
Mejl till ArkipeLaget i oktober 2021 

Nu har ArkipeLaget funnits i 6 månader och mycket har hänt under tiden. Vi har djupdykt i 
strandskyddslagstiftningen och hur den föreslås att ändras. Frågor om fiske och fiskefredning 
liksom fågelskydd har uppmärksammats. Vi har tipsat om strandstädning och appen Ren 
ostkust. Vi har besökt Arkö båk och matstället Birknip i Arkösund. Vi mindes Folke Sandell 
med en intervju som gjorts före hans död. Höga och orättvisa parkeringsavgifter i Arkösund 
har uppmärksammats och just idag kan vi meddela att de onödiga P-avgifterna under 
vinterhalvåret har slopats. Ett antal fascinerande berättelser från Laget i text och bild har 
publicerats. 

Vi har ägnat mycket uppmärksamhet åt byggplaner av olika slag; om vindkraftsprojekt i 
havet utanför Östergötlands- och Södermanlandskusten, hur det gick till när översiktsplanen 
för Aspöja försvann, bebyggelse och planer för Nordanskog och Arkösund, de överklagade 
bryggorna på Bergön, skyltning och anordningar som underlättar för besökare på Aspöja. 

Mycket mer är på gång. Under hösten och vintern följer vi upp tidigare inslag och skriver om 
nya ämnen. Tipsa gärna dina vänner och bekanta att vi finns och om vi får deras mejladress 
skickar vi ut dessa månadsbrev med tips om vad som hänt på www.Arkipelaget.se sedan sist. 

I början av september tog vi en tur till Norra Finnö för att titta närmare på hur Norra Finnö 
utvecklas. Resan har resulterat i en rad sidor. 
¤ Tur till Tyrislöt väckte tankar inte minst när vi tyckte oss se mönster i det som händer på 
Norra Finnö. Det ena skogsområdet efter det andra omvandlas till sommarstugeområden 
med stora naturtomter och dyra villor medan campingplatser och enklare 
uthyrningsalternativ lever farligt. Bygga och bo 

¤ Stugor tar över camping på Mon. Det hänvisas ofta till Skärgårdsbyn på Mon när nya 
fritidsområden planeras. Där kan stugägarna välja att hyra ut sina hus när de inte själva är 
där. Vi var nyfikna på hur det fungerar och fann både glada husägare och lessna 
husvagnsdito. Finns under Bygga och bo 

¤ Kollo eller miljonvillor på Nedre Gränsö. Motala kommun undersöker just nu 
förutsättningarna att exploatera den gård på Norra Finnö som kommunen fått i gåva från 
Föreningen Barnens Dag och som hittills använts som sommarhem. Finns under Bygga och 
bo, detaljplaner 

¤ Vardagsmat vid förra sekelskiftet. I Sankt Anna hembygdsmuseum i Tyrislöt finns många 
intressanta föremål och berättelser. Bland annat en uppteckning över mattider och 
vardagsmat i ett skärgårdshem för 120 år sedan. Du finner den under Kulturarv att vårda. 

¤ Det gemensamma utvecklingsprogrammet för kust och skärgård i Östergötland och norra 
Småland 2030 behöver få mera handlingskraft konstateras i en utvärdering som 
Skärgårdsrådet låtit göra. Vad ska programmet vara till för, vem ska bry sig om det och vem 
ska ”äga” det – Skärgårdsrådets roll och organisation ska diskuteras vid nästa möte i 
november. Läs under Länkar&litteratur/Offentliga samrådsorgan.  

¤ Slutligen kan vi meddela att nu är både P-avgifterna för långtidsparkering i Arkösund 
halverade och P-avgifterna under vinterhalvåret borttagna! Kom inte och säg att inte 
kommunen lyssnar – men någon måste förstås också säga till….Aktuellt&debatt 

Trevlig höst önskar Wiwi och Lotta 


