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Isen kommer, isen går och än är det kallaste midvinter, än rena vårvädret. Helgerna är förbi 
och Coronan är över oss men vaccinerade som vi är så knåpar vi vidare med Arkipelaget. Och 
vi blir jätteglada för alla inspel i form av uppmuntrande tillrop, nyårsönskningar liksom tips 
om mål att sätta sökarljuset på och efterlysningar om tidigare båtägare. Mer sån´t! På 
senaste tiden har vi uppmärksammat att… 

¤ Den klinkbyggda träbåten har blivit kulturarvsförklarad. Det var Sveriges första 
nominering till Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Du hittar notisen 
under Kulturarv att vårda  

¤ Tji Jansson satte ljus på fiskbestånden när det nästan gick rikslarm före jul när ansjovisen 
tog slut i affärerna. Till intresset för hotade fiskbestånd bidrog också ett tillkännagivande i 
riksdagen om utvidgad trålgräns, skarv- och säljakt mm. Vi försöker reda i fiskstimmen under 
Naturarv att värna/Fisk 

¤ Stort bebyggelsetryck på Norra Finnö ”Enligt översiktsplanens intentioner” skriver 
Söderköpings kommun i en mängd positiva beslut som rör nya fritidshusområden på Norra 
Finnö. Men är besluten ENLIGT översiktsplanen – det är frågan vi undersökt i en rad artiklar 
om Marö, Ekö, Gäddvik nord, öst och – nu senast – syd. I en sammanfattande artikel 
försöker vi urskilja hur kommunen läser sin egen översiktsplan när exploatörer vill förvandla 
skogsområden till sommarhusområden. Bygga och bo/Stort bebyggelsetryck på Norra Finnö 
med åtta undersidor om olika områden på ön.  

¤ Skärgårdsrådet: Säg vad du tycker om skärgårdens framtid! Skärgårdsrådet har skickat ut 
en enkät där du kan säga vilka frågor DU tycker ska ingå i det gemensamma 
skärgårdsprogrammet. Har du inte fått enkäten kommer du snart att kunna ladda ner den 
själv från Region Östergötlands hemsida. Läs mer under Org. & föreningar/Offentliga organ 

¤ Vem byggde sumpekan? Det undrar Anders Rabenius på Arkö. Han undrar också om någon 
känner igen miljöerna och människorna på bilder från ungefär 1900. Se under Kulturarv att 
vårda 

¤ Debatt: Vem lurade vem i Coast4us? Det 3-åriga EU-projektet avslutades under sommaren 
och har redovisat vad de själva anser att de har uppnått för resultat. Men det stämmer inte 



med vad som kan iakttas från ett gräsrotsperspektiv och Wiwi Samuelsson misstänker i en 
debattartikel att det inte bara gäller det här projektet. Det är snarast ett systemfel med EU-
programmen som triggar ett okontrollerat självberöm, menar Wiwi. Se under Aktuellt & 
debatt 

¤ Torskstoppet för fritidsfiskare mellan 15 januari och 31 mars gäller inte längs 
Östgötakusten. Det kanske gläder en del men skälet till undantaget är sorgligt. Läs mer 
under Naturarv att värna/Fisk/Fritidsfiske i E-län OK trots torskstopp 
 

Wiwi och Lotta 


