
Trist att säga, men jag tror att vi är en samling skärgårdsvän-
ner som ser ut att avta i antal. Japp, trist är det, när vi hade
önskat att antalet skulle escallera (på vanlig svenska öka).
Varför ska vi snart börja tala och skriva engelska?

Nåja, vi i den här archipelagon får nog åka med på the train.
Även vi på Long Island, på Woman island, Sand island, Large
burned island, Hinder’s island och, nä nu for mina språkkun-
skaper iväg när jag skulle översätta isi Odd’n och Båstastjere.

Men nu är det nära. Kanske vi får isvägar för biltrafik. Det
verkar se ljust ut för de som bor på Sandön och Hindersön för
där verkar man acceptera naturens skiftningar och ta vara på
chanserna. Ser på Facebook att nu har man skoterled till
Hindersön och inofficiell bilväg till Sandön.

Men hur är det för oss som bor på andra öar? Gissar att
Junkön snart har landförbindelse, men det lär kanske dröja för
oss på Kunoön, Halsön, Kallaxön, Storbrändön, Altappen,
Långön, Kälkholmen, Degerön....

Vi är helt beroende av entreprenörers intresse och engage-
mang och ej att förglömma vädrets makter.

Och kommuntjänstemäns vilja att få agera ”kung”.
Det drar ihop sig till ett djädrans liv – kanske. Anledningen

är den gamla vanliga – förfallstrafiken. Mer om detta på annan
plats.

Nu är det nära till jul och nyår. I år kan det bli långledigt för
de som vill offra en eller ett par semesterdagar. Och det ser ut
att bli en vit jul. Men bara med måtta säger vi som vill ha så
lite snö på isarna som möjligt så att det hårda vattnet får bli
tjockt.

När jag börjar skriva texten till det tunnaste Öktuellt på
mannaminne är det onsdag den 19 december. Vi har en rejäl
anstormning av småfåglar kring vårt fågelmatbord. Mest talg-
oxar, men vissa tider kommer domherrar och några andra
arter för att få ta del av bordets läckerheter i form av talg och
solrosfrön.

Snart är det dags för oss själva att göra sammalunda.
Tänk efter en stund och låt tankarna gå till de som inte får

ta del av julmaten och annat som hör julen till. Det finns
många sätt att hjälpa till, tveka inte att öppna plånboken!

Det här är sista Öktuellt för i år. Förhoppningsvis syns vi
på skärmarna eller på papper som kryper ut ur skrivarna, i
början av 2019.

Tills dess, ha riktigt trevliga helger!

Hubbe.

Hallåj alla skärgårdsvänner!

till medlemmar i Luleå skärgårdsförening. December 2018



Så har ett verksamhetsår förflutit. Ett år då vi kunde fira 20
årsjubileum med jättegod mat, ett imponerande prisbord för
jubileumslotteriet. Ett jubileum där vi hade nöjet att se
Skärgårdarnas Riksförbunds ordförande med hustru som
hedersgäster. Och där andra speciellt inbjudna uteblev. De
flesta med anledning, en har faktiskt inte hört av sig ännu.
Men nu lägger vi det hela bakom oss.

Nu stundar jul och nyårsfester, en del firar rejält, en del
mindre rejält.

Och så är vi snart inne i ett nytt år, med nya förhoppning-
ar, nya ideer och nya framtidssatsning-
ar. Vi har mycket att se fram mot.

Ska vi hoppas att varje medlem age-
rar så att hen “fixar” en ny medlem. Då
skulle vi bli en bra bit över två hundra
skärgårdsvänner. Det vore väl något att
satsa på - eller hur?

Skärgårdsvänner !
På mina och styrelsens vägnar vill jag tacka för det år som

gått och önska er alla 

E N RIKTIGT GOD JUL
o c h
ETT HÄRLIGT NYTT ÅR.

Puss och kram på er alla!

Hej alla skärgårdsvänner!



Ja så kanske vi kan sjunga, vi som tror oss kunna sjunga.
När vi har kollat om Kalle Anka har åldrats något sen

ifjol, fått äta lite  eller mycke’ julmat och kanske smygki-
kat bland paketen eller vad vi nu hittar på, så kanske det
skulle passa med lite hjärngymnastik.

Varför inte i form av en tipstävling, för där kan alla vara
med.

Har du ingen skrivare så går det ju bra att ta fram
fråga för fråga på datorskärmen eller läsplattan.

Ja då kör vi igång, 13 rätt är målet.

1.
En del kan tala ärans och hjältarnas språk, nederlulebondska.
Vad är i käkråot?
1 En krokväxt morot   X En krånglande båtmotor  
2 En spindel

2.
Översatt från engelskan skulle en av våra öar kallas Skräpön.
Vilken?
1 Junkön   X  Kunoön   2  Degerön

3.
En vetenskap kallas Zoolog i . Men vad betyder det fritt över-
satt?
1  Matjordsinnehåll  X  Magsjukdomar hos rävar 
2 Hamsterbur

4.
Ursprungligen skulle färdbiljetten för att åka förfallstrafik
kosta...
1 Samma som en bussbiljett City - Skurholmen  
X Samma som en bussbiljett City – Ersnäs
2 Samma som en bussbiljett City – Piteå

5.
En nobelpristagare bodde några somrar i vår skärgård. Vem?
1 Albert Einstein   X  Eyvind Jonsson  2  Selma Lagerlöf

6.
Ixodes ricinus, vad är det?
1 En fästing  X  Olja från granbarr  2 Ett medeltida vapen

7.
Storbrändöns befolkning härstammar från en annan by.
Vilken?
1 Vallen  X Klöverträsk  2 Niemisel

8.
Mera språkkunskaper... Vad är ett kilkapär?
1 Medar till en liten kälke  X  Två hopvuxna potatisar 
2 Ett kärlekspar

9.
Ökvist är ett vanligt namn i skärgården. En Ökvist arbetade
som missionär i Kina och torterades innan vederbörande utvi-
sades.
Men från vilken ö kom missionären?
1 Junkön  X Storbrändön  2 Hindersön

10.
Mest kända ön i skärgården  är
1 Sandön  X Rödkallen  2 Hindersön

11.
Ett fartyg frös fast i Tjuvholmssundet och ett stort uppbåd av
frivilliga hjälpte till att med yxor och isbillar få loss henne.
Fartygets namn?
1 Juana Nancy  X  Queen Victoria  2  Lucida Titanica

12.
Inom styrelsen för skärgårdsföreningen har utsetts ett arbets-
utskott. Hur många deltar i detta au?
1) 3 pers. X)  5 pers. 2) 7 personer

13.
Om du hittar en Taraxacum vulgare, vad har du då hittat?
1 Kniv från 1700-talet  X  Lax-skelett  2  Maskros

LYCKA TILL ALLA

SKÄRGÅRDSSNILLEN!

Man blir så skärpt efter sillen och dillen…

Julen är kommen, hopp trallalla.

Följ skärgårdsföreningen på hemsidan

www.luleskargard.se



Nu går telefonerna varma på sina håll. Människor träffas och
samtalsämnena tryter inte – för det finns ett helt domineran-
de område, det vanliga så klart. Förfallstrafiken.

De senaste dagarna har elden blossat upp igen. Vi tar det i
någorlunda kronologisk ordning...

Första dumheten
En eller ett par personer har ringt till Fritidsförvaltningen och
på ren svenska levt rövare och gnällt om förfallstrafikens väl
och ve. Enligt de uppgifter vi fått skall vederbörande ha ”gett
sig på” n å gon eller några anställda på förva l t n i n ge n .
Förmodligen har man klagat på trafiken till en viss ö. Eller
bristen på trafik.

Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag måste tjata om
detta. Frågor som gäller två eller flera öar i vår skärgård, exem-
pelvis förfallstrafiken, skall i första hand beredas av skärgårds-
föreningen. Frågor som gäller endast en ö skall skötas av
någon form av byaförening.

Människor i skärgården, hel- eller deltidsboende, skall inte
hålla på att gnälla, skälla, tjata, gnata på enskilda tjänstemän på
fritidsförvaltningen. De har annat att göra ??? än att diskutera
skärgårdsfrågor med enskilda skärgårdsbor! Ska det vara så
svårt att fatta?

Den som vill framföra klagomål eller frågor som rör fler än
en ö skall vända sig till någon i styrelsen för skärgårdsför-
eningen. Och glöm inte att samtidigt komma med förslag på
förbättringar. Gnäll och tjat undanbedes vänligen och med
bestämdhet!

Nästa dumhet
Efter att ha varit isolerade i flera veckor kom många öbor i en
situation där mat och mediciner närmade sig upphällningen.

På Hindersön fanns tre personer som behövde komma sig till
fastlandet. Kanske fler men här var läget akut. Och en person
fanns ”akterseglad” i staden och behövde komma sig hem till
ön.

Frågan om kollektivtrafik (förfallstrafik) kom upp. Båttrafik
var inte att tänka på, alla båtar var sedan ett bra tag på land för
vintern och det var öppet vatten och inte läge för svävartrafik.
Kvar fanns ”nödlösningen”, helikopter.

De tog kontakt med vår ordförande och kunde konstatera
att det fanns gott om pengar i förfallstrafik-kassan. Hon påpe-
kade att platsbokningen måste ske via Agneta Persson och att
t ra f i ken skulle ” vä l s i g n a s ” av ansvarig tjänsteman på
Fritidsförvaltningen, alltså Ove Forsberg. Och nu kommer
dumheten!

Tsar Forsberg bestämde att stoppa förslaget med motive-
ringen att pengarna kanske skulle ta slut innan årsskiftet.

De här personerna beslutade då att själva bekosta helikop-
tertransporten, och de kunde komma sig till fastlandet och
den som blivit kvar i stan kunde komma sig hem. Tiotusen
spänn fattigare!

Herr Forsberg ska, får vi hoppas, få möjlighet att förklara
sitt age rande som i dag s l ä get ve rkar va ra rena ra m a
maktmissbruket. Tjänstemän i olika kommunala förvaltningar
verkar förtjusta i att få bestämma. Oavsett hur dumma beslut
de tar. Det är vi, även skärgårdsbor, som med våra skatter
betalar deras löner. Men det
verkar de inte förstå.

och så... Nästa
dumheter.

Helt nyligen ringde telefonen
hos Agneta Persson som är
den som sköter plat s b o k-
ningen och kontakten med
e n t rep re n ö re n , va n l i g t v i s
Condor Shipping, när det
gäller förfallstrafiken.

I andra sidan av radiovå-
gorna fanns Ove Forsberg,
som inte var på gott humör.
Någon eller några personer
hade per telefon tagit kontakt
med någon eller några
anställda på fritidsförvaltningen och enligt honom varit direkt
otrevliga. Och ärendet gällde naturligtvis förfallstrafiken.

Agneta var minst sagt överraskad:
– Jag har inte den minsta aning om vad du talar om, och jag

bara undrar varför du ringer mig om något sån’t här. Jag har
hand om plat s b o k n i n gen och ko n t a k t e rna med Condor
Shipping, och det är allt. Sån’t här har jag inte med att göra.

Det blev tydligen diverse åsiktsutbyten på annan nivå än ett
vänligt samtal och Agneta beslutade att avsluta samtalet
genom att trycka på Off-tangenten. Gråtande. Jätteledsen, på
gränsen till vad man säger Heligt förbannad.

Här har vi alltså flera dumheter.
För det första den som från skärgården ringer och gnäller

Vad ska vi kalla det?

Hets mot folkgrupp?

Helikoptern är den sista lösningen när skärgårdsborna blir
isolerade under flera veckor. En åtgärd som tär på kassan och
som bara får användas när inget annat färdmedel går att
använda.

Ove Forsberg, tillförordnad
chef för fritidsförvaltningen
tom årsskiftet. Vanligtvis hand-
läggare i skärgårdsfrågor.



på anställda på fritids. De som jobbar där ska inte behöva ta
mot samtal från uppretade skärgårdsbor som tjatar utan att
komma med egna förslag.

Den som har åsikter om förfallstrafiken skall vända sig till
någon i skärgårdsföreningens styrelse. Har ni läst det förut?

Nästa dumhet är Oves kontakt med Agneta. Av vilken
anledning vänder han sig till henne, när han så väl vet att hon
inte handlägger frågor av den här typen? Så småningom kan-
ske vi får svar på våra frågor, tiden är för kort för att låta
honom komma till tals i ärendet, något som är fullständigt
naturligt.

Nästa dumhet
Kommunens folkvalda representanter i de styrande organen
har beslutat att maximera kommunens ersättning till entrepre-
nörer inom förfallstrafiken till 150 000 kronor per år. Som ett
belopp inom kommunens budget. Ett beslut som från början
bygger på förslag från enskilda tjänstemän inom fritidsförvalt-
ningen.

Förfallstrafiken är helt beroende av de väderleksförhållan-
den som gäller från en tid till en annan. Och ingen, inte ens
politiker och tjänstemän, kan förutsäga hur vädergudarna skall
agera månader och år framåt.

Och att sedan överlåta beslut inom den här arten av kollek-
tivtrafik till tjänstemän inom en förvaltning som i huvudsak
sysslar med fritidsfrågor. Till tjänstemän som har ytterst svaga
kunskaper när det gäller verkligheten när trafiken skall bedri-
vas.

Ute i skärgården är det skärgårdsborna som vet när det är
så pass mycket is i hamnarna att båttrafiken (pendeltrafiken)
skall upphöra/startas. Och när det är tillräckligt bärkraftig is
ute i skärgården att svävartrafik kan bedrivas. Inte någon
tjänsteman inne i staden.

När det gäller isförhållandena i och i närheten av fastlandet
är det entreprenören som kan avgöra när och hur förfallstra-
fiken skall bedrivas. Inte någon tjänsteman inne i staden.

Kommande dumhet?
På fritidsförvaltningen kan man försöka att hålla en viss koll
på ekonomin, i alla fall när den närmar sig budgetramarna.
Men hela tiden förstå vädrets och klimatets inverkan på möj-
ligheterna för skärgårdsborna att få leva ett liv som i alla fall
snuddar vid de fastlandsboendes.

Vi måste till nästa år försöka få ett stopp för budgetsum-
man 150 000 kr så att vi kan få slut på gnäll och tjat. Vi måste
inse att vi sitter helt och hållet fast i vädrets rävsax. Precis som
alla andra i kommunen som anlitar kollektivtrafiken.

(Kollektivtrafiken förra året gick med 5 miljoner i förlust – utan att
busstrafiken stoppats när budgetramarna nåtts. Något som nu föreslås
ska gälla förfallstrafiken i framtiden.)

Och få ett stopp på tankarna att tidsbestämma datum för
när förfallstrafiken skall startas och stoppas. Detta måste
bestämmas av de som kan det här med förfallstiderna, inte av
tjänstemän/kvinnor på en förvaltning där skärgårdsfrågorna
med stor sannolikhet kommer att placeras i en mörk vrå när
nyårsklockornas klang tonat ut.

Rätten till kollektivtrafik för öborna är ”urgammal”. Men
genom olika förändringar som i hög grad initieras av tjänste-
män börjar man nu med små, men inte obetydliga steg försvå-
ra livet för de som valt att bo i skärgården. Vi känner hur
utrotningens vindar blåser allt starkare.

Är vi på väg mot åtgärder som kan liknas med Hets mot
fo lkgrupp?

Fotnot:
Under höstförfallstiden var en stor del av skärgården isolerad

från fastlandet i fyra veckor, utan tillgång till kollektivtrafik. Vad
hade ersnäsborna sagt om de hade varit utsatta för en liknande
behandling?

Skärgårdsbornas älskling, Flying Condor. Svävaren kan ta sig fram
nästan överallt. Dock inte på öppet vatten när det är kallgrader, då
fryser kjolarna. Inte heller i brottis, då rivs kjolarna sönder och lyft-
kraften avtar.



Så har ett år snart gått till minnenas förrådsutrymme. Ett
år som vi kan se tillbaka på som varmt, torrt och jubi-
leumsfestligt. I alla fall sommartid.

Ett år då vi kan se tillbaka på en ökning av medlem-
santalet. Vilka föreningar kan göra det? 

Ett år när vi ser soltimmarna blir färre och färre och
där hotfulla moln tornar upp sig i den mörka horisonten.
Nedskärning av kollektivtrafiken, speciellt under den tid
då båtarna tagits upp och där havets vågor grå sätter
stopp för svävartrafik.

Så här i årets sista skälvande dagar har vi tänkt tillba-
ka och vill presentera några personer som vi anser bör
uppmärksammas...

Årets medlems-
värvare
Mats Gustafsson, vår nye kas-
sör som inte bara på sin egen
ö utan på andra öar hjälpt
människor att söka medlem-
skap i skärgårdsföreningen.
Och som fixat en redovisning
som man kan förstå.

Årets slitvarg
Tina Gedeborg som har suttit
i otaliga telefonsamtal och
personliga möten med tjäns-
temän och politiker samt övri-
ga i styrelsen, framför allt i
a r b e t s u t s ko t t e t . I bland arg,
ibland gråtande.

Årets tiggare
Berömmelsen delas (som i nobelpriset) mellan två medlem-
mar som visat energi och uthållighet när det gällt att tigga pri-
ser till vårt jubileumslotteri..
Vinnarna är... ta,ta,tam,tam,tam,taaa:
Margaretha Olofsson och Stefan Sjöberg.

Årets entreprenör
(passagerarnas val)
Johan Björklund som med
f ö re t aget Condor Shipping
u p p rätthållit en fa n t a s t i s k t
vä l f u n ge rande trafik med
Gajecha ll och Flying Condor.
Här ska vi också skicka en
tacksamhetens ros till förarna
Shane och Kent, bägge fan-
tastiskt hjälpsamma och trev-
liga.

Årets it-are
Åke Åström som vid sidan av
sitt (sina) ordinarie jobb hållit
vår hemsida levande tro t s
snålt med information. Till-
sammans med hustrun lever
de ensamma på Kunoön vissa
delar av året, som människor
på en del andra öar. Hans
egen hemsida är minst sagt
välgjord.

Årets tycka-tillare
Kjell Eriksson som håller oss
informerade om vad som sker
inom ko m mu n b e s l u t a rn a s
vä ggar och har åsikter om
många ”ämnen”, och förslag
till förbättringar.

Årets datasnille
Jonathan ”Yoko-Toko” Fore-
fält som hjälper Öktuellt-
redaktören med datalösningar
när han tappat bort lösenord
och annat som de flesta skulle
gå bet på. Och som har ett
förslag på hur vi ska lösa pro-
blemet med förfallstrafiken.

Årets skärgårdsbor



Årets hack-kyckling
Agneta Persson som sköter
b o k n i n gen av platser i
b å t a r / s väva re inom förfa l l s-
trafiken. Och som får ta mot
gnäll och tjat och ibland en
och annan riktig utskällning.

Årets longdistansare
Lars Lund som ifrån fjärran
länder (va n l i gen kallade
Långtbortistan) håller kontakt
med arbetsutskottet och
( n at u rligtvis) sin ers ä t t a re
Janne Skott på Junkön.

Årets analfabeter
De styrelsemedlemmar som inte kan läsa eller skriva eller
ringa när det kommer en kallelse till styrelsemöte och där man
skall meddela om man inte kan deltaga.

Årets medlemmar
Titeln går till alla ni som stått ut med oss som ni alla tokiga
valt att se till att den här föreningen lever vidare. Vi ska jobba
för att gå vidare, i skärgårdsbornas och skärgårdsälskarnas
tjänst. Och vi vill bara säga: Det är inte så lätt som många tror!
He djer åt so lett som määk tråor.

i Eu (inte enligt uppdrag)

Hubbe

Gott nytt år!
hälsar vi som jobbar med 

ÖKTUELLT
Bara några månader till sjösättning...




