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Nu har kylan kommit och lite is har lagt sig i inre vikar. Laget växer sakta men säkert och vi är 
nästan 40 spelare på utskickslistan. 
Trots att årets sista månad alltid verkar lite för kort, har vi fyllt på med en del nyheter på 
www.ArkipeLaget.se. Ibland är ”nyheterna” gamla; EU-projektet Coast4us avslutades i all 
tysthet mitt i högsommaren men vi kan ändå vara ganska säkra på att vara ensamma om 
scoopet – vilka andra medier granskar EU-projekten? 
Ibland FÅR vi inte förmedla intressant material på hemsidan fast vi vill. Det gäller 
debattartikeln om att Stoppa trålarna i Östersjön, som var införd i DN strax före jul. Vi har 
bett stiftelsen BalticWaters2030, som står bakom debattinlägget, om lov att få sprida 
artikeln till folk i ”våra” vatten, som kanske inte har DN som husorgan, men det tillåter inte 
DN. Däremot är det helt OK att skicka med den som bilaga i månadsmejlet till Laget så 
varsågod! 

¤ Regeringsförslag om ändrad strandskyddslag fick bakläxa av Lagrådet. Ändring av 
strandskyddsbestämmelserna är en het politisk fråga. Vi har hängt med i svängarna och 
berättat om regeringens ändringsförslag och nu om Lagrådets reaktioner på förslaget. Se 
Om/Om strandskydd/Lagrådet ger bakläxa  

¤ Stiltje för Bergöprojektet. ArkipeLaget har fått nya besked från Börje Natanaelsson, 
ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping, när det gäller omarbetningen av 
planerna för Bergön och en ny begäran om planeringsbesked från Länsstyrelsen. Läs under 
Bygga och bo/Detaljplaner/Stiltje för Bergö-projektet 

¤ Nya-pengar att söka i EU- programmet Central Baltic 2021-2027. I februari öppnar 
programmets första ansökningsomgång. Nya programområden är t ex cirkulär ekonomi och 
minskade koldioxidutsläpp. Läs under Org.& föreningar/Offentliga organ/Nytt EU-program 
för Centrala Östersjön 

¤ Arkö båk byggnadsminnesförklarad! När Arkipelaget skrev om båken i slutet av augusti 
fattades bara ett platsbesök innan K-märkningen kunde bli ett faktum, berättade 



handläggaren på Länsstyrelsen. Nu har besöket ägt rum och du kan läsa om den glada 
nyheten under Kulturarv att vårda/Arkö båk är byggnadsminnesförklarad 

¤ Badholmarna i Arkösund ska återfå sin forna glans. Det har i alla fall Arkösunds 
Intresseförening föresatt sig. Nu har de beviljats ett EU-bidrag på drygt en halv miljon för att 
med ideella arbetskrafter rusta upp den anrika badplatsen. Vad som ska ske berättar vi 
under Aktuellt & debatt/Badholmarna ska bli som nya. 

¤ Om Coast4us får säga det själva så har de lyckats förträffligt! Som enda massmedium kan 
Arkipelaget berätta hur EU-projektet Coast4us i en själv(över)skattning på engelska berättar 
hur de använt allas våra skattepengar. De påstår bl a att de med lokal medverkan gjort åtta 
hållbara utvecklingsplaner varav två rörde Arkösund och en Bergön. Ingen av detaljplanerna i 
Arkösund är klar och planen för Bergön bedömde Länsstyrelsen som ”olaglig”, dvs. den var 
inte i enlighet med Miljöbalkens krav. Intervjun med projektledaren för Coast4us finns under 
Org. & föreningar/ Offentliga organ/ Coast4us redovisar fina slutresultat  
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