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Slåtter på Aspöja.   Foto Klas Sandell 

Nu är tiden inne för slåtter. Öarna behöver hävdas för att bevara natur- och kulturvärdena. Vi har 
kunnat njuta av solvarma smultron en tid och blåbären har börjat mogna i skogen. På 
ArkipeLaget.se har vi den senaste månaden skrivit om 

¤ En 72 meter hög mobilmast håller på att resas i den känsliga naturen på sydvästra Aspöja. Läs om 
turerna bakom mastens tillkomst och hur myndigheterna hanterar tillstånden för mobilmaster under 
Aktuellt & debatt/Nyheter 

¤ Ny bastu på Badholmarna i Arkösund. En bastu för alla att hyra har byggts och andra 
upprustningar har skett på Badholmarna i Arkösund under senare tid. Läs om detta under Aktuellt & 
debatt/Nyheter 

¤ Arkö väl värt ett besök. Anders Rabenius och Ewa Wahren visar gärna det lilla museet på Arkö och 
berättar om hur man levde förr på ön. Vi uppmärksammar det högst lokala muséet och du kan också 
läsa om Arkö båk i ett par tidigare artiklar. Du hittar allt under Kulturarv att vårda 

¤ Det bidde en tumme av detaljplanerna i Arkösund. De storslagna planerna för Arkösunds centrum 
och Nordanskogs camping har krympt högst väsentligt – med hänvisning till klimatförändringarna och 
översvämningsrisker. Kvar blev bara en trekant på ca 4000 kvm på Kvarnbergets sluttning mot 
centrumparkeringen. Där beslutade Stadsplaneringsnämnden att planera för bostäder och vid 
samma sammanträde i maj fattades också beslut om en ny detaljplan, som gör det möjligt att bygga 
fler villor i urskogsnaturen på Nordanskogshöjden. Läs under Bygga och bo/Detaljplaner 

¤ Ge din syn på vidgat fågelskydd senast 8 augusti. Enligt EU-kommissionen behöver Sverige skapa 
fler skyddsområden för fåglar. Fram till 8 augusti kan vi lämna synpunkter på länsstyrelsens förslag på 
nya Natura-2000 områden för fåglar. Läs om bakgrunden under Naturarv att värna/Fåglar  

¤ Revideringen av befintliga fågelskyddsområden försenad. Regeringsuppdraget att utreda behovet 
av nya Natura 2000-områden har ytterligare försenat den pågående revideringen av de 
fågelskyddsområden som Länsstyrelsen ansvarar för. Vi har uppdaterat informationen under 
Naturarv att värna/Fåglar. 

Skön fortsättning på sommaren önskar  

Wiwi & Lotta 


