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Nu börjar januari månad ta slut denna ovinter, som varken är kall eller varm. Det har knappt 
funnits någon snö eller is. Vi har fått nöja oss med att njuta av det bleka vinterljuset. 

Vi på ArkipeLaget har dock jobbat med hemsidan. Den har fått alltför många undersidor, som har 
blivit svåra att hitta ibland. Vi har därför sett över ämnesområdena och jobbar med att skapa 
PDFer av äldre sidor, som länkas till de sidor vi har kvar. Inom ämnesområdet Bygga och bo finns 
det mycket att berätta. För att få plats med allt har vi därför skapat en ny undermeny. Nu hoppas 
vi att det blir lättare att hitta information om projekt, planer, hus, kommunikationer och 
energiproduktion i skärgården. 

Några nya inslag har vi också publicerat under månaden. 

¤ Tji bredbandsstöd till S:t Anna skärgård 2022 Vi följer utvecklingen för utläggning av fiber till 
skärgården och tvingas konstatera att när 2022 års bredbandsstöd slutligen var utdelade hade inga 
pengar gått till Sankt Anna skärgård. Läs senaste nytt under Aktuellt & debatt/ Nyheter 
¤ Krympt Långgrund i kommande samråd Vi har granskat samrådshandlingarna inför 
samrådsmötena om vindkraftsprojektet Långgrund i början av februari. Läs vad vi kommit fram till 
och klicka dig vidare till samrådshandlingarna för att läsa själv under Bygga och bo/ Energiproduktion 
¤ Musslor i vatten och fisk på land vid nästa bygdeträff i Sankt Annas skola 31 januari. Det handlar 
om Mats Emilssons försök med musselodling medan Jason Bailey berättar om fiskodling på torra 
land. Du kan läsa om träffen under Aktuellt & debatt/ Nyheter 

¤ Gryts skärvårdsförening verkar för en levande skärgård. Söder om Sankt Annas skärgård finns en 
livaktig förening som värnar kultur, natur och människorna i Gryts skärgård. Lotta seglade till Kättilö 
för att lära känna föreningen lite bättre. Du kan läsa om visiten under Aktuellt & debatt/Lagets 
berättelser 

¤ Byggnadstradition i Gryts skärgård heter en skrift som vi varmt rekommenderar om du har hus i 
skärgården och vill bygga till eller om. I boken ges goda råd om utformningen. Du kan läsa om boken 
under Kulturarv att vårda/Byggnadskultur 



¤ Hur stora hus och bryggor får byggas i skärgården? Det frågar vi oss efter att ha stött på en 
byggkran på en klippa på Håskö, söder om Sankt Annas skärgård. Läs om bygget under Bygga och bo/ 
Hus 

¤ Annette Olsson ny ordförande i Skärgårdsrådet. Det var inte länge sedan Arkipelaget kunde hälsa 
en ny skärgårdsutvecklare välkommen och nu är det dags att presentera den nya ordföranden som 
tillträdde vid årsskiftet. Du träffar henne under Org&föreningar/Offentliga organ/ Skärgårdsrådet 
skapar kontakter. 

 

Lotta & Wiwi 

 


