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Så har mer än halva januari redan passerat och
inte har man sett till något töväder. Det börjar
likna vintern ifjol. Snö, snö, snö, kallt, kallt, kallt.
Men det är ju sånt man får ta när man har valt att
bo i de här breddgraderna. Och att längta efter
sommaren och solen. Men det är ju inte alltid så
rasande varmt då heller.

Fick ett mail från en medlem som hade besökt släk-
tingar i USA i somras och där var det varmt och skönt.
När hon kom till Kallax visade kvicksilvret på 13 grader,
och då funderade hon på att bara vända om!

Nu har vi fina isvägar till några av öarna, men nog har
plogargossarna fått ligga i, eller man kanske skulle säga
sitta i (sina traktorhytter). Det blir en lång vinter i år,
sanna mina ord.

Ja, ett nytt år med nya föresatser, och i vissa fall, än
värre med nyårslöften. Som tur är så har jag inte avgett
några sådana. Men jag har ändå gjort det, men det är
hemligt, så du får inte berätta för någon. Och löftet det
är:

Nu ska jag sluta svamla – nu ska skärgårdsborna få
lite fakta till livs.

Men du, vart i hela världen tog dina dikter, recept,
berättelser, frågor, påpekanden, bilder, lögner, helsan-
ningar och annat som skulle kunna göra Öktuellt mer
intressant – vägen? Ryck upp dig slöfock, försök inte med
bortförklaringar typ: Jag har inte tid, hockeynötterna
kan inte vinna mot bottenlag, det snöade igår och liknan-
de. Bra, nu väntar jag på ditt material, nu berättar vi om
dagsläget.

Näääää, det gör vi inte alls. Nu måste jag avslöja en
hemlighet: För ungefär ett år sedan fick föreningen en
summa pengar (60 kr) i samband med en begravning, och
vi har ännu inte beslutat vad vi skall köpa in för pengar-
na.  Och nu har vi fått en riktig donation. Det handlar
om en rejäl summa, 10.000 kronor. Givaren, som vill
vara helt anonym (är inte medlem i skärgårdsförening-
en) vill bara att vi ska få den här summan för att vi gör
ett så bra jobb med att försöka bromsa trenden att skär-
gården skall bli ett tillhåll människor i livets slutskede,
dvs pensionärer, som vederbörande uttryckte sig. Vi ska
vara stolta – eller hur? 

Jag frågade om personen ville att pengarna skulle gå
till något speciellt ändamål, och fick svaret nej. Därför
har kassan utökats på ett oväntat sätt. Eftersom dona-
torn förmodligen inte läser det här, men kanske har
någon som känner vederbörande, eller känner till något
i det här skeendet så vill jag än en gång framföra vårt
stora Tack!

Nådåså, nu tar vi fram annan information. Glöm inte
att vidarebefordra det du läst till medlemmar som inte
har e-postadress –om du kan.

Ha det bra, snart är det vår igen. Men däremellan
kommer fastan…

Hubbe, 070-305 84 73. hubbe.okvist@gmail.com

Högt ärade medlemmar!

Återskapa en kulturmiljö
De deltidsboende på Småskär har nu ansökt om hjälp att
inom Leader få ekonomisk hjälp att muddra inloppet till
Småskär mellan Finnskär och Småskär samt inloppet
till Kyrkviken. Under åren har husägarna samfällt sat-
sat i olika projekt, slyröjning. brunnsborrning, renove-
ring av sjöbodar etc. och nu står man inför ett nytt pro-
jekt, allt för att bevara farleder och kulturmiljön, så att
Småskär blir bevarat på så sätt som det önskades när
Drottning Kristina skänkte ön till ”Luleås borgare”.

Skärgårdsföreningen vill gärna medverka i den här
satsningen och har beslutat att bekosta fikabröd vid
småskärsbornas nästa möte i detta ärende.

Den vanliga synen den här vintern

            



Så har vi fått träffa fritidsnämndens nya ordförande,
Inger B. Larsson – en positiv bekantskap. Hon kommer
ursprungligen från Pajala, men arbetar som lärare på
högstadiet i Råneå. För ögonblicket kan hon inte så
mycket om skärgården, men visade sig vara mycket vil-
lig att få veta mer.

Vid mötet, där undertecknad, Göran Wallin, Anna
Innala och Bengt Ökvist deltog, tog vi upp ett antal
ämnen som vi tyckte att hon borde bli informerad om.

Först berättade vi om skärgårdsföreningen, som
representerar strax under 3 000 personer, som bor hela
eller delar av året i skärgården. Och i det här samman-
hanget kunde vi bara beklaga att Avdelning Skärgård
inte längre finns inom Fritidsförvaltningen. Det har
gjort att frågorna sprids ut och att exempelvis driftären-
dena handläggs av en tjänsteman, som blir överbelastad
med jobb.

Isvägar
Så fick vi berätta om hur det kom sig att isvägen från
Storbrändövägen till Långön numera plogas med kom-
munala medel. Att dra det här går för långt, men det
handlar och ett riktigt ”smart drag” av Kalle Petersen för
några år sedan, när han fick information om hur viktig
den här vägen är för många öbor. 

Tidigare år har den här vägen alltid fått stå sist i kön,
man har plogat Hindersö- och Storbrändövägarna kom-
plett innan man börjat med ”Långöstumpen”. Men i år är
det andra tongångar. Entreprenören, Stefan Ökvist, ser
till att det finns öppen väg, om än smal, först och sedan
breddar han den ungefär i samma tidsordning som de
andra vägarna. Utmärkt!

Från en isväg till en annan…
Vid vårt senaste styrelsemöte kom det fram att män-

niskorna på Kallaxön och Bergön har begärt att få eko-
nomiskt stöd till plogningen av deras isväg. Men det har
blivit Nej både hos tekniska och fritids. Inger Larsson
kände inte till det här, och alltså har ärendet inte
behandlats på politikernivå. 

I det här sammanhanget påpekade vi att Kallaxön
faktiskt är skärgårdens tredje största ö räknat på antal
fastboende och att här finns skolbarn. Vi la märke till att
hon noterade detta i sitt anteckningsblock!

Och så det ”välsignade” Trollerisundet
Trollerisundet mellan Långön och Gräsögrundet är en av
de mest svårnavigerade farlederna i skärgården. Här
handlar det om att inte avvika från farleden med mer än
några få METER! 

Till sin hjälp har sjöfararna (från små jollar till passa-
gerarfartyg i olika storlekar) ensmärken och prickar.
Ensmärken består av två orangefärgade trianglar på
land, med spetsarna mot varandra, om man färdas i far-
leden. Om inte spetsarna möts är man utanför farleden
och då är det risk för grundstötning. Prickar är ”stänger”
som förankrats på botten på båda sidor om farleden. På
ena sida gröna prickar, på den andra röda. Så det gäller
att föra sin båt mellan dessa flytande, förankrade sjö-
märken.

Nu var det så att i fjol vintras ramlade ett ensmärke
på Trolleriudden ner och det upptäckte direkt föraren av
en av passagerarbåtarna. Vi fick larm, och meddelade
detta till fritidsförvaltningen så att de skulle skicka folk
att sätta upp märket.

Inget hände, och i mitten av sommaren påminde vi om
detta. Idag har fortfarande inget gjorts, men Inger
Larsson hade hört talas om det här och trodde att det var
på gång att fixa felet.

På  hösten när det är mörkt skall de gröna och röda
prickarna ha belysning, röd lampa på röd prick osv. I
höstas fanns det bara lampor på gröna prickar, och snart
tog batterierna slut och därefter förblev alla prickarna
mörka, något som förargade båtförarna som fick använ-
da strålkastare för att se prickarnas placering.

En annan farled…
Rödkallen är nog den mest kända ön i luleskärgården – i
alla fall nationellt. Och farleden in till hamnen är san-
nerligen inte den lättaste. Farledsprickarna sätts ut så
fort isen försvunnit, men det gjordes inte på Rödkallen.
Resultat: grundkörningar. Inget gjordes från Fritids sida
och det sägs att när man från Rödkallen påpekade pro-
blemet fick till svar att ”det gör vi när vi får lust”.

Stugägarföreningen på Rödkallen skall svara för
utprickningen hädanefter om ryktet talar sanning.

Å så skoterleder…
Flera skoterleder i skärgården stakas ut genom Fritids
försorg, vanligen av trotjänarna Yngve och Urban. Två
stora leder är den som går från Storbrändöns hamn till
Kluntarna och den som går från Långöns hamn till
Småskär. I slutet av november började skoteråkarna fär-
das de här sträckningarna och stakade ut egna leder med
albuskar och liknande. Först i månadsskiftet de-
cember/januari sattes leden. 

Varför är det då så viktigt att leden stakas ut så snart
det är tillräckligt bärkraftig is? Jo, när en skoterled är
tydligt utstakad följer skoteråkarna den och pressar på
så sätt fast snön mot isen – ju bredare (skoterspår i
bredd) desto bättre. Det här gör att isen växer tjockare i
leden och på våren håller den sammanpressade snön
leden öppen längre, innan moder sol med smältvattnet
tar över matchen. Anledningen till att lederna inte sta-
kades sade man var att Yngve Edström gick i pension
dagarna före jul. 

Jobbtrafiken
Så kom snacket upp om den så kallade jobbtrafiken –
den kollektivtrafik som skall göra det möjligt att bo i
skärgården och arbeta  i stan – eller tvärtom. Nåja,
sådär halva året…

För den här trafiken finns ett antal kronor avsatta –
som räcker i snitt till X antal resor. (Det handlar om
resor med båt från fastlandet till Junkön, samt från fast-
landet till Storbrändön, Långön, Degerön, Hindersön och
omvänt.)

För att pengarna skall räcka hela tiden från islossning
till isläggning så är det ibland nödvändigt att ställa in
vissa resor och då är det bra att veta redan i månadsskif-
tet september/oktober hur läget ser ut. (Vi räknar med

Möte med nya ledaren



att trafiken kan pågå till mitten av november.) För att
kunna klara situationen begärde vi att en tjänsteman på
Fritids skulle ta kontakt med rederiet för att få fram eko-
nomiska läget. Så skedde inte trots påminnelser. 

Det här gjorde att vi genom en händelse träffade rede-
riets ansvarige, och ute i kylan, på Köpmangatan kunde
göra den slutliga planeringen av trafiken. Men då var vi
inne i november…

Snart ny period
Innevarande upphandlingsperiod när det gäller båttrafi-
ken gäller till 2012. Vi det här mötet fick vi reda på att
förberedelserna inför en ny upphandling (för nästa
period) redan inletts. Vi påpekade för Inger Larsson att
vi vill att skärgårdsföreningen ”vispas in i gröten” i ett
tidigt skede så att vi kan hjälpa de som från kommunens
sida sköter jobbet så  att de förstår vad det handlar om.
Allt för att undvika att en del av upphandlingarna måste
göras om, vilket var fallet inför nuvarande period.

Förfallstrafiken
Den så kallade förfallstrafiken är en speciell trafiklös-
ning som i stort sett är inriktad mot fastboende, efter ett
fullmäktigebeslut 1975. Det handlar om att två dagar i
veckan ge bofasta skärgårdsbor  möjlighet att komma sig
till staden för att handla, gå på läkarbesök, besöka släk-
tingar och vänner osv under den tid då isen varken bär
eller brister. 

På hösten sker den normalt genom en ”istålig” båt till
dess att hamnarna frusit till och därefter med svävare.
Vid vårförfallet är det bara svävartrafik som gäller. 

I höstas blev isläggningen så snabb att det inte blev
några båtfärder, och endast ett fåtal svävarresor. Så
plötsligt krävde en tjänsteman på fritidsförvaltningen
att de som utförde svävartransporterna skulle rapporte-
ra in namnen på de som åkt, något man vägrade att göra.

Däremot har man lämnat uppgifter på hur många som

åkt från varje ö – de få dagar det handlat om. Vid mötet
med Inger kunde Anna redogöra för sin inställning i frå-
gan, och där har hon skärgårdsföreningens styrelse
bakom sig. 

Gärna statistik, men inte uppgifter om vilka skär-
gårdsbor som åker till stan för att köpa mat, sprit, besö-
ka olika organisationer etc. Vi har inte kommit på det
klara med varför man vill ha den här typen av uppgifter.

Raststugor flyttas
Det har kommit fram att länsstyrelsen som äger
flytbryggan vid Gruvan på Hindersön har tagit bort den.
Samtidigt har fritidsförvaltningen beslutat att flytta den
raststuga  och det utedass som finns där. Det här är
byggnader som i hög grad utnyttjas av det rörliga fri-
luftslivet och vi står mycket frågande till varför ett
sådant här beslut tagits.

Samma sak gäller den raststuga som finns (fanns) på
Altappen. Genom omfattande stölder av exempelvis
kaminer och allmän skadegörelse så tas nu stugan bort. 

Tråkigt – men det verkar vara en tendens i samhället
att stjäla, klottra, fönsterkrossa, svina ner. Varken fri-
tidsnämnden eller skärgårdsföreningen kan se någon
möjlighet att stoppa dessa tilltag. Kanske vi skulle leja
Hells Angels eller liknande för bevakning av anläggning-
ar. Då skulle det i alla fall bli slut på eländet – och kan-
ske ett slut på de figurer som orsakar så mycket tråkigt
för de som vill leva ett bra liv i skärgården. (Hoppas du
förstår vinklingen…)

Så skildes vi åt efter ett nästan två timmars möte, som
pågick i en vänlig och samarbetsvillig ton. 

Vi hälsar Inger B. Larsson välkommen in i arbe-
tet att göra en av vårt lands skärgårdar ännu bätt-
re. För oss som bor här, för oss som verkar här och
för de som besöker oss.

Ny fiskevårdslag
Som jag tidigare nämnt har Mats Denninger med flera
jobbat med en utredning om en ny fiskelag. Nu är utred-
ningsfasen över, och det finns nu ett slutbetänkande,
Med fiskevård i fokus – en ny fiskevårdslag, SOU
2010:42. Och det betänkandet är nu på remiss. Vi är en
av de föreningar som skall lämna våra synpunkter till
SRF:s au så att Bengt Almkvist, förbundssekreteraren,
kan skriva ett svar på remissen och uttrycka vad skär-
gårdsborna anser.

Betänkandet består av ”en liten skrift”, på 780 tät-
skrivna sidor i 8-9 punkters stil.

Men sammanfattningen som inleder hela betänkandet
är det viktigaste och den är bara på 70 sidor.

När det gäller våra synpunkter så skulle
jag vara tacksam om jag får hjälp av
någon eller några personer inom för-
eningen att göra det här jobbet. Förslags-
vis skulle vi kunna utgöra en liten grupp
och samlas någon kväll och under några
timmar gå genom det viktigaste. Hör av
dig, du som är intresserad av det här.

Ring eller maila.
Fiskerilagsutredningens betänkande finns i den här boken. Det
här betänkandet skall vi yttra oss om.



2011 års första styrelsemöte hölls den 10 januari. Som
vanligt var det mycket högt deltagande och aktiva styrel-
seledamöter. Kul. I stort sett har vi en mycket engagerad
styrelse, det finns dock några få som ”håller sig gömda”,
deltar inte i mötena, och då kan man bara önska att val-
beredningen tar kontakt med dessa och kollar anledning-
en, alternativt föreslår nya medlemmar. Sedan är det ju
NI som bestämmer. Och det ska ni göra vid årsmötet,
något som jag återkommer till här framöver.

Efter inledande öppning, val av justeringsmän osv så
kunde vår kassör Birger Wikström meddela att ekono-
min är under kontroll, dvs god. Och det känns ju skönt,
så att vi kan göra de satsningar som vi vill under kom-
mande år. Skärgårdsutvecklingen får inte stanna av.

Årsmötet på Klubbviken
Styrelsen beslutade att förlägga årsmötet till den 21
mars kl. 18.30 och till Klubbvikens restaurang. Det lär
bli knökfullt under själva årsmötet medan den efterföl-
jande middagen kan ätas både uppe och i markplanet.
Ola och Gunnel Berglund fick uppdraget att tillsammans
med Ministro de economique, Birger Wikström förbereda
det praktiska.  Mer information och kallelse kommer
senare. 

Två av valberedningens medlemmar var närvarande
och snart drar de igång jobbet att efter samtal med
vederbörande föreslå styrelsemedlemmar och deras
eventuella funktioner vid kommande årsmöte.

Träffar på Kallaxön och Rödkallen
Tidigare har vi ju beslutat att arrangera ö-träffar, där vi
skall berätta om skärgårdsföreningen och bjuda på något
gott att äta och dricka. I juli har vi spikat att det blir en
träff på Kallaxön för den öns och Bergöns befolkning.
Åsa, Micke, Roland och Gunnel blir de som ska hålla i
trådarna.

Vi siktar också på att göra ett liknande ”evenemang”
på Rödkallen, men först ska vi lyssna på vad våra med-
lemmar där tycker.

Möte med nya ordföranden
Vi gick genom en del punkter att ta fram när vi ska träf-
fa fritidsnämndens nya ordförande, Inger B. Larsson.
Mer om detta på annan plats.

SRF:s årsmöte
Så drar det ihop sig till årsmöte inom SRF, där vi på för-
bundets bekostnad får skicka en extra representant. Det
här är upp till styrelsemedlemmarna att bestämma och
anmäla intresse.

I fjol var det fem personer som visade intresse, och
efter lottning så fick Åsa Gunnars åka med och uppleva
en riktig snöstorm på västkusten, inte försöka öka aktie-
kursen hos ägarna av Burger King, men också besöka en
marinbiologisk forskningsstation. 

I år var det två medlemmar som ville resa, och efter
lottdragning, så blev det Mats Karlsson som åker till-
sammans med Hubbe-gubbe och Vildhäxan.

I år sker årsmötet på Ljusterö i Stockholms skärgård,
den 5-6 mars. Här kommer många frågor att tas upp,
bland annat om att förvandla styrelsen till ett represen-

tantskap och att skrota arbetsutskottet för att istället
välja en mer arbetande styrelse. Dessutom kommer det
att föreslås att antalet möten för rep-skapet minskas till
två, men under tre dagar, fredag kväll till söndag lunch.
Andra frågor som kommer att tas upp är strandskydds-
frågan och den nya fiskerilagen.

Kallaxön fick Nej
Husägarna (fastboende och deltidsboende) på Kallaxön
har begärt att få ett bidrag till plogningen av isvägarna,
i första hand till Kallaxön eftersom där bor 12 bofasta
med barn i skolåldern. Styrelsen beslutade att Hubbe tar
upp frågan om detta med Inger B. Larsson. Mer om det
mötet på annan plats.

Vägrar lämna ut namn
Anna ”Vildhäxan” Innala blev ombedd av en tjänsteman
på fritids att lämna ut namnen på vilka som åkt med för-
fallstrafiken och hon vägrade. Enligt lag skall de som
sköter persontrafik på det här sättet ha passagerarlistor
som kan användas vid olycksfall och liknande. Det har
också både Anna och Leif Holmberg, men de anser att det
räcker med att meddela hur många personer som åkt
från respektive ö, och vilket datum. 

Styrelsen instämde till fullo. Även det här talade vi om
vid mötet med Inger Larsson.

Kom med förslag!
Nästa styrelsemöte hålls den 7 mars. Då ska vi gå genom
de propositioner (förslag från styrelsen) och motioner
(förslag från medlemmarna) som lämnats inför årsmötet. 

Därför, du som har förslag på vad du anser att skär-
gårdsföreningen skall göra, skicka in och meddela vad du
tycker. Per brev till Skärgårdsföreningen, 

Box 50079, 973 22 Luleå eller per mail till mig
(hubbe.okvist@gmail.com) eller till 

Ellinor Sjöberg
(ellinor.0920228836@telia.com).
Och gör det på en gång, det är så lätt att glömma bort

det man ska göra om man väntar nån eller några dagar.

Årets första styrelsemöte.

Turlistan snart klar
I torsdags, den 20 jan deltog vi i den andra träffen
angående sommarens turbåtstrafik. I det första
mötet deltog Stina Westerberg, Brändöskär (som
gjorde ett eget turlisteförslag och Leif Johansson
från Småskär. Vid det andra mötet kom Karl-Sture
Forslund från Småskär.

Tidtabellen är inte spikad ännu, men inom styr-
gruppen har man tagit hänsyn till att människor-
na på Brändöskär och Småskär vill ha möjlighet
att åka in till stan en gång i veckan och åter
samma dag. Karl-Sture var nöjd med den informa-
tion han fick.

Själv kan jag inte så mycket om den här trafi-
ken, men är glad att man tar hänsyn till den stora
gruppen passagerare, öborna och deras gäster.



Så har vi dragit igång projektet Ung Skärgård, där vi
är projektägare och Ulrika Kommes projektledare och
den som skall göra det allra mesta inom projektet.

Inledningsvis har vi haft
några möten och det första
arbetsmötet hölls i Laponias
kontor den 3 januari. Från
vår sida deltog Birger
Wikström, Ellinor Sjöberg
och undertecknad. Här drog
vi upp riktlinjerna för projek-
tet, tittade på ekonomin och
andra övergripande frågor.

Föreslog intervjupersoner
Nästa möte hölls den 12 januari där Ulrika, Ellinor
”Ellan” och jag skulle börja gå genom vad för slags

arbetsmaterial som eleverna i gymnasiet och deras lära-
re ska ha. Ellan låg emellertid i vinterkräksjukan, så
hon var inte alls välkommen, så vi två andra började
skissa på olika slags studiemateriel. 

Det viktigaste var att vi enades om att försöka få fram
intervjupersoner som eleverna skall få besöka och kunna
fråga ut om olika företeelser och olika sätt att leva i skär-
gården, och ur det skapa sitt eget material.  Så vi gjorde
helt enkelt en lista på skärgårdsbor som vi tror är lämp-
liga att försöka få med i projektet på det här sättet. Och
så beslutade vi att förlägga nästa möte till Långön tisdag
den 25 januari. Mer om detta i nästa Öktuellt.

Ulrika berättar mera
Dessutom enades vi om att Ulrika kommer till vårt års-
möte och berättar om projektet och hur det utvecklats till
början av mars.

Projektet har startat

Ulrika Kommes kom med iden
till projektet och kommer att
göra det mesta arbetet.

Birger “Bigge” Wikström
kommer att hålla i ekonomin
inom projektet, men vill inte

vara med på möten som kolli-
derar med Luleå Hockeys

matcher.

Pedagoger i samspråk. Ellinor kunde avslöja att hon funderat
i liknande banor, inom ett projekt som nu gett oss både kom-
munalt- och EU-stöd.

Mindre än 2 kr/vecka!!!
Dags för medlemsavgiften!

Du kan göra som en del andra redan gjort, betala medlemsavgiften för
2011 redan nu. Årsavgiften är som tidigare 100 kr per år och person. 

Den betalar du till Bankgiro 5070-0889. 
Glöm inte att notera namn, och mailadress om du har sådan.

(Om inte, så får du ju inte den här informationen...) 
Det är inte fel om du även anger postadress och telefonnummer.

Med hälsning från styrelsen.


