
Mejl till ArkipeLaget i juni 2021 

¤ Äntligen hände det – det blev vår och försommar efter en kall och regnig majmånad. Det har vi 
firat med att lägga in insända och egna bilder med Adam och Eva på Kopparholmarna, orgier av 
gullvivor på Lindholm och obegripliga mängder med liljekonvalj som dränker hela Bergön i väldoft. 
Du finner dem på Aktuellt & Debatt, Lagets berättelser. Vi tackar fotograferna och välkommen du 
också att skicka dina bilder och berättelser i sommar! 

¤ Vilka bygglovsärenden orsakade FÖP Aspöjas hastiga hädanfärd? Våra försök att få reda på varför 
den fördjupade översiktsplanen för Aspöja försvann så hastigt och lustigt i början av året har gått på 
grund. Två kommunalråd, en planarkitekt, ytterligare en chefstjänsteman som inte vill bli citerad 
samt ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden hänvisar alla till erfarenheten av ett antal 
bygglovsärenden men ingen kan säga vilka det är, utom ett som är ett rent missförstånd. Se Aktuellt 
& debatt, FÖP Aspöja skrotades men ingen vet varför. 

¤ Skrotade bryggor från Arkösund hamnade på Bergön – nu ett fall för Mark- och miljödomstolen. 
En tvist mellan markägare och en fiskerättsinnehavare på Bergön kan leda till en dom som i 
framtiden kan drabba andra skärgårdshemman med utspridda fiskerättigheter. Det fruktar 
Östergötlands fiskeriförbund som också överklagat länsstyrelsens beslut. Läs mera under Bygga och 
bo, Detaljplaner, Bråk om brygga på Bergön. 

¤ Tips om förvirrande P-regler och avgifter i Arkösund leder till ändringar (?). En medspelare i 
ArkipeLaget tipsade om de ändrade P-reglerna och -avgifterna i Arkösund; bl a avgiftsbeläggning på 
Nordanskog, rekorddyr långtidsparkering för långliggare i skärgården utan båtplats, p-avgifter även 
under vinterhalvåret och otydlig information som var hopplös att hitta på Norrköpings hemsida. 
ArkipeLagets frågor har nu lett till vissa förbättringar i informationen och en försäkran från 
kommunalrådet Karin Jonsson att se över avgifterna. Vi väntar med spänning på vad som ska 
hända…Aktuellt & debatt, Nya P-avgifterna i Arkösund ses över. 

¤ Länsstyrelserna gör inspel till vindkraftsplanerna utanför Bråviken men kommunerna ligger lågt. I 
början av maj berättade vi om Svea Vinds och spanska Iberdrolas planer på vindkraftsparkerna 
Långgrund 1 och 2. Nu berättar vi vad länsstyrelserna i Östergötland och Sörmland har sagt så här 
långt samt konstaterar att Söderköpings och Norrköpings kommuner tills vidare ligger lågt och tiger 
still i förvissningen att de kan komma med eventuella veton i ett senare skede. Men det kan bli 
ändring på det – ett utredningsförslag väntas redan 30 juni. En Lagspelare har anmält önskemål om 
en visualisering av Långgrund från Aspöjas horisont, dvs bilder på hur vindkraftsparken kan komma 
att ses från Aspöja. Se Bygga och bo, Reaktioner på vindkraftsplanerna för Långgrund 1 och 2 

¤ Flytande vindkraft mitt emellan fastlandet och Gotland? Ytterligare ett vindkraftprojekt är på gång 
i havet utanför Östergötlands skärgård. Denna gång är det flytande vindkraftverk som ska förankras i 
botten. Projektet är nu ute på allmänt samråd inför att miljökonsekvensbeskrivning och ansökan tas 
fram. Alla är välkomna att yttra sig senast 9 juli. Handlingar finns på www.hexicon.eu 

¤ Använd nya appen när du städar öar och stränder. En app finns nu för skräpplockning i 
skärgården. Fakta om detta finns på Naturarv att värna, Appen Ren Ostkust. 

¤ Till sist tipsar vi om Gryts Skärvårdsförening. Den har funnits i snart 30 år och verkar för en bra 
utveckling av Gryts skärgård. Du hittar länken till dem på Länkar & litteratur, Sammanslutningar. 

Trevlig midsommar önskar Wiwi och Lotta  
PS. Sprid www.ArkipeLaget.se till flera! DS. 


