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Blidö–Frötuna Skärgårdsförening

Snart IRL i stället för Teams
I skrivande stund har vintern tagit ett fast grepp över våra
öar och vi har just klarat av en mildare version av Alfrida,
Malik. Pandemin håller på att kulminera. Det är hög
smittspridning, men inte lika många dödsfall. Vi som har
fått tre vaccinationer kan snart börja vända oss utåt och
om några dagar upphör de flesta restriktionerna. I bästa
fall kan vi blåsa faran över för denna gång och gå tillbaka
till det liv vi hade för två år sen. Även om livet kanske
aldrig blir detsamma.
Under de gångna två åren har styrelsen försökt driva
föreningsarbete efter bästa förmåga trots besvärliga
omständigheter.

och på väg in i en något harmlösare fas, kan vi äntligen ha
möten i verkliga livet både för medlemmarna och styrelsen.
För att få fart på föreningen igen behöver vi din och alla
andra medlemmars hjälp. Har du funderingar kring hur
vår förening skulle kunna utvecklas? Har du synpunkter på
verksamhetsplaneringen? Vill du skriva i tidningen? Har du
tankar och idéer kring medlemsmöten? Känner du någon
som du tycker borde vara med i föreningen? Hör av dig
till oss! Vill du ta en fika med oss och komma med på ett
styrelsemöte är du mer än välkommen. Hjälp oss med att
se till att det våras för Blidö Frötuna Skärgårdsförening.
Väl mött IRL!
				
Lena Hammarbäck

Vi har lärt oss att kommunicera utan att träffas vilket
har gett oss nya tekniska kunskaper, men arbetet har
i ärlighetens namn blivit lite tråkigare. Vi har hanterat
mail, telefonmöten, teamsmöten och zoom. Även om
www.bfsf.se
kanske effektiviteten har ökat, så har åtminstone jag
saknat vanliga möten. Det är svårt att bygga och stärka
samarbetsrelationer och gemenskap genom skärmar.
Tråkigast
av allt har varit att
vi inte har kunnat
ordna några
medlemsmöten
och träffa våra
medlemmar.
Glädjekällor har
ändå varit att vårt
blad har kommit ut
som planerat, den
livliga aktiviteten i
vår Facebook-grupp
och hemsidan som
ständigt uppdaterats.
Gå gärna in och titta
på den senare.
Nu ser vi fram
emot att så småningom dra igång
föreningsarbetet
igen. Om pandemin
slutar att vara en
Förra årets enda fysiska möte var på Tjockö i september. Efter mötesförhandlingarna var öborna inbjudna
samhällsfarlig sjukdom för att prata med styrelsen. Foto: Anna Vogel.
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Det är inte bara människor som gillar att gå med fötterna i vattenbrynet en varm sommar dag. Foto: Anna Engström

Årets nötföretagare i Mälardalen
Medlemsbladet fortsätter även i detta nummer att skriva om djurhållare i vårt område. I ett tidigare nummer handlade det
om betande djur i det öppna kust- och skärgårdslandskap vi alla uppskattar.

Den här gången håller vi oss kvar i kustlandskapet runt
Bergshamra, vi ska till jordbrukarparet Anna och Tomas
Engström som är femte generationen på Mörtsunda gård.
Mörtsunda gård drivs ekologiskt och är certifierad genom
Smak Certifiering AB. I höstas utsåg LRF Tomas och
Anna till årets nötköttsföretagare i Mälardalens distrikt.
Det är stort!
Utöver Mörtsunda arrenderar man mark bland annat i
Trynlik sju kilometer bort. Allt foder till djuren produceras
på den egna gården och på arrenderad mark i närheten.
De har stora naturbetesmarker, men även skog.
För den som, precis som jag, inte är tillräckligt insatt i
allt det arbete som livet på en gård med djurhållning
kräver, rekommenderar jag varmt att titta in på gårdens
hemsida eller facebookssida. Där berättas det om lyckliga

lamningar, bilder på gulliga kalvar, sprättande höns
och vackra vyer. Men där finns också mekande med
trilskande maskiner, gödselkörning och andra minst sagt
sura upplevelser. Som till exempel att det finns människor
som tycker att det är praktiskt att köra in med sina bilar
på småvägarna, ta rast och samtidigt passa på att tömma
bilen på sopor.
Allt är minsann inte alltid Bullerby-gulligt. Samtidigt
går det inte att ta miste på hur stor kärleken till djuren
och landskapet är.
Gårdsbutik
På hemsidan får du också veta vilka av gårdens produkter
som finns tillgängliga i gårdsbutiken. Den är vanligtvis,
med några få undantag, öppen lördagar mellan 11.00
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och 14.00. Själv inhandlade jag senast
lammlägg till en vansinnigt god Ossobuco.
För den som vill ha något att bara slänga
i pannan finns ofta portionsförpackat kött
eller hamburgare och korv att lägga på
grillen.
Öppna landskap och lyckliga djur
Vi har oroliga tider på många sätt. Vi
känner ännu av sviterna av pandemin
och inflationen ökar. Vi har brist på el
och bränslepriser som har ohejdat stigit
i höjden. Till yttermera visso vekar det
svårt att uppnå klimatmålen med oönskade
klimatförändringarna som resultat. Har
vi då råd att köpa kött från djur som har Stolta nötköttsföretagare i Mälardalens distrikt, Thomas och Anna
Engström. Foto: Privat
haft ett fint liv och betat på strandängar?
Ja, jag tror det. Om vi ska ha en schysst
små Roslagsgårdar öppna och igång. Gårdar längs
livsmedelsproduktion i närområdet så måste vi nog det.
Roslagskusten som har brukats av bönder och betats av
djur i många herrans år. Utan dessa betande mular skulle
Anna uttrycker det i ett Facebooksinlägg väldigt bra:
inte havet synas på bilden nedan. Man
”Vi säljer biologisk mångfald i små paket i
skulle bara se vass och sly. Här vimlar det
form av kött. Som alla kanske märkt så har
istället av vadarfåglar och vackra växter.
ju priserna på diesel, el, byggmaterial och
Ungefär 50 ha mark betas av våra djur,
ja, det mesta, ökat en hel del den senaste
mark som inte går att odla annat på. På
tiden. Därför är även vi tvungna att höja
dessa marker ’odlar’ vi kött och biologisk
priserna på vår produkt – köttet. Vi hoppas
mångfald. Åkrar har vi en hel del också
att alla har förståelse för det, då det är ett
där vi mest odlar vall (gräs) till våra djurs
måste för att vi ska kunna fortsätta med det
vinterfoder. För äta måste dom ju även på
vi gör.
vintern.
Och vad är det då vi gör? Jo, vi säljer
Vi tror på att det vi gör är viktigt och vi
biologisk mångfald i små paket i form av
hoppas verkligen få fortsätta med det.”
kött. Nu har dom tappat det helt, tänker
ni.
Jag och förhoppningsvis många med mig, kan bara hålla
Men det är ju så att våra nötkreatur cirka 30 kor,
med Anna och Thomas och önska dem lycka till med sin
30 kalvar, 30 ettåringar och 30 tvååringar och våra
mångfald.
får, 70 tackor och lamm håller hela eller delar av åtta
					 Barbro Nordstedt

Vi säljer
biologisk
mångfald
i små
köttpaket

Undrar om de märker ifall vi tar oss ett dopp innan vi går hem? Foto: Anna Engström
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BFSFs årsmöte 2021
Årsmötet hölls i år den 13 november på Lännagården
Hysingsvik.
Det var ett 30-tal medlemmar som hade slutit upp och
vi började som vanligt med själva förhandlingarna.
Ekonomin gicks igenom utan diskussioner och stämman
beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

det inte bara att sticka handen i fickan och plocka upp
mobilen. Bilderna togs med stora, tunga glasplåtar. Vill du
veta mer om Otto Johansson så gå in på BFSFs hemsida
och klicka på Medlemsbladet nr 1/2020.
Guidade till bilderna gjorde barnbarnsbarnet Karin
Enqvist med hjälp av sin man Lars Berglund.

När det gällde val till styrelse var det inte så mycket
nyheter. Barbro Nordstedt avsade sig ordförandeskapet
och valberedningen hade inte lyckats få fram någon ny
kandidat. Inget som oroade stämman; det har fungerat
alldeles utmärkt utan ordförande vid några tidigare
tillfällen. Hur styrelsen ser ut för 2022-2023 finns längre
ner på sodan.
Som ordinarie att representera föreningen på
kommunens Skärgårdsråd utsågs Lena Hammarbäck med
Lars Berglund som ersättare.
Revisorerna, Lotta Waldvik och Sture Malmgren, fick
förnyat förtroende och likaså revisorssuppleanterna Svein
Nilsen och Linda Hoflund.
Valberedningens sammankallande, Lennart Eriksson,
avsade sig sitt uppdrag. Kvar i valberedningen är Ida
Fogelström, Tjockö och Fredrik Nordblom, Söderöra.

Efter bildvisningen avtackades Staffan Berg som varit
ordförande för mötet samt Barbro som avgående
ordförande. Karin och Lars som höll i bildspelet fick även
de var sin bukett.
Så lämnade lämnade medlemmarna Länna och överlät
glatt disken till styrelsen.

				

Efter förhandlingarna bjöd föreningen på kaffe och
smörgås samt en kaka. Därpå följde visning av gamla
fotografier tagna på Furusund av Ottto Johansson. Då var

Styrelsen sammansättning
2021–2022
Lena Hammarbäck, vice ordförande, 1 år
Bosse Gesslein, ekonomi, 2 år
Malin Lenke, sekreterare, 2 år
Tove Svensson, ledamot,1 år
Anna Vogel, ledamot, 1 år
Lars Gustafsson, ledamot, 1 år

Stolta skyttar visar upp sin fångst av ejder på en brygga i Köpmanholm. Foto: Otto Johansson
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Bosse Gesslein

Verksamhetsplan för Blidö-Frötuna
Skärgårdsförening 2021-22
Sakpolitiska frågor, infrastruktur
Fiber
Bevaka fiberutbyggnaden inom vårt område samt trycka
på om kommunens aktiva engagemang.

Hemsidan
Uppdaterad information från föreningen om vad som är
på gång.
Tryckt informationsmaterial
Föreningens broschyr ska spridas och uppdateras vid
behov.

Bryggor
Fortsätta driva frågor kring de bryggor som är viktiga för
de fastboende.

Samverkan
Föreningen ska fortsatt samverka och söka samarbete
med andra organisationer i gemensamma frågor. Särskilt
viktiga organisationer är:
A Skärgårdarnas Riksförbund (SRF), www.srf.se
A Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation
(SIKO), www.siko.se
A Trafikantföreningen, www.skargardstrafikanten.se
A Skärgårdsrådet (Norrtälje Kommun),
swww.norrtalje.se
					Lena Hammarström

Trafik. Foto: Joel Nordstedt

Trafik
Bevaka och framföra de fastboendes behov vad gäller båt/
buss och färjeförbindelser. Vi ska speciellt trycka på vikten
av samordning av trafiken.
Sophantering
Bevaka och driva frågor gällande sophanteringen, speciellt
för öarna utan färja.
Övrigt
Ledande politiker ska informeras om föreningen och våra
frågor. Detta sker dels genom Skärgårdsrådet, men även
genom kontakter med enskilda politiker.
Bevaka kommunens arbete i nämnder och styrelser med
frågor som kan påverka medlemmarnas möjligheter att bo
i skärgården.
Delta i Landsbygdsforums årliga möte.
Medlemaktiviteter
Möten och utflykter
Planeras när smittläget för covid 19 är bättre
Information till medlemmar och intressenter
Medlemsbladet 3 nr/år
Facebookgruppen
Föreningens diskussionsforum vad gäller sociala media.

Bryggor. Foto: Joel Nordstedt
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Så här kan du påverka
Välkommen att höra av dig till oss i styrelsen så ska vi göra vårt bästa för att jobba för era frågor. För några år sedan
förklarade vi sambanden mellan de olika skärgårdsorganisationerna och deras respektive påverkan på politiker och
tjänstemän på olika nivåer. Nu är det dags för lite repetition. Som ni ser så kan vi föra upp frågor som gäller alla
skärgårdsbor till en riktigt hög nivå!

BFSF – Blidö-Frötuna
Skärgårdsförening

SIKO –
Skärgårdens Intresse och
KontaktOrganisation

SRF –
Skärgårdarnas RiksFörbund

Norrtälje kommun
Lokala organisationer

Landstinget
Länsstyrelsen
Regionala
organisatörer och
organisationer

Riksdag
Regering
Statliga verk
Nationella organisatörer

Den lokala föreningen
där du är medlem. Det
geografiska området
är, förutom Blidö och
Rådmansö församlingar,
även Länna församling
utanför väg 276 samt
öarna söder om Vätö och
Idö.
BFSF är representerat
vid Norrtälje kommuns
skärgårdsråd. Valda
representanter från
öarna i kommunen
träffas tillsammans med
kommunens politiker och
tjänstem fyra gånger om
året för att få och lämna
information om frågor som
berör öborna.
www.bsfs.se

SIKO arbetar för att
Stockholms skärgård
ska vara en livskraftig
och hållbar plats som
går att leva, bo och
verka i. Här är de lokala
skärgårdsföreningarna
medlemmar. Varje
skärgårdsförening har
representanter i SIKO´s
styrelse. De kan ta med
sig frågor till SIKO, som i
sin tur kan föra frågorna
vidare till myndigheter
och olika politiska organ.
Det kan röra sig om
allt från skolskjutsar till
fastighetsbeskattning.
I en del fall tillsätts
arbetsgrupper som arbetar
mer i detalj med aktuell
fråga.
SIKO är medlem i SRF.
www.siko.org.se

SRF består av en förening
(t ex SIKO) per län eller
större insjö. Varje förening
organiserar inom sig en
rad lokala föreningar (t ex
BFSF) som arbetar med
sina specifika intressen,
t ex transporter, service
och skolfrågor. Genom
SRF kan befolkningen i
skärgården göra sig hörda
på riksnivå.
Viktiga frågor är
företagandet, miljöfrågor,
boende, fastighetsskatt,
förvärvsfrågor,
kommunikationer, skoloch servicefrågor.
www.
skargardarnasriksforbund.
se
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ESIN –
European Small Islands
Federation
Europeiska
ö-organisationer
Eu-parlamentet

ESIN är organisationen
för 359 357 öbor på 1 640
små öar För att behålla
livsbetingelserna och
möjligheterna att bo kvar
agerar ESIN på två nivåer:
* Lokal nivå: stärka
öarnas kulturella identitet,
underlätta cirkulationen
av information mellan
medlemmarna, möjliggöra
jämförelse av hur olika
länder hanterar frågor,
utbyta kunskap.
Europeisk nivå: informera
relevanta EU-institutioner,
påverka EU:s politik och
regler genom att öka deras
medvetenhet och förståelse
för små öar.
VIa SRFs hemsida eller
www.europeansmallislands.
com

Landsbygds- och 			
skärgårdsutvecklingsprogrammet
”Norrtälje kommuns landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram som antogs av kommunfullmäktige i juni 2018 ska
utgöra en grund för hur kommunen ska arbeta med landsbygds- och skärgårdsutveckling. En av målsättningarna med
programmet har varit att anlägga en helhetsbild över de frågor som har betydelse för landsbygden
och skärgården.”
Så står det i inledning i ’Handlingsplan, Landsbygdsoch skärgårdsutveckling 2030, i Sveriges populäraste
landsbygdskommun, Norrtälje’ Ett långt namn för en
åttaårig vision.
Medlemsbladet har läst och här saxar vi delar ur
handlingsplanen. Hela dokumentet finns på BFSFs och
Norrtäljs kommuns hemsidor.

• Kommunens landsbygd och inte minst skärgården
inrymmer Sveriges största fritidshusbestånd, som stärker
service- och näringslivsstruktur.
• Landsbygden producerar livsmedel, energi, vatten och
byggnadsmaterial.

Under rubriken ’Syfte och mål’ står det bland annat:
”Kommunens landsbygd och skärgård är en stor resurs
som fyller många funktioner och utvecklingsmöjligheter,
här följer några exempel:
• Landsbygden inklusive skärgården är en stor potentiell
bostadsort som ger utrymme och möjligheter för en
större befolkning genom att erbjuda och attrahera unika
kvaliteter som inte finns i urbana miljöer, exempelvis.
Ett så kallat livsstilsboende.

Kommunikationer. Foto: Stavsnäs Sjötaxi

• Kommunens landsbygd har en unik flora och är därmed
viktig bärare av biologisk mångfald och har en
viktig pedagogisk betydelse som kontaktyta mot vår
kulturhistoria.”

Bostäder. Foto:

• Landsbygdens och skärgårdens utvecklingsbara orter
ger också möjligheter till lokalisering av företag och
med hjälp av goda kommunikationer och god
infrastruktur kan ytterligare förutsättningar för expansion
skapas.
Friluftsliv och kulturhistoria
• Landsbygden med Östersjön och dess skärgård, med
otaliga mil av kust samt skogar och ett stort antal sjöar
(cirka 270) är en viktig och attraktiv plats för rekreation,
friluftsliv och besöksnäring.

Skola. Foto: Tove Svensson

Global livsstil – lokalt liv
Kommunen har en vision; ”Global livsstil, lokalt liv”.
Personligen har jag lite svårt att förstå den. Jag vet inte
vad det är för global livsstil som skulle råda ute på öarna,
eller på fastlandet heller för den delen. Kanske borde
de vända på texten; lokal livsstil, globalt liv? Genom att
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värdesätta och gynna lokalt producerade varor spar vi
långa transporter och förhoppningsvis gynnars därmed
det globala livet. Men det är som sagt min alldeles
personliga åsikt.
Allmännna direktiv och förhållningssätt
Handlingplanen är inte en separat företeelse, utan knuten
till Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram som
anogs 2018.
Planen är tänkt som ett strategiskt styrdokument för
utvecklingen på landsbygden och i skärgåden. Även själva
utvecklingsprogrammet finns på BFSFs och kommunens
hemsidor.
På handlingsplanens sista sida finns direktiv och
förhållningssätt:
”– Fokusering på landsbygdens och skärgårdens villkor,
behov och utvecklingspotential bland annat med stöd av
kommunens visioner och översiktsplan.
– Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsfrågorna beaktas i
hela kommunens verksamhet inklusive bolag.
– Systematiskt och allsidigt belysa olika perspektiv samt
samhällsekonomiska konsekvenser i samband med beslut
som rör landsbygd och skärgård.
– Utveckla samarbetet och relationer mellan stad och
landsbygd (där skärgårdens villkor ingår).
– Fler arbetsytor för samverkan.
– Arbeta tillsammans med berörda myndigheter, privata
sektorn och föreningslivet för att skapa förutsättningar
för en positiv samhällsutveckling på landsbygden och i
skärgården.
– Gemenskapshöjande åtgärder.
– Underlätta för bosättning, framförallt nära
kollektivtrafikstråk och skolor.
– Främja företagande och entreprenörskap.
– Översyn av regelverk för att underlätta och förenkla.
– Främja besöksnäringen utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
– Underlätta och stimulera lokala initiativ som främjar
landsbygdens utveckling.
– Stärka förtroendekapitalet genom tillitsskapande
åtgärder.

Foto: Barbro Nordstedt

– Så långt som möjligt utforma, belysa och mäta
effekter av åtgärder utifrån jämställdhets-, barn- och
hållbarhetsperspektiv.
– Följa noggrant den demografiska utvecklingen, inte
minst vad gäller behov av fler samhällstjänster, som
exempelvis förskolor, för en god långsiktig
planering.”
Låt oss hoppas att de här två dokumenten inte bara
blir en skrivbordsprodukt, utan att de verkligen leder
fram till en positiv utveckling för såväl landsbygden som
skärgården.
				
Renée Eklind
		
www.bfsf.se
www.norrtalje.se

Natur. Foto: Renée Eklind
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En kaffepaus och spaning mot ljuset. Foto: Björn Sjöblom

SIKOs Skärgårdsspaning 2022 på Idöborg.
SIKO bjöd in till ett heldagsmöte på Idöborg i november
förra året. Syftet var att spana in i framtiden för att se hur
en eventuell utveckling kan förhålla sig till några av våra
hjärtefrågor. Hur får vi ihop bostäder för unga utflyttare,
kollektivtrafik och skärgårdsskolor med skenande
fastighetspriser, padelbanor och glamping?
Intressanta frågor att koppla till vår vision om en
levande skärgård och därmed kanske bättre förstå och
utnyttja den utveckling vi nu kan se i skärgården.

Egoister och e-handel
Anders Gullander från Möja hade intressanta tankar om
deltidsboende. Är de egoister eller samhällsutvecklare?
Är det egoism då de skriver sig i skärgården för att
få billigare resor och de därmed skor sig på andras
bekostnad? Eller är det en fördel för öarna som kan få en
säkrare och utvecklad båttrafik, fler som handlar i den
lokala butiken och kanske minskad risk för nerdragen
service?

Förutom deltagare från BFSF, SIKO, SRF och
Trafikantföreningen var även två personer från
Södertörns Högskola med.

Det var fler intressanta inlägg. Calle Hamacher
berättade om sitt arbete med Runmarö Lanthandel och
försöken med e-handel under pandemin samt ökning av
omsättningen under lågsäsongen.
Paulina Rytkönen från Södertörns Högskola berättade
om resultatet från ett forskningsprojektet gällande hur
pandemin påverkat öar från Holmön till Strömstad.
Lars Nyberg, Skärgårdens Trafikantsförening, pratade
om skärgårdstrafiken, något som alltid är högaktuellt.
Och med Lotten Hjelm från SRF som moderator, knöts
säcken ihop med en avslutande diskussion.

Fastighetspriser och elenergi
Avsikten med heldagen var inte att fatta beslut, utan att
väcka tankar och idéer.
Göran Lagerström, SIKO, hade många tankar kring
förtagandet på öarna; turistnäringen, skärgårdshandlarna,
varvsverksamheten. Och inte minst de höga
fastighetspriserna som gör det svårt för många att bosätta
sig i skärgåden.
Sune Fogelström, SIKO, pratade om energifrågor.
Sune höll en intressant föredragning om framtidens eldrivna båtar och hur elenergi i framtiden skulle kunna
skapas i skärgården och därmed ge ökade arbetstillfällen.
Där fanns det mycket att tänka på.

Det var en spännande och intensiv dag och jag
är övertygad om att det såddes många frön som
förhoppningsvis kommer att gro i framtiden.
					
Lars Berglund
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Rapport från Skärgårdens Trafikantförenings årsmöte 2022
Trafikantföreningens årsmöte fick återigen hållas
digitalt via Skype istället för i Hartwickska huset
som var planerat. Handlingar hade skickats ut till
deltagarna ett par veckor innan mötet så att röstningen
kunde genomföras med inskickade röster innan mötet.
Ordförande för årsmötet var Lars Nyberg som även blev
omvald som föreningens ordförande.
Föreningen har under verksamhetsåret oktober
2020–september 2021 fortsatt det omfattande arbetet
med att följa upp de ändringar om den framtida
skärgårdstrafiken som Regionen har gjort i den
kritiserade Sjötrafikutredningen del 1.
Några viktiga anpassningar hade gjorts enligt
föreningens förslag i den reviderade version som gick
ut på remiss, men det kvarstår fortfarande kritik när
det gäller uppdelningen av året i säsonger. Föreningen
anser att man bör lägga till mellansäsonger och att
året inte bara kan delas in i sommar och resten av
året. Isfri höst och vår skiljer sig till exempel mycket
från vintersäsongen när det gäller både framkomlighet
och resmönster. Man är i föreningen även skeptisk till
förslagen om kombinerad buss- och båtresa. Majoriteten
av medlemmarna reser i mellanskärgården, där det är
fördelaktigt att kunna resa hela vägen med båt.
Ingen inbjudan från Norrtälje
Sjötrafikutredningen har stor betydelse eftersom den
kommer att ligga till grund för val av inköp av fartyg när
den nuvarande flottan ska förnyas. Därför har det varit
viktigt att framföra föreningens kritik, vilket bland annat
har gjorts vid samrådsmöten med politiker, regionens
trafikförvaltning och utredningskonsulten. Dessutom har
det förts fram i medlemsbladet Skärgårdstrafikanten och
tidningen Skärgården.

För att bli mer insatt i de regionala trafikfrågorna har
man från Trafikantföreningen bett att få bli inbjudna till
Skärgårdsrådet i länets olika skärgårdskommuner. Det
har man blivit i både Haninge och Värmdö kommun.
Däremot hade man vid årsmötet inte lyckats få respons på
förfrågan ifrån Norrtälje kommun.
Vidare har man under året gett ut tre medlemsblad
och den populära Skärgårdsboken har sålts med stor
framgång, bland annat på skärgårdsbåtarna med WÅABs
godkännande.
Skärgådsbåten dag utblivit
Under pandemin har föreningens ekonomi varit hårt
pressad till följd av att man inte har kunnat genomföra
den aktivitet som inbringar störst inkomst, nämligen
Skärgårdsbåtens Dag. Den firades första gången 1964
och brukar gå av stapeln i juni, då några av de gamla fina
skärgårdsbåtarna avgår från Strömkajen i Stockholm och
sedan åker i konvoj till Vaxholm där det brukar vara stort
jippo med musik, lotteri, dansbana och andra aktiviteter.
För att rädda föreningens ekonomi utan denna
inkomstkälla, har man ansökt om bidrag och blivit
beviljade 129 600 kronor av Riksantikvarieämbetet
och Kulturrådet med motprestationen att utöka det
kulturhistoriska innehållet i årsboken och på hemsidan.
Med stor förhoppning om att vi går mot en ljusare framtid
med lättnader för sociala sammankomster så planeras
Skärgårdsbåtens Dag 2022 att gå av stapeln den 8 juni.
Mer information finns på Skärgårdens Trafikantförenings
hemsida www.skargardstrafikanten.se och vill man få en
plats på en av båtarna är det nog hög tid att anmäla sig,
eller så kan man på annat sätt ta sig till Vaxholm för att se
båtarna anlända dit efter kl. 19.00.
					
Malin Lenke

Foto: Joel Nordstedt
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Norrtälje 400 år

Det är tur att inte utseendet och smaken hänger ihop.
Foto: Staffan Berg

Äntligen:

Provsmaka skarv
Äntligen kan det bli av, provsmakning av skarv som vi
hade hoppats på innan pandemin bröt ut och snuvade oss
på upplevelsen. 		
I samarrangemang med Roslagens
Sjöfågeljaktvårdsföreningen håller vi en temakväll om hur
vi på bästa sätt tar hand om skarven efter skottet.
Veterinär Torsten Mörner, som är ordförande i
Sjöfågeljaktvårdsföreningen visar oss hur vi tar hand om
fågeln och plockar ut de godaste bitarna; filéerna och
låren.
Stina-Britt Lundin, som tidigare drev Blidö Värdshus,
har tillagat några utvalda rätter av skarv som vi kommer
av få smaka. Allt detta för det subventionerade priset av
cirka 200 kronor per person.
Välkommen till Lännagården ondagen den 27/4 19.00
För att underlätta för Stina-Britt krävs en obligatorisk
föranmälan senast 15 april. Ange namn på den som
anmäler samt hur många som kommer. Anmälan skickas
till info@bfsf.se eller via sms till 070 751 21 40.

Välkomna!

I år firar är det 400 år sedan Norrtälje stad fick
stadsprivilegier av kung Gustav II Adolf år 1622. Under
året kommer detta synas och uppmärksammas på flera
olika sätt. Det blir nya konstverk för att hylla stan, ett
spektakulärt födelsedagskalas 29 mars, en sommarfest i
Societetsparken 30 juni, en specialskriven teater, en bok
om stadens historia, utställningar och stadsvandringar.
Genom samarbete med både företag, föreningar och
kulturaktörer kommer ett brett program att rullas ut
under året.
Men jubileumsåret kommer att fyllas med mycket
mer än bara fester. En filmserie kommer att lyfta fram
händelserna och sätta stadens utveckling i ett nytt ljus.
Under jubileumsåret kommer även en ny bok lyfta fram
historien och i Zetterstenska villan, vid Faktoriparken,
kommer det att finnas en utställning om Norrtälje stad
och dess utveckling.
Mer och aktuell information finns på www.norrtalje.se och
www.roslagen.se

Liten uppdatering om sopor
Hushållssopor
Det har kommit upp ett förslag att öborna ska ha sina
sopställ vid sina fastlandsbryggor (replipunkter).
Det finns inga beslut om något sådant däremot finns
det möjligheter för de som önskar att ha sina sopställ
på faslandet, och på så vis få något lägre taxa samt
åretrunthämtning. Det är så på några ställen, där det
har varit svårt för sopbåtarna att komma fram till vissa
bryggor.
Grovsopor
När det gäller grovsopor så blir det ingen ÅVC- färja i
år heller. Det finnsn ett förslag om att man för köpa en
storsäck som sedan ska placeras så sopbåten kan lyfta den
med kran.
					
Bosse Gesslein

Vårens kalendarium
27 januari
17 februari
13 mars
22 mars
5 maj
27 april
8 juni

Skärgårdens trafikantförening årsmöte
Norrtälje kommuns Skärgårdsrådet
SIKOs årsmöte
Norrtälje kommuns Skärgårdsråd
Norrtälje kommuns Skärgårdsråd
BFSFs Skarvmiddag
Skärgårdsbåtens Dag

