
Mejl till ArkipeLaget i april 2022 

 

Aprilvädret är över oss. Än är det soligt och varmt. Än öser regnet ner och emellanåt dränker 
blötsnön blå- och vitsippor. Men lammen bryr sig inte – de kommer i både vått och torrt liksom 
påsken…Sedan sist har Arkipelaget uppmärksammat  

¤ Brygga på Bergön förbjuds Mark- och miljödomstolens avgörande i ett överklagningsärende. 
Länsstyrelsen hade gett klartecken åt markägaren att lägga ut bryggor på vatten där 
fiskerättigheterna ända sedan laga skifte tillhör ett helt annat hemman. Läs vad Mark- och 
miljödomstolen tyckte under Nyheter/Miljödom: Gör om och gör rätt! 

¤ Bygdemöten En serie s k Bygdemöten har arrangerats av projektet Möjligheternas Söderköping och 
den 8 mars var det dags för möte i Sankt Anna skola. ”Idé- och projektgenerering” stod på kvällens 
program. Du kan läsa om vad det var för tankar och idéer som kom fram och hur man ska gå vidare 
under Nyheter/Ny träffpunkt blev mål för Bygdeträff i Sankt Anna. 

¤ Navet i havet, är en intresseförening som bl a sprider kännedom om utbudet av tjänster och 
produkter i Sankt Anna och står för evenemang som Sankt Annadagen och årets nyhet: Cykelloppet 
den 28 maj. Läs mer om allt de hittar på under Org&föreningar/Intresseföreningar/ Proteströrelsen 
som är ute och cyklar. 

¤ Skärgårdsrådets enkät Det strulade till sig rejält med enkäten. Den var tänkt att läggas ut på flera 
ställen på Internet för att ge skärgårdintresserade personer möjlighet att peka på viktiga frågor som 
rådet bör ta itu med. Du kan få veta vad som hände under Org&föreningar/Offentliga organ/Arbetet 
med skärgårdsprogrammet läggs på is. 

¤ Strandskyddet Under hela förra året har Arkipelaget följt arbetet med förändringar i strandskyddet 
som varit föremål för både januariöverenskommelse, utredning och proposition och nu senast 
utskottsbehandling. Och där hände det! Proppen frös inne. Läs vad som hände under OM/ Om 
strandskydd/ Ändringar i strandskyddet frös inne. 

¤ Åka kollektivt till skärgården De som inte åker bil och egen båt till skärgården behöver veta vilka 
möjligheter det finns med buss, närtrafik, skärgårdstrafik och Skärgårdslinjen. Läs under Bygga och 
bo/Kommunikationer/Kollektivtrafik till ArkipeLagets område 

 

Glad Påsk önskar Wiwi & Lotta 


