
Mejl till ArkipeLaget i september 2021 

Höstens stillhet och klarhet börjar så smått lägra sig över skärgården. Skolorna har börjat och 
de kommunala och statliga tjänstemännen är tillbaka från semestern vilket gjort det möjligt 
för ArkipeLaget att följa upp tidigare artiklar för att fråga: Har något hänt? 

¤ I Arkösund upptäckte vi till vår glädje att P-avgiften på Långtidsparkeringen hade 
halverats. I juni uppmärksammade vi det förvirrande och lätt kaotiska tillstånd som rådde på 
Arkösunds parkeringsplatser där Långtidsparkeringen ståtade med kommunens högsta 
priser. När vi nu kollat upp saken finner vi en halverad avgift – bravo! – men fortfarande 
väntar vi på att avgiftsbeläggningen under vintern ska försvinna…Sidan finns under Aktuellt 
& debatt, P-avgift i Arkösund halverad. 

¤ Arkö båk k-märks i år? Den 20 augusti hade Arkö Båks Vänner slagit upp dörren till det 
gamla fina sjömärket på Arkö och ArkipeLaget var där. Ewa Wahren berättade bl a att en 
begäran om byggnadsminnesförklaring sedan länge väntar på Länsstyrelsen så ArkipeLaget 
ringde upp och här kan du läsa vilket svar vi fick: Sidan finns under Kulturarv att vårda, Arkö 
båk k-märks i år?  

¤ Slut på fiskelyckan? I våras informerade vi om de nya fredade lekområdena för rovfisk som 
införts i ett försök att bl.a. rädda skärgårdens tynande gäddbestånd. Skärgårdsgäddan borde 
rödlistas larmade fiskerikonsulenter under sommaren. Du kan läsa mer under Naturarv att 
värna, Fisk, Slut på fiskelyckan. 

¤ Ingen ny småbåtshamn i Lindöviken när Nordanskogs camping byggs ut. Vi har intervjuat 
planarkitekt Anna Karlin och fått en inblick i hur detaljplaneringen av campingen löper 
vidare. Planer har funnits på att anlägga en ny småbåtshamn längst in i Lindöviken, i 
anslutning till utökad camping. Men dessa planer har lagts på is. Sidan finns på Bygga och bo, 
Detaljplaner, Nordanskogs camping planeras att byggas ut. 

¤ Ännu fler hus planeras i Nordanskogs urskog. Vi berättar om hur det gick till när 
bostadsområdet söder om Nordanskogs camping byggdes och hur det kommer sig att 
ytterligare tomter är på gång att exploateras på mark som har höga naturvärden. Läs om de 
gamla och nya planerna för området på Bygga och bo, Detaljplaner, Ännu fler hus planeras i 
Nordanskogs urskog. 

¤ Sälsafari till Kallsö-udden. Följ Johan Thyberg en sensommardag i augusti från Skedholmen 
norr om Arkö till Kallsöudden i de yttersta skären i Sankt Anna. Han hade hoppats på att få 
se säl men det lyckades inte denna gång. På bilder från en tidigare tur kan du emellertid se , 
hur det kan se ut när många sälar vilar sig på de låga skären. Aktuellt&Debatt, ArkipeLagets 
nyhetsbrev, Sälsafari till Kallsö-udden. 

¤ Nyhetsbreven. Alla nyhetsbrev från ArkipeLaget finns samlade på Aktuellt&Debatt, 
ArkipeLagets nyhetsbrev. Sprid gärna till vänner och bekanta att vi finns och att alla är 
välkomna att vara med på vår mejllista.  

 

Hälsningar från Wiwi och Lotta 


