidö- Frötuna Skärgårdsförening /GH Länsstyrelsens förslag:

Bild 1.
Karta från länsstyrelsen

 
Bild 2.
Bearbetad karta som visar 
det totala strandskyddet, 
till lands och sjöss, som 
kommer att ta död på 
skärgården.

Det hjälper inte mycket 
att informera lokalt. 
Påverkan måste ske 
högre upp eftersom 
problemet är nationellt 
och besluten tas i riks-
dag. Det här materialet 
har skickats till samt-
liga riksdagspartier, 
samt till de partiledare 
vi hittat adresser till. 
Media som också fått 
den här skrivelsen: 
DN, SvD, Norrtelje Tid-
ning, Expressen, Af-
tonbladet, Upsala Nya, 
SVT, ABC och TV4.
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