
Mejl till ArkipeLaget i augusti 2022 

 

Inte alla vallar på skärgårdsöarna blev slagna under sommaren. På vissa håll ser det ut så här… 

I sista stund kommer här månadsbrevet för augusti. Sommaren gick på något sätt alldeles för fort 
och i skärgården var det också alldeles för torrt. Men i slutet av augusti bättrade det sig så 
kantarellerna på Axelsö kanske kvicknar till nu. Vi har tills vidare bara skördat två stolta 
fjällskivlingar och en maskäten sopp när vi inte skrev och berättade om…: 

¤ Den återuppståndna sommardagen på Aspöja. Efter två trista coronasomrar med inställda 
evenemang var det nu dags att på nytt gå på tipspromenad, ta lotter, äta, dricka och umgås på 
traditionsenliga Aspöja sommardag. Aktuellt & debatt/Nyheter 

¤ Sjöräddningen i Arkösund är vår livlina i skärgården och denna ideella organisation med sina 
mångkunniga frivilligmedarbetare presenterar vi under 
Organisationer&föreningar/Intresseorganisationer 

¤ Äntligen fick Arkö Båk sitt länge förväntade bevis på sin nya värdighet som 
Kulturbyggnadsminne. Du hittar allt om den högtidliga invigningen under Kulturarv att vårda 

¤ Villavagnar, bastuvagnar, bastuflottar/-båtar, flytbryggor och vågbrytare – det flyter och rullar på 
allt fler ställen i skärgården men kunskapen är dålig när det gäller vilka tillstånd och anmälningar som 
krävs innan de mobila byggnationerna placeras ut. Det misstänker man åtminstone på Länsstyrelsen 
men Arkipelaget berättar vad som gäller under OM/Om strandskydd. 

¤ Vad gör man när varumärket växer igen? Det har flera medlemmar i Laget frågat sig själva - och 
oss - när de sett jordbruksmark som vårdats i generationer växa igen. Som en internationellt sett unik 
miljö med potential att marknadsföras som eget varumärke, har Skärgårdsrådet beskrivit 
kulturlandskapet i vår skärgård. Och det finns regler för hur det får behandlas – exempelvis 
jordbruksmarken. Läs om det under Kulturarv att vårda/Rapportera vanvårdad jordbruksmark. 

¤ Nu är det klart med ett nytt Leaderprogram och 41 nya EU-mijoner. Läs mera under 
Org&föreningar/Intresseföreningar/Kustlandets Leader…/41 färska miljoner.  

En lååååång och sköööön höst önskar  

Wiwi & Lotta 


