
för skärgårdsföreningens medlemmar. Januari 2012

Ja, så är vi en bra bit inne i det nya året, och den riktiga
vintern dröjer. Den här så kallade vintertiden är i år
märklig. Som regel rejält högvatten och snöfall nästan
vareviga dag. Vi var ute på isen häromdagen och kollade
tjocklek och kvalitet. Och överallt ett lager snösörja
ovanpå isen, och överst snö, isolerande snö. Iskvaliteten
är under all kritik, bara stelnad snösoppa, konsistensen
liknar glass. Blir intressant att se om det blir några plo-
gade isvägar i vinter. Så även skoterlederna till Småskär
och Kluntarna.

Men inget ont som inte har något gott med sig… Den
här extremt milda vintern ger oss el-fakturor, med
betydligt lägre belopp än exempelvis fjolårets. 

Och så det gamla vanliga tjatet:
Om du vet om medlemmar som inte har e-post-adress,

och du här hittar något du tycker att vederbörande med-
lem bör känna till, så berätta.

För övrigt vill vi att förbudet mot nätfiske inom
tremetersgränsen skall förpassas till den plats där
det hör hemma – till papperskorgen!

Ha det bra, vi syns i cyber-rymden
Hubbe 070-600 36 12. hubbe.okvist@gmail.com

Vart tog vintern vägen?

Den 17-19 februari är det dags för årsmö-
te hos SRF, Skärgårdarnas Riksförbund.
Tidigare fick tre representanter från
varje medlemsförening åka på förbundets
bekostnad, men i och med omorganisatio-
nen så gäller det numera två represen-
tanter, utom för de stora föreningarna
SIKO och Bohusläns Skärgårdsråd  som
får skicka fyra, något som även ungdoms-
förbundet SURF får göra.

Tidigare har vi gått ut med mail till styrelsemedlem-
marna och valberedningen och bett dem lämna förslag
på två personer att representera vår skärgårdsförening.

Resultatet blev att nästan alla föreslog mig, men sedan
uppstod en ny situation. Som andra namn blev det ”oav-
gjort” mellan Mats Karlsson och Anna Innala som bägge
fick 7 röster.

Dags för lottning. Vid en middag hos Ellinor och
Stefan Sjöberg fick Ellinor skriva Mats på en och Anna
på en annan lapp och en festdeltagare fick dra ”vinnar-
lotten”. Självklart hade jag kollat att bägge två var
beredda att åka. Och på den dragna lotten stod namnet
Anna!

Så på fredag den 17 februari blir det dags att stiga på
planet, flyga till Göteborg och därefter med tåg eller buss
till Lysekil, dit årsmötet förlagts. Och på söndag hemre-
sa. Vanligtvis med sista nattflyget.

Återkommer med ett referat i nästa Öktuellt.

Vi drar till Lysekil

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



I förra numret av Öktuellt berättade jag om årets höst-
förfallstrafik. Här lite mer…

Årets förfallstrafik verkar gå till historien. Den första
svängen fick Silva köra den 5 december med kommen-
dörkapten Holmberg vid rodret. Samma datum ifjol
kunde vi premiäråka bil på isvägen. Och så fick Leif fort-
sätta vecka in och vecka ut, ända fram till dagen före
trettondagsafton. Först därefter blev det dags för
Vildhäxan.

Men se den hade (som
jag nämnde i förra utgå-
van) fått bekänna färg
och hjälpa befolkningen i
den södra skärgården
betydligt tidigare. Folk
på både Kallaxön, Halsön
och Granön blev ”strand-
satta” och kom sig inte
till fastlandet. 

Och ännu värre på
Sandön där en stor svä-
vare bröt upp isen i
Tjuvholmsundet, med
sönderbrutna isflak som
resultat. Rena månland-
skapet.

Så det blev bara för
Anders och Anna att sätta igång och förflytta fastlands-

arbetande sandöbor morgon och kväll, dag in och dag ut. 
Det här möjliggjordes genom ett utomordentligt bra

beslut hos kommunen, för förfallstrafiken skall ju egent-
ligen gå bara fredagar och måndagar. Men som Ronald
Gustavsson sa: –Det handlar ju om sunt förnuft.

Nåväl, så fort sandötrafiken upphörde så var det dags
att sätta igång här i norr. Vildhäxan har synts tidigt och
sent, som regel med den suveräne Anders ”Skäggmum-
rik” Innala vid spakarna. (Vi gissar att han siktar på att

bli skärgårdens tomte till
nästa jul…)

Men nu har den trafi-
ken upphört i och med
att skoterlederna till
Hindersön och Stor-
brändön har öppnats.

Kom ihåg att isen har
mycket dålig kvalitet, så
följ lederna! Ge dig inte
ut på egna skoterströv-
tåg, för det kan vara så,
att några tiotals meter
från leden, är isen full-
ständigt livsfarlig att
köra på.

Så nu väntar vi bara
på att det blir vårförfall,

men då brukar förfallstiden vara betydligt kortare.

Förfallstrafiken har upphört

Leif Holmberg kör Silva. Anders Innala kör Vildhäxan

Nu fungerar hemsidan riktigt, riktigt bra. En stor bukett
digitala rosor till Micke Degermark.

Förutom aktuella meddelanden så har han gjort en
flik där han lägger in pressklipp, artiklar från ortspres-
sen där man skriver om ämnen som berör skärgården.

Och så finns här väderfliken. En riktigt bra ”grej” för
oss skärgårdsbor är SMHI:s prognos för vattenståndet.
En prognos som är ”skitsäker”. 

Sen länken till F21-vädret där man får aktuella upp-
gifter om temperatur, vindförhållanden, lufttryck och
annat smått och gott.

Nästa länk som vi planerar in, är vår förenings infor-
mationsfolder – Skärgårdsbornas röst. Har i skrivan-
de stund inte hunnit göra om bilderna, men det ska bli
gjort inom den närmaste tiden. Bilderna i den tryckta
foldern är högupplösta, och om man ska använda dem så
tar det onödigt lång tid att öppna dokumentet (som
naturligtvis blir i pdf-format). Men på hemsidan blir de
lågupplösta, något du inte märker i din dator.

På tal om hemsidor…
w w w . s k a r g a r d s b r y g g a n . c o m är en riktigt bra

nyhets-sajt, där ett gäng på Runmarö i Stockholmsskär-
gården med Anne Forslund i spetsen, publicerar skär-
gårdsnyheter från skärgårdarna runt vårt lands kust.
Sajten finansieras delvis av riksförbundet, som i sin tur
finansieras av näringsdepartementet och medlemsför-

eningarna. Jordbruksverket finns också med, eftersom
man stöder olika projekt.

SRF (Skärgårdarnas Riksförbund) har en egen sajt,
www.skargardarnasriksforbund.se. Här finns mate-
rial som mera är av arkivkaraktär. Remiss-svar, tidning-
en Vi Skärgårdsbor och mycket, mycket annat som inte
är direkt färskvara.

Men som sagt, vår egen hemsida är väl
värd att hålla ögonen på. Varför inte lägga
den som startsida?

www.luleskärgård.se
www.luleskargard.se

Hurra för hemsidan!



I flera år har Felicia Thurfjell på Junkön varit vår för-
enings yngsta medlem. Men nu riskerar hon att bli ned-
knuffad från den tronen…

Anledningen är att under de senaste månaderna har
tre av  föreningens yngre tjejer bidragit till att Norrbott-
ens befolkning ökat, de har nämligen fött barn. Noteras
bör att papporna till de tre nyfödda också är medlemmar
i skärgårdsföreningen.

Framtiden får utvisa om de tre gossebarnen anmäls
som medlemmar i skärgårdsföreningen, ett stort ansvar
för föräldrarna. Men det är ju lätt att bli kvitt det proble-
met:

Hundringen till bankgirot, gossens namn, adress och
så den mailadress som han skall kopplas till…

Tre unga
grabbar!

Först ut var Jenny Karlsson
från Junkön som nedkom med
en pojke. Stolt fader är yrkesfis-
karen Janne Holm. Paret bor
numera i Måttsund, men de har
nära koppling till Lövgrundet,
och naturligtvis till Junkön.
Jenny representerade sin födel-
se- och uppväxtö i styrelsen i
skärgårdsföreningen under
många år. 

Och så var det dags igen för
Camilla Rydbjörk, tjejen som
kom från Stockholms skär-
gårdsliv till Luleås. Hon kallar
sig ibland ”skärgårdstokig”, och
är en av de som skapade Mare
Boreale under sin tid som
anställd på Fritidsförvaltning-
en. Familjen utökades med en
pojke, och faderns namn är
Stefan Carlsson.

Den tredje i raden är Ulrika
Kommes, Matte- och No-lära-
ren som håller i våra leader-
projekt Ung skärgård och Ung
Skärgård 2. Pappan är Johan
Söderholm, ägare av rederiet
med fartyget Laponia, och där
Ulrika jobbar på familjeföreta-
gets kontor. Nå vad fick hon?
Jo, en pojke, precis som Jenny
och Camilla.

Som jag nämnde i förra Öktuellt har vi som projektäga-
re i Leader-projektet Ung Skärgård 2 sökt eu-pengar. En
fortsättning av succen från i fjol somras.

Som då blir det Ulrika Kommes som skall hålla i trå-
darna som projektledare. Per Lenndin i Piteå blir kon-
taktman i samarbetet med leaderområdet Mare Boreale.
Han är den tjänsteman inom kommunalförvaltningen i
Piteå som handlägger skärgårdsfrågor.

Mare Boreales styrelse, där Per ingår, har bifallit vår
ansökan och lämnat den till länsstyrelsen för slutgiltigt
godkännande.

Så småningom drar det ihop sig till årsmöte, exakt när
och var är inte beslutat ännu, men säkert är att förening-
en bjuder årsmötesdeltagarna på middag.

Vid årsmötet beslutas även om sista dag (vanligen
sista April) för inbetalning av medlemsavgiften, men det
liknar mest en rekommendation. Ty de flesta brukar
betala sin medlemsavgift långt tidigare, och så sker i år
också. Och så finns det många som blir medlemmar
under sommaren, bland annat vid skärgårdsfesten

Så du, som inte vill glömma bort medlemskapet i skär-
gårdsföreningen kan naturligtvis betala redan nu.

Kom ihåg att ange namn och adress, samt e-post-
adress om du inte har lämnat den tidigare. Hundra kro-
nor per person är som vanligt summan och bankgirot
detsamma, alltså 

5070-0889.

Ung skär-
gård del 2

Nu kan du
betala

medlems-
avgiften


