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Hallåj alla skärgårdsvänner.
Det var ett tag sedan vi sågs i cyber-rymden, men nu är
det dags igen. Nu börjar hösten göra sitt intåg. Inne i
stan börjar björkarna gulna ordentligt, men här gröns-
kar det för fullt, bara enstaka gula löv. Till våren är det
vår tur att vara på efterkälken.

Så har sommaren gått. En hel del regnande inled-
ningsvis, men sedan kom solen och värmen. Hade räk-
ningen pågått en vecka till så hade Luleå vunnit solli-
gan, nu blev det Visby i stället – med bara ett par tim-
mar.

Och vilken bärsommar! Jag har aldrig upplevt en som-
mar med så mycket åkerbär. Jag vet inte hur mycket vi
plockat, men jag vet något annat: Vi är ytterligt trötta på
att rensa rariteterna! Hjortronen blev många – på
många öar. Här blev det dock det motsatta. Men det spe-
lar ingen roll, vi har alldeles tillräckligt i frysen.

Samma sak med hallon, blåbär och lingon.
För att inte tala om kantareller… Det har varit riktigt

gynnsamt för Herr Kantarell och alla barnen Kantarell.
Både i enebacken och kring stränderna.

Vackert väder fick vi på Kallaxön, när vi samlades till
sommarfesten. Mer om den på annan plats.

Våra vänner yrkesfiskarna blev inte glada, när de för-

bjöds att fånga vildlax, någon dag efter det att de satt ut
sina fällor. Förstår dem. Här sitter potentater i Bryssel,
Göteborg och Luleå (fiskerienheten på länsstyrelsen) och
tar beslut om företeelser de inte har ett hum om. Kan ni
tänka er, jag har läst det jag kommit över när det gäller
lax- och öringbestånden, men inte i något fall har jag
träffat på ordet SÄL.

Det är märkligt att skrivbordsherrarna (har inte träf-
fat på någon dam i det här sammanhanget) är så intelli-
gensbefriade att de inte förstår att sälar äter fisk. Men
av någon outgrundlig anledning så vågar man inte ens
snudda vid detta.

Lika helkorkat är nätfiskeförbudet, där man förbjuder
fisket där beståndet är som glesast, men uppmuntrar fis-
ket där fisken samlas. Har ni hört det förr?

På tal om nätfiske. I mitten av augusti la vi ut fyra 15
varvs nät, under ett par timmar. Fick 73 abborrar (inga
små) och 15 mörtar. Gissa om vi hade jobb med att först
få bort fisken från näten och att sedan rensa, filea,
röka… Tack och lov är Kaja en fena på att skära bort
fenor och annat smått och taggigt.

Så har första halvlek för älgjakten gått. Kan bara kon-
statera att vi har älgkött så det räcker – minst fram till
nästa års jakt. Och nu har löjfisket börjat, något som
engagerar rätt många i skärgården. Vi får  hoppas att
fångsterna blir goda. Men det finns ett Men…

Varför startar man så tidigt, det är ju rommen man
vill åt? Minst en vecka senare borde vara klokare,
beståndet skulle gynnas, lägre båt- och personalkostna-
der, och lika mycket rom! 

Om ni tycker att det finns något ”matnyttigt” i kom-
mande sidor, så är det bra om ni för det vidare till med-
lemmar som inte har epost-adress.

Hösthälsningar

Hubbe

Sommaren va’ kort
–de mesta regna’ bort

Du har väl betalt TV-avgiften medlemsavgiften?
I mitten av oktober skall vi “städa” medlemsregistret, och ta bort de som ej betalt för 2012. 

Du är väl inte en av dem? 



Årets sommarfest gick av stapeln sista lördagen i juli.
Själva festen startade klockan 15, men innan dess sam-
lades styrelsen hos Staffan Hellman, i Hellmansviken.
Kallaxön var adressen. Här fick vi i styrelsen också se
hur Staffan rökte lax, en sysselsättning som gått i gene-
rationer i Hellmans-släkten.

Festen arrangerades av ett gäng glada Kallaxö- och
Bergöbor med Gunnel Nygren och gubben Roland i spet-
sen. Arrangörerna hade lagt ner stor möda för att få till
ett bra arrangemang. Och man lyckades till fullo! Det är
bara att gratulera.

Inledningsvis fick deltagarna gå en skogsvandring
med inlagda kontroller med frågor. Några enkla, några
rejält svåra. Kolla själv här intill.

Därefter var det dags för middag. Och inte vilken mid-
dag som helst. Det handlade om en praktbuffé där i prin-
cip all mat var tillagad av arrangörsgruppen. Som varm-
rätt serverades rökt lax (från Junkön). Rökmästaren
Hellman hade lyckats till 100 procent!

För det musikaliska svarade Mikael
Larsson  som med sin gitarr ledde all-
sång men även egen sång. Lite Taube,
lite andra kompositörer och inte minst
några läsarsånger i sväng-rytm.

Det ständigt
å t e r k o m m a n d e
lotteriet var en

annan programpunkt. I det här sammanhanget måste vi
konstatera att styrelsens Per Pettersson var en riktig
tur-gubbe, som kammade hem flera vinster ur den digra
vinstsamlingen. Vår skolchef, Carina Hedman, Pers sys-
ter var nästan lika uppskattad av fru Fortuna. 

Fram på kvällskvisten var det dags för hemresa, och vi
långöbor tillsammans med Tord och Louise Häggström
skjutsades till Kallaxhamnen av ett par grabbar som
med sin lilla aluminiumbåt hade diverse problem med
att få den att plana. Med andra ord: lyckades inte alls!

Men vi kom hem, mycket nöjda efter ännu en lyckad
skärgårdsfest.

Sommarfesten – en riktig succe

120 vuxna, 14 barn och ett antal hundar samlades på Kallax-
ön. Hög stämning och vackert väder. Kanonfest!

Gunnel Nygren från Bergön var leading lady i arrangörsgrup-
pen. Gruppen hade lyckats engagera en riktigt bra trubadur,
Mikael Larsson. 

Laxrökmästaren själv,
Staffan Hellman, som

bidrog till succén.

FRÅGELEK
Sommarens skärgårdsfest inleddes som vanligt med
en välkomstdrink och därefter var det dags för en
skogspromenad med frågestationer. Här finns frå-
gorna

I) 1869 invigdes ett badhotell på en ö - Vilken Ö ?

2) AHLSNÖ, vilken ö?

3) Vilken krydda ? - Erik Zetterström !

4) Hur många arbetade i gruvan på Kallaxön som
mest ?  10, 20, 25, 30, 35, 40, 50? 

5) Krydda ? - Slottsrumstvättmedel !

6) En av dessa är ingen fågel : -Trastsångare,
Härmskvätta, Bobolink ?

7) Fågel ? - Späcktjur !

8) Krydda ? - Jagrunttavla !

9) Förening i Luleå ? FAB !

10) När startade man tillverkning av surström-
ming i Kallax ? - 1929, 1935, 1937, 1940 ?



Det kom ett
mail…

I mitten av augusti kom ett mail från fritidschefen,
Helén Wiklund-Wårell. Där berättade hon vad som hän-
der inom kommunen när det gäller skärgårdsprojekt. Ett
stort Tack!

Så här löd mailet:
Hej Hubbe

Lite skärgårdsinformation till dig att sprida i för -
eningen.

Nästa vecka startar muddringsarbetet i
Trollerisundet. Även Småskär (Bullerhamnsviken) och
Brändöskär ska muddras i höst.

Som du säkert vet så blir ju renovering/muddring av
Rödkallen inte av pga att kostnaderna blev för höga,
anbud på 400 % över budget.

Vi har då begärt omfördelning av pengar i skärgårds -
projektet och har valt att inte ta med åtgärder som kräver
tillståndsgivning, då det är en långdragen process och vi
då riskerar att bli av med EU-medfinansieringen.

Nya åtgärder som är införlivade i projektet är;
•2 stugor och en toalett Brändöskär
•förbättring av utemiljön kring stugor/museum
/hamn Junkön samt förbättring VVS

•brygga Norrisundet och Ostisundet samt upprustning
av sjöboda

•spontningsförbättring, inseglingsljus Björkögärds-
viken samt belysning upp mot Jopik

•raststuga/bastu samt brygga Fjuksön
•några nya bryggor (placering ej klart)

Ytterligare åtgärder/förändringar kan ske under pro -
jekttiden.

Sedan tidigare är ju 3 stugor på Brändöskär samt
vågbrytare S:a Hamnen med i projektet, förutom de
muddringar jag nämnt inledningsvis.

Hälsningar

Helén Wiklund Wårell
Fritidschef Luleå Kommun

Not. Muddringen av Trollerisundet blev försenad, men
nu gräver man för fulla muggar skopor.

Not.2. Skärgårdsföreningen har begärt att medel ska
anslås till att förbättra vissa vägar på Sandön. Se sepa-
rat notis nedan.

Strategin närmar sig.
I slutet av augusti, närmare bestämt den 29:e bjöd

Fritidsförvaltningen in skärgårdsintresserade till ett
möte i IOGT-lokalen vid Köpmantorget.

Mötet leddes av Susanne Sjölund, som är den som
numera leder C-projektet, som handlar om framtidsfrå-
gor för skärgården och Luleå som kuststad.

Och hon kunde glädja sig över att intresset var minst
sagt stort, trots att det hölls på dagtid, varför många som
jobbar inte kunde delta.

De besökande fick slå sig ner vid ett antal bord, och på
varje bord fanns ett papper med en rubrik, exempelvis
Fastboende – Fritidsboende, Besöksnäringen, Kommuni-
kationer och andra ämnesområden.

Fick skriva egna förslag
De som satt vid respektive bord fick på ett stort ark skri-
va upp förslag på olika åtgärder som är önskvärda inom
”tilldelat” område. Efter ett tag så fick man flytta till ett
annat bord och på så sätt se vad föregående grupp kom-
mit fram till och naturligtvis komma med egna förslag.
Och efter en stund så flyttade vi till nya bord.

På det här sättet fick deltagarna en rätt god inblick i
vad skärgårdsmänniskorna önskar sig av framtiden.
Noterade att deltagarna vid ett bord inte flyttade sig,
utan jobbade med sitt ämnesområde hela tiden.

Glädjande nog var det många kända ansikten som dök
upp, dvs medlemmar i skärgårdsföreningen. 

Det här var ett nytt grepp i ett samrådsmöte, och alla
jag talade med var positiva till initiativet. Bra gjort,
Susanne.

Nästa möte är i oktober, även det på dagtid, och där-
efter börjar hela förslaget till skärgårdsstrategi ta form
för att så småningom hamna hos de som bestämmer,
alltså våra valda ombud, politikerna. Slutgiltigt beslut
under våren 2013. Men mycket kan hända innan dess…

Sandövägarna
Som alla vet, så blev det ingen bro till Sandön, i alla

fall inom de närmaste åren. Och en massa pengar som
anslagits till detta har nu lämnats till Fritidsförvalt-
ningen att användas i olika skärgårdsprojekt. En del av
dessa kan du läsa om här ovan där fritidschefen informe-
rar.

I somras dök frågan upp om vägarna på Sandön.
Speciellt den mellan den så kallade Grusgropen och
Klubbviken. Den går på sand och på vårvintrarna trafi-
keras den bland annat av gästerna till klubbviksanlägg-
ningen. Men här körs även fyrhjulingar och andra for-
don. Genom att hjulen skär ner i sanden så väljer man
att köra vid sidan av ”vägen” och på så sätt blir vägen
bredare och bredare. Inte bra för naturen!

Gatuchefen positiv
En del sandöbor, bland annat vår vice ordförande Ola
Berglund, hade i somras ett möte med gatuchefen Göran
Gabrielsson, som fick ta del av vad som sker.

Han ställde sig positiv till förslaget att satsa en del av
”sandöbropengarna” till att rusta upp den här sträckan i
synnerhet men även några andra vägstumpar som behö-
ver en ansiktslyftning.

Det här förslaget har vi skickat till kommunstyrelsen,
med kopior till Fritidsförvaltningen och Tekniska för-
valtningen. 

Sen får vi vänta och se.

Blir Sandön naturreservat?
Och på Sandön är man oroad över ett annat förslag, att
göra ett naturvårdsområde av nästan hela ön. Hur det är
med detta lär vi återkomma till.



Så har Riksförbundet firat 30 års-jubileum. Förra jubile-
et (25 år) gick ju av stapeln här i Luleå, på Hindersön.
Med flera skärgårdsanknutna inbjudna tjänstemän och
så den högsta politiska ledningen, dvs Kalle Petersen.

Årets fest var förlagd till en ö i Stockholm skärgård,
Rögrundet. Här finns ingen annan bebyggelse utom en
vandrarhemsanläggning som rätt och slätt fått namnet
Grundets Vandrarhem och konferens. Alla medlemsför-
eningar utom Ungdomsförbundet var representerade och
dessutom kom flera speciellt inbjudna gäster. Vår för-
ening representerades av undertecknad och E l l i n o r
Sjöberg.

Vi anlände till Arlanda på
fredag förmiddag den 31 augus-
ti. Anledningen till den tidiga
ankomsten var att vi skulle när-
vara vid ett jubileumsarrange-
mang på eftermiddagen. För-
middagen skulle anslås till en
internationell kort-konferens.
Men hela fredagsarret inställ-
des på grund av att flera talare
lämnade återbud i sista stund.

Och det gick inte att boka om
biljetterna till lördag för alla
plan var fyllda.

Årets längsta lunch
När vi landat på Arlanda kunde vi konstatera att det
ösregnade, och så skulle det förbli. För att fördriva tiden
tog vi bussen in till Centralen. Väl framme blev vi varse
om att inga förvaringsboxar fanns tillgängliga och att
Stockholm C var fylld av tjejer i alla åldrar. Anledningen
var att på lördagen skulle det löpas Tjejmilen! Här fick vi
också bekräftelsen på varför alla flyg var fullbokade.

Så vi beslöt att söka upp en av restaurangerna och äta
lunch. Så vi slog oss ner och beställde. Klockan var då
runt 13. 

För att komma ut till Grundet så blev vi tvungna att
åka tunnelbana till Slussen, sedan tåg till Saltsjöbaden
och därefter Vaxholmsbåt till Rögrund. Och tåget gick kl
17.22 från Slussen. 

Så vår lunch (inklusive åtskilliga rundvandringar till
centralens alla hörn och butiker) varade till strax före
klockan fem då vi startade nästa resa. Och regnet det
bara öste ner, som Burt Bacharack skrev. Tågresan till
Saltsjöbaden tog dryga halvtimmen. Från tågperrongen
till båten var det ungefär 300 meter, och ni kan vara
säkra på att vi hade bråttom! Vi sprang i ösregnet, och
rusade in under tak, blöta som skållade råttor. (I vissa
fall brukar man säga blöta som nytillfredsställda möss).

Efter båtturen som tog runt en timme var vi framme
på Rögrund, fick lite kvällsmat och så var det dags att
uppsöka sovplats.

Mörkerorientering
Jag har haft förmånen de senaste åren att få eget rum,
detta sedan de rumskompisar jag hade tidigare blev
sömnlösa på grund av en viss persons snarkande. Så jag
fick uppsöka en stuga ett per hundra meter från konfe-
rensanläggningen. På en stig i skogen, i mörker och regn.

Ellinor fick dela rum med några andra tjejer i ett fyr-
bäddsrum.

Själva mötet startades efter lunch på lördagen, och det
handlade om skolfrågor. Sista timmen före jubileums-
middagen var det dags för en tillbakablick, där en del
inbjudna kunde berätta om tider som gått. Jag uppma-
nades att berätta om något helt utanför SRF, om hur det
är att köra genom isen med snöskoter…

Music maestro please!
Jubileumsmiddagen var en trevlig tillställning, med
mera tillbakablickar och musik.

Dagen till ära hade man engagerat tre dragspelare och
en basist. Skitduktiga! Men den stora överraskningen
var att det dök upp en trumpetare, modell toppmusiker.
Denne förstärkte bandet både när det gällde allsång och
annan form av musik. Mannen var Sigvard Utbult, en av
Bohusläns representanter i Repskapet.

Fram till söndagens lunch handlade det om ett vanligt
representantskapsmöte, där största delen upptogs av
rapporter från medlemsföreningarna. Därefter hemresa
som ditresan, men tvärt om. Vädret var också tvärt om,
dvs soligt.

SRF Jubilerade

Ellinor får jobba med
mobilen - ibland

Arbetspass. Här syns bl. a. från höger Anna-Karin Utbult -
Almqvist från Östergötland, Dag Lundman, Bohuslän och
RoseMarie Hellén från Vinön i Hjälmaren. Saknar namn på
mannen längst till vänster.

Avsked och hemresa från stranden på Rögrundet. Längst
fram syns Bernt Strandberg, som jag blivit god vän med
under åren.  Men om hans barnbarn, som spelar med HV 71
“tvålar till” våra nötter i hockeyn, då ska han få på pälsen,
m.a.o skall mustaschen ryckas på Coop Arena.

För mig var det också avsked, det här var mitt sista SRF-
möte, såvida inget senare förläggs till Luleå.



Det finns ett uttryck som lyder: Tiden går och inga barn
blir gjorda…

Nåväl, vi är snart framme vid vårt problembarn från
och med höstförfallet, den så kallade Förfallstrafiken.
Trafiken har tidigare skötts av Leif Holmberg med Silva,
isbrytande trålbåt, samt Offcoast AB med svävaren
Vildhäxan.

Vid upphandlingen för många månader sedan så med-
delade Leif att han inte accepterade de villkor som kom-
munen krävde. Offcoast (Anders och Anna Innala) läm-
nade in ett anbud, som antogs, men så stoppades plöts-
ligt hanteringen, och en ny upphandling skulle vidtas.

Tidigare har bägge dessa entreprenörer framfört att
de inte kan skriva på ”slavkontrakt” som binder dem till
händer och fötter, där alla skyldigheter läggs på entre-
prenörerna och rättigheterna på kommunen. Hur är det
nu?

De gällande avtalen när det gäller den här trafiken
avslutas vid årsskiftet. Vad som händer därefter är ställt
i dunkel.

Tidigare har den här hanteringen skötts av Ronald
Gustavsson på Fritidsförvaltningen, men han har gått
över till statlig tjänst, dvs pensionerat sig.

Hans efterträdare Per Johansson, planeringsingenjör
skickade ett mail där vi ombads att skicka det vidare till
lämpliga entreprenörer, i vårt fall till Leif Holmberg och
Offcoast AB, Anna och Anders Innala. Mailet kom freda-
gen den 21 september och sista anbudsdag var 24 sep-
tember. 

Jag kollade direkt med Anders och Leif och de visste
ingenting. Och detta meddelade jag Per. Jag föreslog
honom att stoppa upphandlingen eftersom tidsfaktorn

och en del oklarheter i upphandlingen skulle medföra att
ingen lämnade anbud.

Per svarade mig att upphandlingen hade lagts ut på
Luleå kommuns hemsida redan i juni, men han förstod
att nu var något galet, och har stoppat upphandlingspro-
cessen för 2013 och framåt. Och han vill att det här bör
göras i samarbete med skärgårdsföreningen, så vi tar
kontakt till veckan.

Förhoppningsvis får vi förfallstrafik även efter årsskif-
tet, men osvuret är bäst.

Vi kan konstatera följande:
•  Sådan här trafik är beslutad i fullmäktige för många
år sedan. 

Den skall gå, minst en gång i veckan, så att skärgårds-
boende kan handla mat och göra övriga ärenden som
kräver personlig kontakt. Mycket går att göra på nätet,
men läkarundersökning, återlämning av returförpack-
ningar och mycket annat kräver fysisk hantering. Och
hur skall skärgårdsborna lämna sopor via e-post? 
Svaret på den frågan belönas med en cykelsemester till
Korpilombolo, där dock cykelhyra, reparationer och
andra kostnader samt mat och boende inte ingår.

•  Fullmäktige/kommunstyrelsen har tillskjutit 100.000
kr per år för denna trafik. (Dags att revidera beloppet?)

• Södra skärgården (Sandön, Kallaxön etc) nämns inte.

Jag misstänker att sista ordet i det här ärendet är inte
sagt.

Hubbe

Förfallstrafiken

Inga problem med mobiltäckningen???
Vi har tidigare efterlyst uppgifter om områden där det föreligger dåliga förhållanden när det gäller
mobiltelefoni. Men ingen har svarat, och det tolkar vi så, att numera har vi perfekta förhållanden

vad gäller mobil telefoni. Hur det är med bredbandstäckningen vet vi ej, 
men förmodligen fungerar även denna utan anmärkning.

Du har väl betalt TV-avgiften medlemsavgiften?
I mitten av oktober skall vi “städa” medlemsregistret, och ta bort de som ej betalt för 2012. 

Du är väl inte en av dem? Tillhör du snikargänget så kommer inga fler Öktuellt. Och då bygger vi upp en moské
med fyra böneutropartorn strax utanför ditt hus, både i skärgården och på fastlandet.

Och utroparen kommer att skrika ut att här bor en som inte vill hjälpa till att utveckla skärgården.

www.luleskärgård.se
070-600 36 12      bankgiro 5070-0889


