
Mejl till ArkipeLaget i september 2022 

 

Östersjöns stränder har hamnat i fokus. De är faktiskt inte bara oändligt vackra – de är NYTTIGA 
också både i vattnet och på land och för både djur och människor och klimatet…. 

Också i september kommer vårt månadsbrev i allra sista stund men bättre sent än aldrig. Det 
hände ju så mycket i september så det blev emellanåt svårt att värja sig för allt från val och 
drottningbegravning till Ukrainakrig och gasledningssabotage och ägna sig åt ”hemmaplan”. Men 
vi hann i alla fall träffa Lars-Erik Svensson i Jonsberg som berättade om….  

¤ När Viggskär var ett paradis för Verdandis fiskare under ett par decennier i slutet av 1900-talet. Till 
den lilla holmen vid inloppet till Östantillviken på Aspöja körde Carl-Otto Gustavsson regelbundet ut 
små gäng med fiskare från Norrköpingsföreningen, som arbetade för att skapa gemenskap för 
människor med alkoholproblem. Kulturarv att vårda/Nyheter 

¤ Är Östersjön en räddning för klimatet eller ökar den mängden växthusgaser? Det är en fråga som 
ett stort gäng forskare från Stockholms och Helsingfors´ universitet tänker försöka svara på under ett 
5-årigt forskningsprojekt – CoastClim. Att i synnerhet stränderna skulle kunna göra en stor insats 
som kolsänka är klart men bara om stränderna är friska och artrika. Läs mer under OM/Om 
strandskydd 

¤ Flytbryggan på Bergön har nu hamnat i Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljödomstolen 
i Växjö underkände i februari Länsstyrelsens accepterande av en anmälan om vattenverksamhet som 
grund för att tillåta att en flytbrygga lades ut på annans fiskevatten. Men nu har domen överklagats 
av aktiebolaget som äger ön och Mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd. 
Aktuellt&debatt/Nyheter. 



¤ Sabotaget mot den ryska gasledningen Nord Stream förvärrar inte bara säkerhetsläget i 
Östersjöområdet. Det förvärrar även läget för ekosystemet i det redan hårt drabbade innanhavet, 
varnar forskare från Göteborgs Universitet. Och den torsk som många hoppades skulle återhämta sig 
under torskfiskestoppet, ligger riktigt illa till. Aktuellt&debatt/Nyheter. 

¤ En sann Sankt Anna-tjej tar över som ny skärgårdsutvecklare. 1 september började Anna Karlin sin 
tjänst och har ägnat sin första månad åt att sätta sig in i jobbet tillsammans med den blivande 
pensionären Carl Hamilton. Arkipelaget hälsar välkommen och hoppas på att snart få en intervju där 
vi bl a är nyfikna på hur Anna kommer att gå vidare med det gemensamma utvecklingsprogrammet 
fört kust och skärgård. Org&föreningar/Offentliga organ/Skärgårdsrådet skapar kontakter. 

Hösthälsningar 
Wiwi & Lotta 

 


