
Så är vi inne en bra bit i det nya året.
Ett år då vi i skärgårdsföreningen ska
jubilera. Tänk att det är mer än 20 år
sedan Håkan Isaksson, Hardy Anders-
son, Stig Grahn och andra samlades för
att bilda en förening som skulle föra
skärgårdsbornas talan, framför allt mot
kommunens olika förvaltningar.

Om ett par månader börjar det bli
sommar igen, om nu inte all snö blir kvar,
osmält, för nu har vi fått nog av den
varan. Många säger att det redan nu har
fallit dubbelt så mycket snö som under
hela vintern ifjol. Bäva vi måste för sko-
terföret när det börjar bli snösoppa…

Och så fick jag ett brev…
Det var från en medlem som undrade

om skärgårdsföreningen kunde agera i
frågan om äganderätten till mark i skär-
gården. Över det ligger en ovisshetens
dimma, som breder ut sig över hav och
land och ända in i stadshuset.

Längre fram så kan du läsa om vad det
hela gäller och om vår inställning.

Bra om ni skickar flera brev/mail, så
får jag tips på ämnen som berör skär-
gårdsborna.

I det här numret ska vi fortsätta att
presentera en ny förtroendevald, vår nye
kassör, Mats Gustafsson som för några år
sedan etablerade sitt datakonsultföretag
på Storbrändön.

Isvägsproblemet knackar på dörren, i
alla fall hos vissa öbor. Det är kul att
Sandön, Hindersön och Junkön nu har
haft fungerande bilvägar hela vintern.
Gissar att förhållandet för Kallaxön och
Bergön är liknande. 

Att vi i norra skärgården får vänta har
ju mycket med avståndet till fastlandet
att göra. På många ställen är isen tjock
nog, men så finns det områden där den
är betydligt tunnare. Det känns tryggt att
ingen av entreprenörerna chansar, för vi
vill inte höra att någon traktor hamnat i
havets djup, än mindre någon människa. 

Och det blev som vi befarade, inga
isvägar till Storbrändön och Långön.

Senvintern är årsmötenas tid. Så även
för oss i skärgårdsföreningen. Och det
blev ett annorlunda årsmöte med både
boulespel och en riktigt god söndags-
middag.

För övrigt så ska det bli roligt att se
och höra hur man tycker att sälproblemet
ska lösas. Nu när det är för sent. Miljö-
talibanerna avgick med segern!

Ha det bra, snart ser vi vårsolen
Hubbe
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Skärgårdsvänner!

Gissa vad som döljer sig under snömassorna.
Rätt!
BÅTAR.



Så har ännu ett verksamhetsår runnit
iväg. Veckorna bara rusar fram och bildar
månader, som bildar år. Året som gick
har varit ett mycket roligt, intressant och
givande år.

Visst har det varit mycke´ arbete, men
jag hoppas verkligen att det skall ge
många positiva resultat. Allra mest hand-
lade jobbet om förfallstrafiken med flera
möten på Fritids, mest med Ove
F o r s b e rg. Och så jobbet med de nya
omarbetade stadgarna, i arbetsutskottet,
styrelsen och sist vid årsmötet.

På tal om årsmötet, så var det positivt.
Det högsta deltagarantalet på många år.
Och i styrelsen och bland ”vanliga” med-
lemmar kan jag se ett ökande engage-
mang. Vad ska vi jobba med? Vi har
något att ”bita i”!

En stor utmaning är hur vi ska få upp
medlemsantalet, en dröm är att vi ska
kunna komma i närheten av det antal
som fanns för några år sedan. Men hur?

Ideer kommer och ideer går och jag
tror att vi tillsammans ska greja det…

Jag tror att vi har en stor grupp männi-
skor som är mån om att vi skall ha en
levande skärgård, och det är båtfolket.
Framför allt de som har motorbåtar.

Luleå är Sveriges småbåtstätaste stad i
förhållande till folkmängden. Att samar-
beta med den här gruppen tycker jag
borde vara naturligt. Därför ska vi infor-
mera om vår verksamhet i hamnar och
på andra platser där båtmänniskor finns.
Vi startar när det närmar sig sjösättnings-
dags.

Om någon månad är det dags att fira
20 år. Det handlar om lördagen den 4
augusti. Inför jubileet ska vi jobba med
nya ideer. Bland annat får vi besök av
riksförbundets ordförande Sune Fogel-
ström från Möja i stockholmsskärgården.

Tills dess, berätta för grannar, släkting-
ar, kompisar och andra vänner om för-
eningen och dess jubileum. Mer om detta
kommer så småningom.

Ha en skön vår!

Tina

Bästa skärgårdsbor!

Farbror Ren kommer och hälsar på Det är nog bäst att gå vidare

Men vart tog familjen vägen? Bäst att gå till stranden och kolla. Dom gick nog åt vänster

Attans, altanen var stängd

Jag får oväntat besök...

Besök hemsidan! www.luleskargard.se



Öktuellt presenterar VÅR NYA KASSÖR
–För att få en levande skärgård krävs levan -
de människor som kan förflytta sig året runt.
Med det menar jag att fungerande kommuni -
kationer året runt är det absolut viktigaste
för skärgårdarna, nu och i framtiden. Och
utan skärgårdsbor, ingen levande skärgård –
den som de styrande hela tiden säger sig
sträva mot.

Så säger Mats Gustafsson, en ”annor-
lunda” företagare i luleskärgården. Och
så långt man kan tänka sig från yrkesfis-
ke eller restaurangverksamhet. Han har
nämligen sitt datakonsultföretag på
Storbrändön, men jobbar inom ett stort
geografiskt område, från Sundsvall och
norrut.

När man talar med Mats vill man pla-
cera honom som kommande från
Västerbotten, av dialekten att döma. Och
då biter man sig rejält i rumpan.

–Jag är en fullständigt tvättäkta lule-
bo. Från absoluta centrala staden, skrat-
tar han. Men det kanske beror på att jag
flängt och farit i det här landet i många
år, och även i Skellefteå.

Och man undgår inte att förstå, när
han berättar om sin bakgrund.

Bytte skolor
Han började i skolan på dåvarande
Västra skolan och efter något år så var
det dags för Östra.

Och så började den yrkesinriktade
utbildningen…

–Jag flyttade bara en bit från Östra, till
Robertsvikskolan där jag genomgick en
elektrikerutbildning, och därefter gick
resan söderut, till Skellefteå, där jag
pluggade elektronik. Sedan var det dags
att börja jobba.

Han vande sig snabbt med en av lan-
dets vanligaste melodisnuttar, hemglass-
bilens. Men så var det dags för lumpen.

Mats hamnade hos flygets glada gos-
sar, som flygmekaniker på F 21. Året var
1981.

Efter MUCK drog han vidare söderut,
till Dalarna och Stockholm. Arbetsupp-
gifterna var av karaktären linjebyggare
hos Vattenfall.

Så blev det byte igen…
–När jag tänker efter så reste jag

omkring i landet som en tvättäkta
nomad, skrattar han.

Holm-gång
Nu blev det helt andra arbetsuppgifter.
En mängd skrivmaskiner inom kontors-
världen skulle byggas om. Det handlade
om att flytta tangenter så att främst å, ä
och ö skulle placeras om. Nu var han

nere i Skåne, i Klippan, strax utanför
Ängelholm Men den ännu unge Mats
fick hemlängtan. Nu sökte han arbete i
förra skolstaden Skellefteå, men fick Nej.
Men samtidigt erbjöds han jobb i
Vingåker, strax utanför Katrineholm.

Här jobbade han med styrsystem för
tung industri och efter en tid så blev det
flytt igen – nu till Skellefteå, där han fick
jobba på Olssons Maskinservice, ett känt
företag i industriservicebranschen. Och
han minns…

–Jag fick jobba inom ett pyttelitet
distrikt, bara mellan Gävle och Kiruna.
Och nog fick jag köra bil minsann, unge-
fär 10 000 mil per år med bil och släp!

Antenner och turbåtskapten
Under den här tiden kom Mats i kontakt
med en blivande skärgårdsbo, men som
då knappast visste vad en ö var. Bror-
Einar Johansson, med rötter i Överkalix-
trakten men efter ett antal år turistföreta-
g a re med hemort Jopikgården på
Hindersön.

Men då var det antenner som gällde,
och kabel-TV.

Bror-Einar och en bekant hade startat
ett företag i den nya branschen, KJ
Antenn som senare blev Teleste Antenn.
Här jobbade Mats i cirka ett och ett halvt
år.

Ett antal år senare kom Mats att jobba

med Bror-Einar igen. Men nu handlade
det inte om antenner. Bror-Einar hade
blivit hindersöbo och hade skaffat ett
fartyg för persontransporter, Hilda af
Hindersön. Nu fick Mats uppdraget som
b e f ä l h a v a re och maskinansvarig på
båten och körde den många, många
gånger mellan fastlandet och Hindersön.

–Världen är allt bra liten, säger Mats.
Människorna är desamma men kommer
in i nya roller och miljöer.

Nästa anhalt på resan genom yrkesli-
vet blev en anställning på Philips Tele
och Data, som senare köptes upp av
Digital, ett multinationellt företag i
databranschen. Här jobbade han fram
till 1994.

Så var det dags för nya satsningar. Nu
på VM Data, där de mesta uppdragen
var åt Milo-staben i Boden.

Jobb och utbildning i Amerika
1996 blev det tal om jobb och amerika-
resande. Mats fick jobb hos jätteföretaget
Sun Microsystems och här blev han kvar
fram till sista januari 2003. Många konfe-
renser och utbildningar förlades till
USA, mest i San Francisco, Denver
(Colorado) och Fort Lauderdale i
Florida. Här fick han genom åren många
amerikanska vänner och tack vare dem
fick han uppleva USA från andra vinklar
än charterresenärernas.

Mats Gustafsson i sin rätta mijö, men här med en “vanlig” dator. Men normalt så finna
han i stora datorhallar eller i kontorsmiljöer, modell större.



Startade eget
Nu, 2003, blev det en rejäl livsförändring.
Han startade eget, MAGU-konsult. Som
konsult jobbar han med att skriva data-
program, göra kontroller och felsökning-
ar samt vara rådgivare när det gäller
olika projekt.

Den helt överskuggande uppdragsgi-
varen blev Försäkringskassan och arbets-
platserna blev tre, i Sundsvall, Bryggeriet
i Luleå samt hemmakontoret på Stor-
brändön.

Mötte Ann
1993 mötte Mats sin livskamrat, A n n
Nilsson som härstammar från arvidsjaur-
strakten. In i förhållandet medförde de
var sin dotter och tillsammans reste de en
hel del till de vanliga turistmålen. Men
skärgården drog…

–Jag har varit båtmänniska i hela livet,
och så lär det förbli, siar skärgårdens
enda datakonsult.

Genom åren kom hans båt att besöka
de flesta öarna från pite-skärgården och
n o r rut. Men med ett undantag,
Storbrändön.

–Vi hade faktiskt inte varit iland på
Storbrändön, när vi fick höra att ett hus
där var till salu. Vi kollade och slog till,

och 2001 köpte vi ett av de äldsta husen
på ön av Inger och Börje Malmstad.
Huset var Ingers föräldrahem.

Så har det blivit. Ann tappade sitt jobb
på ortopeden i Sunderbyn när landsting-

et skulle spara för att kunna betala sta-
fettläkare och andra ”utbytesstudenter”. 

Under ett år flyttade de till Sundsvall
men hemlängtan blev för stor och så blev
det ett nytt flyttlass. 2010 blev de ö-bor
”på riktigt” och flyttade ut till
Storbrändön, men har en lägenhet i
Gammelstad. Det där med kommunika-
tioner…

Vana med styrelsearbete
Mats har genom åren haft många förtro-
endeuppdrag inom föreningslivet. Inte
minst inom båtlivet. Och från och med
slutet av mars blir det ett nytt, if God
wills and the weather permitts, som man
säger i England. 

Valberedningen har kontaktat honom
när kassörjobbet i skärgårdsföreningen
blev ledigt. Och Mats har accepterat.
Med största säkerhet kommer förening-
ens medlemmar att välja Mats till kassör
vid kommande årsmöte. Och så blev det.
Förmodligen kommer nog föreningens
ekonomi hanteras av ett nytt datapro-
gram.

I styrelsen hälsar vi honom mycket
välkommen. 

Mats är en unik företagare, med skär-
gårdsmått mätt. Vem skulle ha trott för 20
år sedan att ett datakonsultföretrag skulle
etableras på Storbrändön.

Som vi nämnt tidigare har nu fritidsför-
valtningen anställt en handläggare av
skärgårdsfrågor.

Han heter Ove Forsberg och har nu
blivit “varm i kläderna. Han tog sig tid
att besöka ett styrelsemöte och berättade
om sin situation som är en del av fritids-
förvaltningens.

Ove började att berätta om sig själv
och om sitt tidigare liv före fritidsförvalt-
ningen. På det sättet fick vi en bättre bild
av den person som skall handlägga frå-
gor som ligger oss varmt om hjärtat.

Förfallstrafiken var och är en av dessa,
och han berättade att höstens förfallstra-
fik hade fungerat rätt så tillfredsställan-
de. Många i styrelsen nickade instäm-
mande, men problemet med trafiken i
södra skärgården finns kvar. Tjuvholms-
sundet kan på en kort stund bli ofarbart
och i vissa lägen kan bara helikoptertra-
fik lösa problemen. Att anlita en helikop-
ter för femsiffriga belopp för att “lyfta
över några personer några hundra meter
är för kostsamt. Pengar är en bristvara
även för en kommun.

Ove Forsberg passade på att berätta
att kommunens arbetsbåt börjar nå pen-
sionsåldern och att man nu är inne på att

köpa en ny. Vi hade önskat att man skul-
le köpa in en båt som klarar att köra i is-
sörja (förfallstrafik) men där blev det nej.

Snart börjar fritidsförvaltningen arbe-
tet med att upphandla den så kallade
pendelbåtstrafiken för 2020 och framåt,
så och turbåts- och förfallstrafiken.

Ove brottas med penningproblemen,
politikerna måste spara, och det lär vi
skärgårdsbor få känna av.

Ove Forsberg
på styrelsemöte

Skärgårdsbor
på S-möte

I mars blev vi inbjudna av Bergnäsets S-
föreningtill ett möte om skärgården i
framtiden. Och tack och lov, fritt från
politisk propaganda trots att det är ett
valår.

Mötet inleddes av föreningens ordfö-
rande Jenny Ahlman och därefter äntra-
de kommunalrådet Niklas Nordström
talarstolen.

Han talade om isvägarna som på
sina håll blivit lyckade och sedan om
bron till Sandön.

D ä refter berättade Anders Bylund
om utveckligsplanen för skärg å rd e n
som nu är under arbete. Så småningom
skall luleborna få yttra sig.

Nästa kvinna till rakning var Helena
Holm som kunde berätta att 2019 pla-
nerar man för en ny Skärg å rd s d a g .
Något som vi i skärgårdsföreningen ser
positivt på.

Sista talaren var Karin Åberg från
Visit Luleå (8 anställda varav en man-
lig) och hon berättade om olika turistis-
ka satsningar.

Vi kunde konstatera att endast några
ord nämndes om de som befolkar skär-
gården - men det är vi vana med. Den
enda som var inne på den stigen var
kommunalrådet som menade att utan
bebodda öar blir det ingen levande
skärgård.



För en tid sedan damp det ner ett brev
från en medlem som var mycket funder-
sam. Saken var den att han hade en far-
bror som ägde ett skogsskifte på en av
våra öar. Nu hade han och farbrodern
kommit överens om att sonsonen skulle
få köpa en del av hemmanet, uppskatt-
ningsvis cirka 10 hektar.

Han tog kontakt med Lantmäteriet för
att beställa en förrättning där en avstyck-
ning skulle registreras. Och nu kom bry-
deriet…

På lantmäteriet menade en anställd att
visst kunde han beställa en lantmäteri-
förrättning, men att han måste fråga
kommunen först, för att det skulle lant-
mäteriet i alla fall göra. Och hans fråga
var:

Hur ser skärgårdsföreningen på frågan
om äganderätt till mark i skärgården. Kan
det verkligen vara möjligt att någon tjänste -
man på kommunen, förmodligen stadsbygg -
nadskontoret, skall bestämma om vem som
skall äga mark i skärgården?

Och bad mig observera att det inte
handlade om något byggnadslov.

Förbryllad, det är nog rätta ordet att
beskriva min känsla. Så jag bestämde
mig för att kolla om det verkligen var
sant. Lite bakgrund…

I mitten av 70-talet sökte vi och fick
(efter ett oherrans massa tjafs) bygg-
nadslov för ett hus och uthus på marken
(jordbruksfastighet) som tillhört familjen
sedan mitten av 1940-talet. Naturligtvis
med iakttagande av strandskyddsbe-
stämmelserna, dvs minst 100 meter från
stranden. 1979 kunde vi bebo huset
(framför allt sommartid) och genom åren
kom vi att vistas på ön mer och mer. Och
1998 på hösten beslutade vi oss för att
sälja vårt hus på Bergnäset och bli året-
runt-boende i skärgården. Jag var tillba-
ka till min barndoms stränder och min

sambo som var uppvuxen vid vatten var
kanske ännu mer entusiastisk. 

Så har det fortsatt, men naturligtvis så
börjar även vi att bli äldre, även om vi
försöker att förneka det – verbalt. Under
senare tid har vi börjat fundera på hur
det ska bli när vi inte kan vara skär-
gårdsbor längre. Och då har vi en natur-
lig arvtagare (barnbarn) till huset, men
det står på en jordbruksfastighet!

Så jag talade med min bror som efter
arvet efter far står som ägare av marken
där vårt hus står. Och man kan ju inte
veta vad som händer när han eller jag
”trillar av pinnen”.

–Sätt ut några pinnar där du vill ha en
tomt, den får vara hur stor som helst, du
är ju min bror, blev hans svar. Ett svar
som han berättade för våra grannar om.

Sagt och gjort och inte ens några tan-
kar om byggnadslov, för vi hade ju byggt
färdigt.

Vi satte ut några ”pinnar” och besökte
lantmäteriet för att höra hur man gör för
att göra en avstyckning. En jättetrevlig
tjej mötte mig och försåg mig med kar-
tor, ansökningsblanketter och annat. 

Men så sade hon:
–Det är bäst att du kollar med kom-

munen först, för vi kommer att göra det
i alla fall innan vi påbörjar avstycknings-
jobbet.

Ridå!
Brevskrivaren hade inte ljugit. Inte ett

ord om byggnadslov!

Resultatet har blivit att jag skrivit till
kommunen (Stadsbyggnadskontore t )
och refererat till det du nyss läst och
ställt frågan:

Vilken tjänsteman eller politiker ska
avgöra vem som skall äga mark i skär-
gården?

Ska en tjänsteman eller politiker avgö-
ra om jag har rätt att få eller köpa en bit

mark av min bror?

Och jag fick snabbt svar. Ett stort tack
till Jonas Nilsson på stadsbyggnadsför-
valtningen. 

Här kommer hans svar.

Hej!
Vad gäller din fråga om äganderätt

och bestämmanderätt vid överlåtelse av
mark kan följande nämnas:

Överlåtelser av hela fastigheter kräver
i de flesta fall inget tillstånd. Om det gäl -
ler en fastighet taxerad som lantbruksen -
het kan tillstånd krävas i vissa fall, t ex
när det gäller juridiska personer och
inom s k glesbygdsområden, enligt jord -
förvärvslagen.

När det gäller överlåtelse av ett områ -
de av en fastighet krävs det en lantmäte -
riförrättning som hanteras av lantmäte -
riet. Lagstiftningen som styr vad som är
möjligt är bland annat fastighetsbild -
ningslagen. När det gäller fastighetsbild -
ning för bebyggelse är lantmäteriet skyl -
dig att samråda med kommunen men
det är lantmäteriet som beslutar i slutän -
dan.

När det gäller skärgården finns ingen
särskild lagstiftning utan fastighetsbild -
ningslagen gäller generellt. Sedan finns
det naturligtvis flera andra lagar som
direkt eller indirekt påverkar vad som är
möjligt, t ex plan- och bygglagen (bygg -
lov mm) och miljöbalken (strandskydds -
bestämmelser mm).

Hoppas detta var svar på dina frågor!

Hälsningar
Jonas Nilsson

Vem får äga mark i skärgården?

Vem som skall få äga mark i skärgården är en fråga som inte är så lätt att besvara Än värre när det gäller byggnadslov där
bland annat strandskyddsbestämmelserna sätter käppar i hjulet för den som vill bosätta sig på en ö.



De som är förtroendevalda och genom-
för sitt förtroende genom att exempelvis
delta i styrelsemöten och andra aktivite-
ter använder en del av sin lediga tid.
Ingen får någon ekonomisk ersättning.
Så har det varit genom åren.

I många år, när föreningen hade råd så
bjöd föreningen dessa personer som
verkligen engagerat sig på julbord. Men
för ett par år sedan försämrades ekono-
min och julbordsätandet ströps, i första
hand genom att respektive inte bjöds in.

Bytte dag och tid
Men nu har ekonomin förbättrats och
styrelsemedlemmarna har engagerat sig
på ett helt annat sätt, och därför var det
dags för julbord, som vanligt på Örnvik.
En nyhet var att vi nu lade om dagen och
tiden, till söndag eftermiddag. Detta för
att slippa stress med förfallstrafiktider-
na. I år blev det den 10 december.

De flesta av de inbjudna tackade ja,
kravet var att man skulle ha deltagit i
minst hälften av styrelsemötena eller ha
engagerat sig mer än det vanliga.

Som vanligt var det jättegod mat, och
ej att glömma ”gottebordet”. Efter ett
par-tre timmar åkte alla hem, mätta och
belåtna.

Så blev det dags för

ÅRETS JULBORD

Ett antal skärgårdsvänner väntar på att julbordet skall presenteras

Ella Sundelin – fegis!
Nu har namnet Sundelin kommit till-

baka. Tidigare fick vi ett mail från en
man med angivet namn Sundelin, från
Kalix.

Han visste inte vad Luleå skärgårds-
förening var, än mindre vem man kan
skriva till.

Och nu har namnet Sundelin dykt
upp igen, nu på Facebook som en kom-
mentar till en bild av en isväg.

Det märks att den fega krukan som
gömmer sig bakom namnet Ella
Sundelin känner till skärgården, i alla
fall lite grann.

Det finns personer som gömmer sig
bakom falska identiteter på nätet och
här har vi en. De kallas visst troll...

Så här skriver han eller hon:

Har stuga på Junkön. Brukar ofta
vara ut till bekanta på Hindersön. Det
går inte att jämföra en skärgårdsö med
fastland. De som bor på en ö har själv
tagit ett aktivt beslut att bo på ön, och
torde då vara väl medveten om förut -
sättningarna. Tycker att det är fantas -
tiskt märkligt att man ropar på kom -
munen hela tiden och ska ha och ha.
Uppskatta och var nöjd med att kom -
munen investerar i bla isvägen och tur -
båtstrafik,

Lögnhalsen har inte någon stuga på
Junkön, det vet junköborna med säker-
het.

På Hindersön är namnet Ella
Sundelin okänt, så långt vi vet. Men

däremot finns det en Ella Sundelin- i
Stockholm. Det är en tjej på ca 20 år och
jobbar på Hennes & Mauritz. I alla fall
vad vår uppgiftslämnare kommit fram
till.

Vi har ingen aning om vem denna
Ella Sundelin är, men är tvärsäkra på
att denna tjej inte har någon kunskap
om isvägar i Luleå skärgård.

Så du som kallar dig Ella Sundelin,
ge dig till känna. Ta kontakt med
någon i styrelsen, adresser finns på
hemsidan

www.luleskargard.se



2018 års årsmöte med skärgårdsför-
eningen gjorde att en hel del nyheter
presenterades. Bland annat lokalen. Vi
fick hyra bouleklubbens lokaler på
Örnäset och det medförde att vi kunde
presentera en aktivitet efter själva års-
mötet. 

De medlemmar som ville fick möjlig-
het att spela boule. Nåja, det visade sig
att det fanns ett antal proffs, mellan-
p ro ffs och småpro ffs. Och så riktiga
amatörer som aldrig hade provat på den
här sporten.

Efter att ha övat ett tag så började man
tävla, vi kan kalla det luleskärgårdsför-
eningsmästerskapet (puh, vilket långt
ord).

Och i finalen stod en absolut amatör
som slutsegrare. Grattis Birgit Grym
från Sandön!

En annan nyhet var att föreningen
bjöd på en söndagsmiddag som vår
överstekock Tina Gedeborg lagade, dels
hemma i förväg, dels på plats. Maten
bestod av ugnsstekt karré med pota-
tisgratäng och grönsaker. Och till detta
en mycket god sås.

Efter maten bjöds på kaffe och kaka.
Hon fick god hjälp av sina grannar
Ellinor Sjöberg och Kaarina Forefält.

Men nu till anledningen, naturligtvis
årsmötet.

Det inleddes med att ordföranden höll
en kort parentation över en medlem

sedan många år, Ulf Pettersson, Hin-
dersön som gått bort under året, följt av
en tyst minut.

Omarbetade stadgar
Själva årsmötet inleddes med de vanliga
formaliteterna innan vi kom fram till de
mera djuplodande frågorna och beslu-
ten.

Det mest omfattande arbetet inom
arbetsutskottet och styrelsen har under
hösten och vintern gällt föreningens lag,
alltså stadgarna.

De gamla stadgarna skrevs till största

delen när föreningen bildades för 20 år
sedan, och sedan dess har föreningslivet
förändrats.

Mer medlemsmakt
Grundtanken i de nya stadgarna har
varit att stadgarna bör ändras så att
medlemmarna får mer att säga till om,
att bestämma vad styrelsen skall göra
under året.

Från början väcktes frågan inom
arbetsutskottet efter att några medlem-
mar vid ett styrelsemöte hade funde-
ringar om styrelsemedlemmars besluts-
rätt och vad som kan hända om en sty-
relsemedlem uteblir. Kan en annan med-
lem överta hans eller hennes plats i ett
sådant liknande läge? Och så vidare.

Genomarbetat förslag
Vid första mötet med au efter detta så
åkte de gamla stadgarna fram för studi-
er. Och nu ”brakade det lös”. Au-med-
lemmarna hittade svagheter och oklar-
heter på flera ställen och efter diskussio-
ner och resonemang och kompromisser
så kunde au presentera ett förslag för
styrelsen

Nu blev det nya diskussioner men
efter diverse resonemang enades styrel-
sen om att föreslå årsmötet att ändra på
en hel del punkter.

Några veckor före årsmötet fick med-
lemmarna (de som betalt medlemsavgift

Ett annorlunda
årsmöte

I bouleklubbens lokaler samlades ett femtiotal medlemmar från skärgårdsföreningen.
Lokalerna var helt perfekta för ändamålet. Vi kunde för första gången använda en pro-
jektor för att illustrera dagordning, stadgeändringar m.m.

Före middagen fick de medlemmar som så önskade pröva på att spela boule på “rikti-
ga” banor. En nyhet för många av oss.



för 2017) studera förslaget för att vid års-
mötet kunna bedöma och rösta för eller
mot. 

Efter några frågor och funderingar så
var det dags för beslut, och mötet beslu-
tade enhälligt att anta de nya stadgarna.
Eftersom det ej fanns några invändning-
ar tog mötet beslutet att de nya stadgar-
na skall gälla så fort protokollet från års-
mötet justerats. Helt enligt styre l s e n s
förslag.

Måste öka medlemsantalet
Nästa stora fråga som väckte livlig
debatt var frågan om föreningens fort-
satta verksamhet, och den gällde meto-
der att få nya medlemmar och ”återföra
de förlorade till fadershuset”.

Tina menade att hon fått flera förslag
om att föreningen skulle ordna mer ”fes-
ter” för medlemmarna och att detta skul-
le göra nya medlemmar benägna att
”hoppa på tåget”, men hon menade att
det är medlemsaktiviteter som gynnar
de som redan finns med och att den
stora frågan, både i vår förening och
andra är, vilka metoder ska vi tillämpa
för att få skärgårdsbor motiverade att
delta i arbetet att tillsammans med kom-
munledning och opposition få ett starka-
re engagemang för dagens och morgon-
dagens skärgårdsfrågor.

Här stöttes och blöttes olika förslag.
Bland annat hade Margaretha Olofsson
lämnat in en motion om att samla till
medlemsmöten med föreläsare i olika
ämnen. Det här är intressant, speciellt
om det gäller ämnen om skärgården.
Styrelsen skall kolla möjligheterna till
lokaler, föreläsare, marknadsföring och
annat.

Ett annat förslag var att man inom sty-
relsen men även bland ”vanliga med-
lemmar” skulle bilda smågrupper för att
behandla och informera om speciella
skärgårdsfrågor som isvägar, förfallstra-
fik, sälproblemet, trångsyntheten ang.
strandskyddet, skoterleder och annat
som är direkt riktat mot skärgården, och
väl att märka att det gäller skärgårdsbor-
na, vi som bor hela eller delar av året i
skärgården.

Turistfrågorna får hamna på någon
annans bord.

Engagerar vi ungdomar?
En annan fråga som togs upp var hur vi
engagerar ungdomar, och då ställde
Johan Björklund d i rekt frågan: Va d
menas med ungdomar, de som är under
50 år eller?

Troligen måste vi se sanningen i vitö-
gat: Undrar om vi verkligen har aktivite-
ter och verksamhetsinriktning som
engagerar ungdomar som har ett skär-
gårdsintresse?

Runt Långön har vi på vårvintrarna
en minst sagt intensiv skotertrafik, fram-
för allt när vi har förmånen att ha isväg.
Vi träffar på många skoterresenärer, men
ytterst få vad vi kallar ungdomar. Det
finns ett fåtal, och deras intresse är
”avancerad” skoterkörning, och förmod-
ligen har skoterklubbarna ”fångat upp”
dem.

Vi ska synas mer!
En annan aktivitet som efterfrågades var
affischering på öar och i småbåtshamnar,
och där kunde vi meddela att styrelsen
redan beslutat detta men sparar tills dess
att hamnarna blir mer besökta, dvs när
det börjar bli sjösättningsdags.

Dags att välja...
Så var det dags för de vanliga valfrågor-
na…

Tina Gedeborg omvaldes till ordfö-
rande för ett år och till ny kassör efter
Jonas Wikström utsågs Mats Gustafsson
från Storbrändön. Han pre s e n t e r a s
utförligare på annan plats. Även en ny
s t y relseledamot från Storbrändön val-
des, Mats Malmström.

Till att representera Brändöskär i sty-
relsen utsågs Johan Björklund som van-
ligtvis sammankopplas med Brändö-
gruppen, men är en flitig besökare isi

Odd´n som man brukar säga. Adjung-
erad ledamot eftersom ön saknar bofast
befolkning.

Mera Storbrändön. Larre Sandström
från samma ö avgick och ersätts av Stig
Palmgren som revisor.

Och så lite Sandön. Här fick Tommy
Larsson som sammankallande i valbe-
redningen hjälp av två nya sandötjejer,
Gunnel Berglund och Birgit Grym.

I övrigt handlade det om omval bland
förtroendevalda.

Slutligen meddelade Tina att ”nu får
det vara slut på postproblemen”. Genom
åren har det varit kutym att föreningens
postadress har blivit kassörens. Något
som har gjort att kassörer från flera år
tillbaka får en del av föreningens post.
Men nu har hon skaffat postbox, så att
verksam kassör och några övriga skall få
tillgång till vår post. 

Och den nya postadressen är:
Luleå skärgårdsförening, 
Box 26, 971 02 Luleå

Med detta avslutade hon mötet och
tackade bouleklubben för hyran av de
fantastiska lokalerna, både för mötet och
för boulebanorna.

Årsmötet avslutades med en mycket välsmakande middag. Karré med potatisgratäng
och rejält med grönsaker och en förträfflig sås.

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften för 2018?

100 spänn
per person

Bankgiro 5070-0889
Glöm ej att ange namn och e-postadress



Häromdagen blev jag stoppad i en
poliskontroll på isvägen till Junkön och
polisen sa:

- Detta är en körkortskontroll, var
vänlig och kliv ur bilen. Ni har druckit.

Jag: - Jag försäkrar att jag inte druckit
något.

Polisen: - Ok, då ska vi genomföra ett
litet prov. Föreställ er att ni kör på en
dålig belyst väg. Plötsligt ser ni två ljus
komma emot er. Vad är det?

Jag: - Det är troligen en bil.
Polisen: - Javisst, men är det en

Mercedes, en Audi eller en BMW?
Jag: - Jag har ingen aning?

Polisen: - Alltså är ni berusad.
Jag: - Jag försäkrar. Jag har inte druck-

it något.
Polisen: - Ok, Vi försöker igen.

Föreställ er att ni kör på en mörk isväg i
s k ä rg å rden. Plötsligt ser ni ett ljus
komma emot er. Vad är det?

Jag: - Det är nog en snöskoter.
Polisen: - Javisst, men är det en

Yamaha, Skidoo eller en Lynx?
Jag: - Jag har ingen aning?
Polisen: - Som jag sa. Alltså är ni beru-

sad.
Jag började nu surna till en aning så

jag sa: 

- Jag har en motfråga. Föreställ er att
ni ser en kvinna, stående vid ett gathörn,
i nätstrumpor, högklackade skor i en
mycket kort kjol Vad är det.

Polisen: - Ja den saken är klar. Det är
en prostituerad.

Jag: - Javisst, men är det er dotter, er
fru eller är det er mor?

Sen dess har jag inte haft något kör-
kort.

De´där me´körkort...
Inskickad av signaturen Körkortsfrågor

Dags att hänga med...
I år är det jubileum. 

Överraskningar väntar!
100:– per person

Bankgiro 5070-0889
Glöm ej att notera namn och mail-adress


