
Mejl till Laget i februari 2022 

 

Vy från Kopparholmarna.                          Foto Lotta Lanne 

Ljuset börjar så sakta återvända, talgoxarna har redan börjat ropa ut sitt vårbudskap och vi 
längtar till sommardagarna i skärgården. Både varma goa och blåsiga dagar. Under den 
senaste månaden har vi knåpat med följande sidor. 

¤ 2022 är det småskaliga fiskets år - det har FNs livsmedels- och jordbruksorganisation 
deklarerat och det var väl inte en dag för tidigt…Samtidigt har Naturskyddsföreningen 
dragigt igång en kampanj med samma budskap och det digitala magasinet Deep Sea 
Reporter (du hittar länken under Om/Länkar&litteratur) har också utlovat fokus på fisket i 
februari. Du läser mer under Naturarv att värna/Fisk 

¤ De små stegens tyranni, anar Lotta Lanne i en debattartikel efter vår undersökning av ett 
antal byggprojekt på Norra Finnö. Där förvandlas det ena skogsområdet efter det andra till 
fritidshusområden – antingen redan byggda eller planerade. Läs under Aktuellt & debatt 

¤ Glöm skärgårdsenkäten, ”tjyvsvara” eller avvakta! Vi var i god tro när vi berättade att det 
skulle bli möjligt för fler än medlemsföreningarna i Skärgårdsrådet att lämna synpunkter på 
Skärgårdsrådets enkät om det nya programmet. Men nu verkar det ha strulat till sig 
ordentligt. Hur kan du få veta under Org. & föreningar/Offentliga organ. Där kan du också 
läsa om … 

¤ Nytt avtal om skärgårdsutvecklare. Ett nytt avtal är tecknat mellan Region Östergötland 
och skärgårdskommunerna Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik om att fortsätta 
finansiera en gemensam skärgårdsutvecklare. 

¤ Reningsverket i Tyrislöt åter i Miljödomstolen. Det är en lång och seg historia för 
Söderköpings kommun att bygga ett nytt reningsverk på Norra Finnö. Vi berättar om de 
senaste turerna under Bygga och bo/Stort bebyggelsetryck på Norra Finnö 



¤ Viktig bok om biologisk mångfald. ArkipeLagets medspelare Klas Sandell har arbetat med 
en tvärvetenskapliga antologi om livsviktiga framtidsfrågor som Biologisk mångfald, 
naturnyttor och ekosystemtjänster. Lotta Lanne har anmält boken under Aktuellt & debatt 

# Slutligen ska Söderköpingsbornas mindset ändras till att bli positivt och framåtsträvande 
genom projektet Möjligheternas Söderköping. Med workshops, idégenerering, 
processledning och coachning ska eldsjälar hittas som kan driva tillväxtarbete och 
verksamhetsutveckling, minska klyftan mellan land och stad och lägga grunden till ett nytt 
platsvarumärke. 

Som Norrköpingsbor blir vi ju lite nyfikna på hur dana Söderköpingsborna är idag – Negativa 
och bakåtsträvande kanske….? Men det får man inte veta ens om man läser vidare under 
Aktuellt&debatt 

Wiwi och Lotta 


