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Så går en dag ifrån vår tid och kommer icke mera, skrev
diktaren en gång. Och man kan inte annat än hålla med.
Nu börjar det våras, i alla fall på dagarna, men ack så
kallt på nätterna. Här hade vi på tisdagsnatten 17 gra-
der kallt, så inte är det sommar ännu, och dessutom rela-
tivt myggfritt.  Men om ett par månader så lär vi se och
höra de första  blodsugarna runt öronen.

Nåja, tiden rinner iväg. Vi har haft årsmöte, den här
gången på Klubbviken. Mer om detta på annan plats.

Riksförbundet (SRF) har också haft årsmöte, och nu
stundar ett extra, för arbetsutskottet och styrelsen före-
slår stora stadgeändringar. Den 22 maj är det dags.

Vårsolen skiner, och så småningom skall väl dess strå-
lar börja käka snö så att vi får se barmark. Normalt bru-
kar vi bara ha någon enstaka snöfläck kvar vid
Valborgsmässoafton. Hur det blir i år är ju skrivet i
stjärnorna. 

Och om jag håller på att gnälla om vårsol och smält-
vatten så blir det ju inget skrivet i stjärnorna i
ÖKTUELLT.

Så håll till godo. Dela med er av den information ni tar
till er, till medlemmar som inte har e-postadress, så är
jag tacksam.

Ha en skön vår!
Och visst är det så med den där bestämmelsen om tre-

meterslinjen, att nätfisket förbjuds i vattnet närmare än
tre meter från land?

Hubbe

HHeejj aallllaa sskkäärrggåårrddssddiiggggaarree!!

Häromdagen fick vi besök från Hindersön. Våra gäster hade
med sig kanongott tunnbröd. Men vad är det, när vi invadera-
des av ett charmtroll, den 10 månader gamla beagle-tiken
Klinga. 
Jag brukar presentera mig som Europas största hundvän,
och gissa hur jag kände mig när Klinga gjorde entre...

I flera år har det funnits en informationskanal på
nätet som heter www.skargardsbryggan.com. Den
har drivits, och drivs av ett företag på Runmarö,
Runmarö Light House. Nu har det företaget träffat
ett samarbetsavtal med Skärgårdarnas Riksförbund. 

Tidigare har informationen på den här hemsidan i
mycket hög grad handlat om nyheter från stockholms-
skärgården, men ibland har det poppat upp nyheter
från andra skärgårdar. Öktuellt som exempel, är en
grej som visas på Bryggan som hemsidan vanligtvis
kallas.

I och med samarbetsavtalet så kommer innehållet

att breddas så att nyheter och annat smått och gott
från alla våra skärgårdar publiceras. Förutsättningen
är naturligtvis att vi skickar tips, färdigskrivna artik-
lar, eller lite noteringar så att redaktionen kan forma
det till små eller stora artiklar. Samtidigt som läsaren
klickar på rubriken så visar en kartbild var i vårt
lands skärgårdar innehållet kommer från. Fiffigt till
1000.

En annan positiv sida är att de som jobbar med den
här hemsidan är jättetrevliga människor. En av dem
är Ann Forslund, som i många år tillhört SRF:s sty-
relse och som nog några av er haft nöjet att träffa.

SSkkäärrggåårrddssbbrryyggggaann

                



Ja, så har skärgårdsföreningen lagt ännu ett verksam-
hetsår på nacken. Det kunde vi konstatera vid årsmötet
som hölls på Klubbviken måndagskvällen den 21 mars.
Välorganiserat, tack Ola och Gunnel Berglund!

Runt 80-talet tappra medlemmar kom farande efter
den krokiga och lite guppiga vägen till El restaurante de
Klubbus vikum. (Klubbviks-restaurangen - för de som
inte förstår latin med spansk brytning.)

Mest omval
Som vanligt gick själva årsmötet i en rasande fart. I prin-
cip alla val blev omval, med några undantag: Lennart

Sundbom ersätter Agneta Öqvist som representant för
Altappen/Likskär och så valdes nya revisorer: Göran
Littorin, Kälkholmen samt Jan Brenna, Småskär. Ingen
av dessa hade möjlighet att delta i årsmötet, men då häl-
sar vi dem välkomna på det här sättet istället.

Tack till tre damer
Och så får vi tacka Agneta för sina år i styrelsen samt
Lena Johansson och Barbro Öqvist, som i många år skött
revisorsjobbet med den noggrannhet och energi som
krävs på dessa poster.

Ändra namnet?
Den enda fråga som frammanade lite diskussioner och
funderingar var en motion om att ändra föreningens
namn till Bottenvikens Skärgårdsförening. Årsmötet
avslog motionen, men beslutade att styrelsen skulle få i
uppdrag att kontakta båtklubbar och liknande i kommu-
ner både norr och söder om oss för ett eventuellt framti-
da samarbete.

Ung Skärgård
Som avslutning på åsmötet berättade Ulrika Kommes
om leaderprojektet Ung Skärgård som hon initierat och
som nu har rullat igång. Sjutton gymnasieelever ville
göra sitt projektarbete inom det här projektet, men bara
sex stycken får plats. Enligt skolledningen utgör de  här
sjutton eleverna ”gräddan” av gymnasieeleverna!

Därefter var det dags för middag, och i år fanns en
populär rätt på menyn: La paltis de Piteorum, med eller
utan fläsk, mest med. Utmärkt god palt och vi var nog
många som inte hade tackat nej till en stunds vila efter
maten. Palt-coman satt kvar i timmar!

ÅÅRRSSMMÖÖTTEETT 22001111

Som vanligt var det knökfullt uppe i restaurangen på
Klubbviken, där Johan Björklund och hans medarbetare hade
gjort i ordning för vårt årsmöte. (Inte så lätt att placera borden
så att alla hör och ser någorlunda vad som sker.)
Och humöret var det inget fel på hos deltagarna. Bildbeviset
ovan räcker!

Så har vi uppe vår hemsida. Micke Degermark har byggt
upp  den och lagt ut den på nätet. Sidan är ju inledning-
en, nu börjar jobbet att utveckla den till en högintressant
site, om man får önsketänka.

Redan nu finns en fantastisk flik, nämligen Väder.
Här kan man bland annat kolla aktuella väderuppgifter
från F 21. Snart kommer verksamhetsplan och mycket
annat, bland annat protokollen från års- och styrelsemö-
ten.

Gå in och kolla redan idag och kom med förslag till
kompletteringar och nyheter.

Adressen är lätt att minnas: www.luleskärgård.se.
Observera stavningen.

ÄÄnnttlliiggeenn eenn ffuunnggeerraannddee hheemmssiiddaa
wwwwww..lluulleesskkäärrggåårrdd..ssee eelllleerr

wwwwww..lluulleesskkaarrggaarrdd..ssee

Micke Degermark, bilden togs vid ett julbord.



Den lagstiftning vi har runt fiske heter Fiskelagen. Den
har nu blivit föremål för en översyn, och en utrednings-
grupp under ledning av Mats Denninger har kommit
med ett slutbetänkande.

Gruppen föreslår att riksdagen stiftar en helt ny lag,
med namnet Fiskevårdslagen. Bara namnet ger direkt
en antydan om vilken riktning den nya lagen får.

Vi har haft den här utredningen för benäget studium,
ca 800 tätskrivna sidor. Jag vädjade om hjälp med att
lämna ett yttrande, men den hjälpen uteblev.

Nåväl, i många stycken är förslaget till den nya lagen
väldigt likt den gamla lagens formuleringar. Men en och
annan nyhet kryper in. Hela lagens anda är riktad mot
fiskevård, dvs fisket ska bedrivas så att det kan fortsät-
ta långt in i framtiden.

En nyhet är begreppet yrkesfiskare. Tidigare har det
varit rätt krångligt att få yrkesfiskelicens, bland annat
kopplingen till fiskarens fartyg. I utredningen föreslås
att vem som helst kan få yrkesfiskelicens, kravet är att
man har ett f-skatteregistrerat företag och att man
genomgått en kortare utbildning i bland annat miljö-
vård.

Vad jag har reagerat starkt mot är att utredningen
föreslår att exempelvis tjänstemän på länsstyrelsen
skall få befogenhet att kroppsvisitera personer som miss-
tänks bryta mot lagen. Att göra husrannsakan, beslagta
båtar och så vidare. Det här anser jag vara polisiära
åtgärder, som skall skötas av personer med utbildning
inom området. Jag betvivlar att någon av ”miljötaliba-
nerna” (som vissa titulerar tjänstemännen på länsstyrel-
sens fiskerienhet) har den utbildningen.  Som det är idag
så får inte ens polisen göra husrannsakan såvida inte

grov brottslighet misstänks.
Flera medlemsföreningar i SRF har skickat in sina

åsikter, och dessa har sammanställts av förbundssekre-
teraren. En del föreningar har skickat in egna remissvar. 

SRF:s remissvar kommer när som helst upp på för-
bundets hemsida www.skargardarnasriksforbund.se.

EEnn nnyy ffiisskkeevvåårrddssllaagg -- kkaannsskkee

Embryot till den nya fiskevårdslagen - betänkandet

För ett par veckor sedan hade jag förmånen att bli inbju-
den till Luleå Hembygdsförenings lördagsmöte. Min upp-
gift var att berätta om olika företeelser i skärgården.
Här valde jag att berätta om några olika personer som
funnits i vår skärgård under årens lopp och som lever
kvar i mångas minne. Dessutom berättade jag lite om
några speciella händelser bland annat om hallonkriget,
det största slagsmålet i skärgårdens historia.

Rödlundska gården var fullsatt och publiken var verk-
ligen med, ställde frågor och berättade om egna upplevel-
ser och bekantas göranden och låtanden. Ett kanonbra
tillfälle att få sprida kunskap om vår skärgård.

SSkkäärrggåårrddssssnnaacckk ppåå RRööddlluunnddsskkaa

Man blir beklämd!
Utanför Långöns hamn slutar den plogade vägen och
härifrån utgår skoterleden till bl.a. Småskär. Ibland
står här flera tiotal bilar parkerade. Människor åker
hit och fortsätter efter skoterleden, antingen till
någon plats på Långöns sydsida eller längre ut. Här
får många hundar springa lösa, och att de gillar det
kan man inte ta miste på.

Men så uppstod för några dagar sedan en tråkighet.
Någon hade, med skoter eller skoterkälke, kört på en
parkerad bil och skadat en dörr rejält. Och vederbö-
rande hade bara smitit, inte lämnat någon form av
förklaring till vad som hänt tillsammans med namn
och adress. Man blir något som inte lämpar sig i ett
medlemsblad, så jag säger istället beklämd.

Om du sett eller hört något som kan ha koppling till
det här, kontakta mig, så ska jag föra vidare informa-
tionen till bilägaren.



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.

Skärgårdarnas Riksförbund har hållit sitt ordinarie års-
möte på ön Ljusterö i Stockholm skärgård. Tidpunkten
var lördag-söndag 5-6 mars. Ett lite illa valt veckoslut
eftersom mötet kolliderade med Vasaloppet på söndagen
och en hel del av de närvarande följde skidåkandet på
datorer, mobiltelefoner och radio. Från vår förening del-
tog Mats Karlsson och undertecknad. Anna Innala blev
hastigt sjuk och blev tvungen att stanna hemma. Vi flög
till Arlanda och hyrde en bil därifrån, tillsammans med
medlemmarna från Bohuslän och Ven.

Den största frågan som togs upp på mötet var frågan
om flera stadgeändringar. Ursprunget till ämnet kan nog
finnas när Kjell Björkqvist och jag träffades i Göteborg
några dagar i höstas  för att resonera om och komma
med förslag till förbundets arbete i framtiden.

Vi jobbade fram ett förslag som sedan blöttes och stöt-
tes i arbetsutskottet innan det var dags för styrelsen och
årsmötet att informeras och ta beslut.

Beslutet blev att ändra stadgarna på flera punkter och
att kalla till ett extra årsmöte för att få två årsmötesbe-
slut, vilket krävs för att ändra stadgarna. Precis som hos
oss!

De beslut som togs är i stort sett följande:

1. Förbundet kommer att erbjuda personliga medlem-
skap, dvs att enskilda personer kan ansöka om med-
lemskap, och på det sättet få information m.m.

2.   Dagens styrelse består av 30 personer, två från varje
medlemsförening, och den är mycket tungarbetad. 

Därför skall framtidens styrelse bestå av sju perso-
ner och sammanträda minst sex gånger per år. Inför
det extra årsmötet nu i maj har varje förening före-
slagit två kandidater till denna styrelse.

3. Dagens styrelse ersätts av ett så kallat representant-
skap, som skall sammanträda minst två gånger per
år, och då med två övernattningar, dvs möte från fre-
dag kväll/lördag morgon till söndag em. 

Det här blir förbundets högsta beslutande organ,
som skall ta beslut om budget, verksamhetsplan och
andra övergripande frågor. Varje medlemsförening
utser två delegater för varje möte. (SIKO , Bohusläns
Skärgårdsråd och SURF utser fyra personer.) Med 
andra ord så beslutar man från tid till annan vem
som skall delta i representantskapets möten. Som
vanligt kommer förbundet att stå för samtliga kost-
nader.

Vid mötet deltog även två personer från skär-
gårdsbryggan, dvs den internetsajt som drivs av tre per-
soner från Runmarö. Mer om SRF:s engagemang i skar-
gardsbryggan.com kan du läsa om på annan plats i detta
Öktuellt.

Slutligen besöktes mötet av Reigun Thune Hedström,
en guru när det gäller bland annat strandskyddsfrågor.
Hon påpekade att det ligger an på kommunerna att
anpassa reglerna för strandskyddet från plats till plats.
Vi kan alltså konstatera att strandskyddet kan se olika
ut mellan olika kommuner och även inom kommunerna.

RRiikkssfföörrbbuunnddeett fföörrnnyyaarr ssiigg
eefftteerr eexxttrraa åårrssmmööttee??


