
Mejl till ArkipeLaget i maj 2021 

Det här har hänt en del på ArkipeLaget se´n sist 

Det är nu en dryg månad sedan vi skickade ut vårt första mejl enligt en adresslista ihopsamlad från 
Lottas och Wiwis kontakter och bekantskaper. Där berättade vi att hemsidan ArkipeLaget.se hade 
fått sin plats på internet och så smått tickat igång.  

Då efterlyste vi också hugade medspelare i Laget som kunde tänka sig att hålla ögonen öppna och 
öronen spetsade och hjälpa till med bevakningen av vårt område – Sankt Anna och Arkösunds 
skärgård. Idag är vi snart 25 personer i Laget och vi har fått massor med tips och uppslag. Tack för 
det! En del har vi redan hunnit ta hand om och andra har vi lagt på lut för kommande dagar och 
hittills kan vi inte klaga på någon nyhetstorka. Här nedan ser du en del av nyheterna på hemsidan 
som tillkommit sedan starten. 

¤ FÖP Aspöja – planen som försvann – vi försökte ta reda på vad som låg bakom det närmast 
överrumplande beslutet i kommunfullmäktige i Söderköping (upptäckt av en lagspelare) att 
ogiltigförklara den fördjupade översiktsplanen för Aspöja. Vi är inte färdiga med den historien- vi 
väntar fortfarande på svar från samhällsbyggnadsnämndens ordförande …Artikeln finns under 
Aktuellt&debatt och den ogiltigförklarade planen under Bygga och bo/Översiktsplaner. 

¤ Strandstädning och strandstädarkartan – var ett annat tips från en i Laget som visar på hur man 
kan kombinera städning i skärgården med att skaffa sig ett visst personligt renommé i strandstädar- 
och skärgårdsälskarkretsar. Du hittar artikeln under Naturarv att värna. 

¤ Fredade lekområden för att rädda rovfiskarna  1 april infördes nya fredningsområden för gädda 
och gös i Sankt Anna och Arkösunds skärgård. Skyltarna har inte hunnit komma upp än med vi har 
berättat var områdena finns och varför det INTE finns några fredade områden runt Aspöja. Läs mera 
under Naturarv att värna/Fisk. 

¤ Långgrund 1 och 2 –två vindkraftsparker som kan komma att stå för en väsentlig del av svensk 
havsbaserad vindkraft i slutet av decenniet planeras i havet utanför Arkösund och Oxelösund. 
ArkipeLaget har gjort en första intervju med projektledaren hos SveaVind, som håller i planeringen 
och fortsätter att följa vad som händer. Läs mera under Bygga och bo 

Strandskyddet förändras – vi har tagit reda på hur de förändringar i strandskyddet som föreslagits av 
en statlig utredning påverkar Sankt Anna och Arkösunds skärgård. Remisstiden gick ut i början av maj 
och ArkipeLaget följer förstås förslagets fortsatta färd fram till proposition och riksdagsbeslut. Du 
hittar artikeln under Aktuellt&debatt och fakta om strandskyddet under Om 

BSPA, Helcom, Acta S:t Anna, MPA – med hjälp av en av våra lagspelare har vi försökt reda i den 
flora av begrepp och förkortningar som förekommer i skärgårdssammanhang. Under Bygga och bo 
hittar du den utredningen. 

Spana efter Nature´s Best® när du vill ekoturista – redan när ArkipeLaget startade berättade vi vad 
som karaktäriserar och menas med begreppet ekoturism. Nu har vi fyllt på med att visa vägen till den 
enda nationella kvalitetsmärkningen som finns, Nature´s Best®. Du hittar länk under Besöka 
skärgården. 



Arkipelaget sjösätter och mastar på – det hände i mitten av april och du kan följa den gastkramande 
historien under Aktuellt&debatt/Lagets berättelser, där du för övrigt gärna får bidra med dina egna 
berättelser. 

Parkeringsförvirring råder i Arkösund och det är inte lätt att få reda på vad som kommer att gälla 
sedan Norrköpings kommun nu tagit tillbaka skötseln av kajen och brygg- och båtplatser i 
Beckmansviken. Arkipelaget har i alla fall försökt och vi är inte färdiga än… Läs mera under 
Aktuellt&debatt 

Fortsätt att förse oss med uppslag, idéer, frågor och material till hemsidan 
www.arkipelaget.se och skriv till oss på kontakt@arkipelaget.se. 

Vårliga hälsningar 

Wiwi och Lotta 


