
Mejl till ArkipeLaget i augusti 2021 

Det har varit sommar, sol, komockor i hagen och ljumma vindar. Barn och barnbarn har 
strömmat till samtidigt som det har varit svårt att få fatt på sommarlediga tjänstepersoner 
som vi gärna velat tala med. Men under den senaste månaden har vi i alla fall skrivit om 
följande: 

¤ Skärgårdsrådet – vad är det för råd, vad är det till för och vart ska det ta vägen? 
Arkipelaget har träffat skärgårdsutvecklare Carl Hamilton som är den tjänsteperson på 
Region Östergötland som håller ihop arbetet i Skärgårdsrådet. Just nu är både rådets 
program och organisation föremål för utvärdering. Finns på Länkar & litteratur, Offentliga 
samrådsorgan. 

¤ Om sin uppväxt på ett skärgårdshemman under 20- och 30-talet berättar Folke Sandell i 
en postumt publicerad intervju. Folke Sandell, som var en välkänd skärgårdsprofil, avled för 
två år sedan. Intervjun finns på Kulturarv att vårda, Aspöja en ö i förvandling. 

¤ Nordanskog – urskogen som håller på att försvinna. Vi berättar om hur ett unikt 
skogsområde söder om Nordanskogs camping i Arkösund håller på att omvandlas till 
villaområde. Naturen borde ha bevarats om dagens lagar hade följts. Men den kommunala 
logiken vill annorlunda. Finns på Bygga och Bo, Detaljplaner. Vi har skickat våra frågor till 
den planarkitekt som arbetar med ärendet och kommer att följa upp det i kommande inslag. 

 

I juli vågade ArkipeLaget äntligen ha ett fysiskt redaktionsmöte på Aspöja, efter att vi alla 
blivit fullvaxinerade. Foto Hans Andersson 

¤ Nya naturstigar och lättare att hitta på Aspöja. Kauko Lindstedt har tillsammans med 
några andra på Aspöja sett till att besökare lättare kan hitta på ön. Två naturstigar har 
snitslats för att erbjuda angenäma vandringar med ”mål” vid Alnholms naturreservat 



respektive Forsmans restaurang – välj själv vad som önskas och läs om initiativet på Besöka 
skärgården, Besöksmål. 

¤ Ta en titt på Bierknip i Arkösund, den mer än 125-åriga krogen som föreslås få 
rivningsförbud och bli k-märkt för sitt stora kulturhistoriska värde. Du hittar historien om 
Bierknip – nuvarande Arkö Krog – under Kulturarv att vårda, Ta en titt/öl på Bierknip! 

¤ Laget växer och du kan göda tillväxten. Sakta men säkert växer antalet deltagare i 
ArkipeLaget, eller personer som vill vara informerade om det vi skriver. Vill du göda 
tillväxten kan du skriva ut det lilla info.blad som vi har gjort och sätta upp det på lämpliga 
anslagstavlor i din närhet. Du hittar anslaget på Aktuellt&Debatt/ArkipeLagets nyhetsbrev 

 

Sommarhälsningar från Wiwi och Lotta 

 


