
Mejl till Laget i mars 2022 

Ljuset har kommit tillbaka och ”blåsippan ute i 
backarna stå” 

Redan måndagen den 7 mars kunde Lotta plåta årets 
första blåsippa – låt oss hoppas att det inte blir som 
förra året med bakslag och snöblask, som dränkte 
både blåsippor och krokusar så att de kroknade 
direkt… 

Den gångna månaden bjuder även på annat än 
blåsippor t ex… 

¤ Debattsvar från chefen för Central Baltics bas i Åbo 
som håller med om mycket av den kritik mot EU-
projekten som Wiwi Samuelsson framförde i ett 
debattinlägg i januari. Men hon menar också att 
mycket redan åtgärdats i det nya Central 
Balticprogrammet för 2022-2027. Du kan läsa hennes 
svar -  Nya EU-programmet fokuserar mera på resultat 
och nytta – under Nyheter&debatt/Debatt 
 
¤ Kustlandet är ett begrepp som dyker upp lite här och 
där när det handlar om bidrag till utvecklingsprojekt. 
Just nu bidrar de t ex till restaureringen av Badholmarna i Arkösund, ett nytt kök hos 
restaurangen Forsmans på Aspöja och Söderköpings kommuns ambition att ändra 
Söderköpingsbornas mindset i projektet Möjligheternas Söderköping. Läs om föreningen 
som också är ett av EUs 2500 s k Leaderområden i artikeln Leader är både pengar och 
metod under Org. & föreningar / Intresseföreningar 
 
¤ Mycket att läsa om hotade Östersjön. Östersjöns bedrövliga tillstånd bekymrar många och 
det finns flera sajter på nätet som bevakar och berättar om nyheter och forskning som 
bedrivs för att förstå och komma till rätta med problemen. Vi har letat upp några av dem och 
ger dig länkarna till bl.a Baltic Eye, Deep Sea reporter, Baltic waters2030, som du hittar om 
du går till Om oss/Länkar&Litteratur  
 
¤ Många åtgärder för ett friskt hav. Havs- och vattenmyndigheten har nyligen beslutat om 
ett handlingsprogram för att våra hav ska uppfylla EUs havsvattendirektiv. Till förslagen hör 
att de 234 000 gamla tvåtaktsmotorerna som används av fritidsbåtar ska fasas ut. Läs om de 
viktigaste åtgärderna som berör vårt område under Aktuellt & debatt / Nyheter 
 
¤ Kommunikationer och ”smart landsbygd” är två teman som lyfts fram i Kustlandets  
nya strategiförslag, som just nu ligger på Jordbruksverket och väntar på välsignelse och ca 40 
miljoner nya EU-bidragskronor att fördela de kommande fem åren 2023-2027. 
Läs under Org & föreningar/Intresseföreningar/Leader 
 
Wiwi och Lotta 


