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Det är nu flera veckor sedan vi sågs i de digitala
spalterna. Och under tiden så har våren gjort sin
entré, och sommaren står i kulisserna för att få
köra igång sitt shownummer. Men ute känns det
just nu, den 24 maj, som om hösten är i full gång,
17 sekundmeters vind och småregn och inte alls
varmt. Och samma sak idag när det är dags att pla-
cera texter på sidorna, så även en och annan bild.

Men det var lustigt hur snabbt isen förstördes. jag
trodde att vi skulle få en sen isgång eftersom isen hade
så hög kvalitet, men se moder sol ville nå’t annorlunda.

Så blev det öppet vatten och fyra av öns ”förfallsboen-
de” sjösatte Notviken och åkte ut på det traditionella
harrfisket. Givetvis på djupare vatten än tre meter och
nätens sammanlagda längd mindre än 180 meter.

Vi gjorde upp en eld på stranden och firade vårens
ankomst med Champagne och halstrad korv. Och efter
ett par timmar så åkte vi ut och kollade näten.
Jajamänsan, där satt två storsikar. Efter några minuter
började halstringsprocessen. Förr om åren drack man
alltid en öl till den nyfångade fisken, men dagens lags-
tiftning förbjuder sånt. Och då blir de övriga, som inte
vill tituleras befälhavare, solidariska och dricker läsk
även de.

Hörde att en man från Storbrändön hade åkt ut ensam
till Bastuskär några dagar efter isgången. Då gick han
upp på berget med kikare och där kom en båt i hög fart.
Så saktade den in och körde runt ön strax utanför stran-
den och drog en dragg efter sig. Och kammade noll! Där
fick länsstyrelsens fiskerigubbar lång näsa. Men i Råneå
blev det tvärt om några dagar senare.

Det skulle vara intressant att veta vad den här kon-

trollverksamheten kostar skattebetalarna, och hur
mycket som kommer in i form av böter och försäljning av
beslagtagna redskap…

Nåväl, skärgårdsbor, nu rekvirerar vi sommarvärme.
Nästa gång vi syns så skiner sommarsolen, myggen inar
och bromsar, blindingar och andra trevligheter ger sig
tillkänna. Ha det bra, glöm inte att föra vidare den infor-
mation du tycker är viktig till medlemmar som saknar e-
postadress.

Hubbe

Dags igen!

Så har man blivit med hund igen. Den här lapphunden fick vi
genom vår granne Nils Ribman, som i sitt jobb som mäklare
fick en förfrågan om “ta över hund” när en familj flyttade från
hus till lägenhet på grund av sjukdom. Tjarko heter han.

Nya
“sydlänningar”

Skärgårdsföreningen utvidgar sig. Det är fantas-
tiskt att nu har vi fler medlemmar i den södra
skärgården. Vi har nu nämligen fått två nya med-
lemmar från Halsön, och enligt uppgift så finns där
också en åretrunt-boende. 

Välkomna Tore Englund och frugan Christina.
Berätta gärna för grannarna om vad vi som bor i
skärgården vill göra, oavsett om vi bor bara en del

av året eller the year around.

I det här numret...

Besök hos fiskare
i Sören

SRF har ny organisation
och styrelse

Ung Skärgård
går mot final

        



Leader-projektet Ung Skärgård går vidare för fulla segel.
Den 7 april fick vi, Leif Holmberg och undertecknad, träf-
fa lärare, elever och andra medverkande i projektet. 

Leif fick berätta om hur det är att leva ute i skärgår-
den och vara företagare där, med allt vad det kan inne-
bära. Han är ju för övrigt den ende året-runt-boende som
inte har elström genom ”två hål i väggen”. Men strömför-
sörjningen har han fixat själv genom solceller, motor-
drivna kraftverk och liknande.

Jag berättade lite om skärgården och lite mer om
Brändöskär, men gav bara små ”smakbitar”. Frågorna
haglade och hela mötet var en riktigt fin sammankomst,
allt under Ulrikas ledning. 

Thomas Öberg är ju en duktig fotograf, och det visade
han genom ett bildspel om växter och djur och lite annat
smått och gott.

Blir skådisar
Så var det dags för skarpt läge. Den 19 maj träffade jag
de utvalda sex eleverna och vi gick igenom vad som är
lämpligt att ”köra” med mellanstadieeleverna. 

Bland annat kom vi överens om att deltagarna skall
bli skådespelare. De skall nämligen hålla ting med åkla-
gare, jury och en stackars tjuv som stulit ett öskar och
till råga på allt tjuvstartat rodden ut till strömmings-
grynnorna – innan hamnfogden klämtat i kapellklockan.
Naturligtvis på platsen där sådana här rättegångar hölls
– på Trätarhällan.

Kanontrevliga ungdomar, det är inte svårt att förstå
att de här tillhör gräddan av gymnasieeleverna i Luleå.
Och så märks det att de har det helt rätt ställt innanför
pannbenet.

Snart dags för skärgårdsguiderna

Söndag 5 juni kommer vi att åka ut med dem till
Brändöskär, och då ska de få möta verkligheten genom
att Tomas Öberg skall berätta om naturen och visa väx-
ter och djur och jag skall visa dem kapellet, en fiskarstu-
ga, den igenfyllda försvarsanläggningen R 215, Ola
Taubes konstverk och kanske lite annat som kan vara
intressant för en blivande skärgårdsguide. 

I nästa Öktuellt hoppas jag kunna berätta om besöket
och hur de lyckats med guidningen av mellanstadielever-
na vilket skall ske bara några dagar efter deras söndags-
besök.

Ung skärgård går vidare

En del av eleverna och lärarna under en “fruktpaus”.
Foto: Ulrika Kommes.

Besök i Kalix.
Vid årsmötet beslutade vi att vi skulle söka kontakt med
eventuella skärgårdsföreningar från Haparanda till
Piteå. Nu är det så att det finns ingen annan skärgårds-
förening i Norrbotten än Luleås. Men så kom en inbju-
dan…

Det var Norrbottens Kustfiskares förening som höll
årsmöte i Sören, ett par mil från Töre. De tyckte att det
skulle vara intressant att höra hur vi i Luleå ser på olika
fiskefrågor. Och tjohejsan vad eniga vi var. Vi tycker pre-
cis likadant!

De två huvudfrågorna som kom upp var dels
Fiskeförbudet inom tremeterslinjen samt Avsaluförbu-
det. Inget av dessa berör yrkesfisket, men däremot hus-
behovsfisket i allra högsta grad.

Tremetersbegränsningen har vi ju tjatat om och ”kri-
gat” med Fiskeriverket, men utan resultat. Verkets
tjänstemän och fiskerienhetens tjänstemän på länssty-
relsen är i allians för att göra livet så odrägligt som möj-
ligt för skärgårdsborna.

Vi vet att till och med högsta hönset på länsstyrelsen
(fiskerienheten) är en inbiten sportfiskare, och några av
deltagarna i Sören kunde till och med berätta om hans
favoritvatten. Samma man  har ju tidigare föreslagit att
yrkesfiske skall förbjudas och att yrkesfiskarna skall
omskolas till fisketurist-guider…

Vad vi och övriga husbehovsfiskare inte kan förstå
med tremetersbegränsningen, (som enligt Fiskeriverket

är till för att öringen är utrotningshotad), är att den bara
gäller där öringen är ”utspridd” över stora områden. Men
där fisken koncentreras, där är det okey att fiska, ja man
till och med uppmuntrar öringsfisket. Ja, ja, vi är väl så
helkorkade att vi inte skulle sjunka om vi ramlade i sjön.
Fy för den lede för dessa typer av tjänstemän. 

.

Under mötet berättade en deltagare att en tjänsteman
från Fiskeriverket hade kommit till Storön för att
”omvända” nätfiskarena. Och hur mötet gick till avslöja-
de han  inte, men konstaterade att ”han lär inte komma
tillbaka…”

Den andra frågan som kan karaktäriseras som ”ett
idioti-beslut” är avsaluförbudet. Det här drabbar många
personer som fiskar i liten omfattning och ibland säljer
färsk fisk till sommargäster och turister. Det här är vad
jag vet inget stort problem här, men desto större i exem-
pelvis Blekinge.

För den oinvigde kan jag berätta att det är förbjudet
att sälja fisk (om du inte är yrkesfiskare) som fiskats i
havet. Däremot är det inte förbjudet att sälja fisk som är
fiskad i älvar och andra vattendrag samt i sjöar.

Rent konkret innebär det att om du fångar några kilo
abborre i Lillfjärden på Hindersön så är det lagligt att
sälja den fisken. Men om du fiskat den i Sörifjärden,
några hundra meter därifrån då är du kriminell! (nu vet
jag inte om det finns abborre i Lillfjärden, men när jag
var liten så kunde vi se hur abborrarna simmade uppför
bäcken från Sörifjärden till Lillfjärden.)

I övrigt så var det ett givande möte, och rent allmänt
så kunde man uppleva en betydligt större beslutsamhet
och kampvilja bland deltagarna här än hos oss. 



Vid det ordinarie årsmötet 5-6 mars med Skärgårdarnas
Riksförbund, SRF, på Ljusterö i Stockholms skärgård
beslutades att på många områden ändra stadgarna. För
att vinna tid, så beslutade vi att ha ett extra årsmöte
söndagen den 22 maj, även det i Stockholm, men nu i en
konferenslokal på Postmuseum i Gamla stan.

Och det blev egentligen två årsmöten, först med det
”gamla” SRF, med en styrelse som bestod av två-tre med-
lemmar från varje medlemsförening. Det första årsmötet
hade egentligen bara en fråga att besluta om – stadge-
ändringen. Och beslutet togs snabbt, och därmed hade
gamla SRF gått i graven.

“Nya” SRF uppstår
Och därpå var det dags att väcka den döde, som nu åter-
uppstod i ny gestalt. Med ett representantskap och en
styrelse.

Efter diverse formalia var det dags att välja ordföran-
de och vice ordförande. Och nu blev det ”tumult”.

Någonting hände
Ett rykte spreds att måndagen innan årsmötet hade val-
beredningen tagit fram två kandidater till dessa poster,
Kjell Björkqvist från Göteborg som ordförande och
undertecknad som vice. Kjell hade accepterat förslaget
tidigare, så även jag, med förbehållet att jag endast kan-
diderade vid en ”katastrofsituation”.

Men under tisdagen eller onsdagen hände något, ty
när valberedningens förslag offentliggjordes, så var
Kjells namn struket och ersatt med förbundssekretera-
rens, Bengt Almqvist.

Nu hör det till historien att för några månader sedan,
långt innan valberedningens egentliga arbete inletts så
fick Kjell ett samtal från Bengt, som berättade att han
tackat nej till att bli ny ordförande, något som Kjell tyck-
te var väldigt sjysst att han informerade om. 

Flera veckor före mötet mailade jag till valberedning-
ens sammankallande och frågade hur det kunde komma
sig att man i det här läget hade börjat sondera möjlighe-
ten att byta ordförande. Men jag fick till svar att valbe-
redningen inte skulle ha närmare kontakter med styrel-
semedlemmar före årsmötet, vilket jag då accepterade.

Jag hoppade av!
Nåväl, vid det extra årsmötet inför valet av vice ordfö-
rande så bad jag att få ställa vissa frågor till valbered-
ningen. Jag började med det tidiga ordförandesökandet.
Och man menade att det inte hade varit en direkt förfrå-
gan till Bengt, utan mera ”löst snack” på något sätt.
Valberedningen hade haft flera samtal, med Bengt i
olika frågor, här gällde tydligen inte åsikten att valbe-
redningen inte skulle ha nära kontakter med styrelse-
medlemmar. För övrigt så ifrågasatte valberedningens
sammankallande om det var rätt att kräva att valbered-
ningen skulle informera om sitt arbete inför represen-
tantskapet, något som fler i församlingen höll med om.
Därmed var det klart för mig att avstå från valet.

Jag fick inte svar på de frågor jag tänkt ställa, men i
efterhand har jag fått reda på att namnbytet på förslaget
till ordförande föregicks av timslånga samtal mellan val-
beredningens ledamöter – efter det att de enats om ett
gemensamt förslag någon dag tidigare.

Hur det kunde bli så är det bara de som vet, och kan-
ske någon fler…

Jag erbjöds whiskyflaskor
Nu blev det en omfattande diskussion och ordföranden
fick avbryta flera talare så att det inte skulle bli en polsk
riksdag. Det hela gick ut på att få mig att ändra mitt
beslut. Till slut var ordföranden tvungen att ajournera
mötet så att deltagarna fick chans att resonera ihop sig
och komma fram till en ny kandidat, vilket man också
gjorde. Men under tiden försökte flera delegater att få
mig att ändra mitt beslut, och tre personer erbjöd mig
även whiskyflaskor om jag skulle stanna kvar. Men jag
hade beslutat mig och tyckte att valberedningen agerat
väldigt ojust mot Kjell. Dessutom tyckte jag att läget var
rätt att lämna över till nya krafter i och med att en så
kunnig person som Bengt skulle föra taktpinnen.

Ny vice ordförande blev efter diskussioner och omröst-
ning en bonde och landstingspolitiker från stockholms-
skärgården, Camilla Strandman.

De övriga fem i den nya styrelsen blev Lena Egnell
från Holmön, Lennart Andersson från Söderhamn, Bobo
Roysson, SURF:s representant, Dag Lundman från
Hamburgsund samt Sten-Åke Persson från Ven.

Vid val av valberedning hoppade Jan-Eric Ericsson
från Bohuslän av. Han angav inget skäl.

Det har sannerligen varit lite omtumlande i SRF den
senaste tiden. Kassören sedan många år Kristina
Mattsson från Gräsö har sagt upp sig och SIKO:s repre-
sentant i arbetsutskottet Barbro Nordstedt ville inte
kandidera till en styrelsepost.

Hur det går med förbundssekreterarejobbet är en
fråga inför framtiden. Bengt Almqvist, som är oerhört
kompetent, är svår att ersätta, men de flesta ansåg att
han inte kan vara både förtroendevald ordförande och
samtidigt anställd som förbundssekreterare.

Till slut så kunde mötet avslutas, och nu får den nya
styrelsen ta itu med de arbetsuppgifter som tidigare
lagts på arbetsutskottet.

Tiden som styrelserepresentanter för Anna Innala och
mig är över. Hädanefter kan vi möjligtvis få träffa våra
vänner runt svenska kusten vid representantskapsmöte-
na – om vår  styrelse väljer oss.

Min tid som ”vicepilt” har varit intressant och givan-
de, och jag känner en mycket stor tillfredsställelse med
tanke på det stöd jag fick när jag tog beslutet att stiga av
tåget.

”Nytt” riksförbund

F.d vice och f.d. ordföranden tog en öl efter mötet och reso-
nerade om tiden inom SRF. Foto: Anna Innala.


