


            Arholma veckoblad nr 2

 
Nu är det klart!...(nästan)

          Vandrarhemmet har fått nya föreståndare!
”Nettan” Andersson och maken Tomas tar över 
föreståndarskapet på Vandrarhemmet från årsskiftet! 

Det budskapet kablades ut under måndagen. För familjen Andersson är 
det ett stort steg. Det började med Karin Franzén berättade att det var dags 
för henne att dra dra sig tillbaka. När makarna Andersson vandrade 
hemåt såg man på varandra och sa: 

- Ska vi inte…!
Ett stort beslut. Inledningsvis  blir det Nettan själv som bär det tyngsta 
lasset. Maken kommer så småningom. Fortfarande finns mycket att 
gräva i på fastlandet…
Och beslutet är historiskt, berättar Nettan

- Morfar köpte Bull- August på  med mark långt utöver vad som 
gäller idag någon gång på 40-talet. Men när gården skulle 
tillträdas föll affären ihop efter som Morfar inte tänkte sig att 
bruka jorden själv.

Nettans anor sträcker sig längre än så:
- PostAnte ( en riktig Arholma-klassiker) var min farfars farfar !

2012 fortsätter alltså historien om Bull-August med invanda personer i 
rollerna. Till sommaren hoppas familjen Andersson kunna utveckla 
verksamheten med frukostserveringen på vandrarhemmet. Man vill också 
utveckla samarbetet med andra aktörer på Arholma och hoppas intensivt 
att avloppsfrågan får sin lösning. Det tar på krafterna med torrtoa…

Arholma veckoblad: ägare Arholma ekonomiska förening, Arholma Norra Brygga 1, 76041 Arholma.
Telefon 0176 56012. E-post arholmahandel@telia.com. Annonsbeställning i affären eller per e-post. 
Ansvarig utgivare Claes Örtendahl



Veckans affärer - 
Arholmaupplagan!


Dan före dan före dan före dan före doppardan, ju nu är 
det snart dags för tomten att göra entré

I affären är det slutspurt innan jul och på hyllorna 
finns fortfarande mycket gott. Även Fogdö-lax finns 
representerad med varm och kallrökt variant - dess utom 
neptunrökt och najadrökt! Naturligtvis finns också 
deras goda paté med tillhörande sås.

Av jubileumsalmanackan återstår fortfarande ca ett 30-
tal exemplar och vi har nog inte råd att göra nytryck. Så 
passa på!

Inför Nyår kommer affären erbjuda bland annat oxfilé 
och entrecote. Har ni egna önskemål hör av er, så försöker 
vi fixa!


        GOD JUL





Nytt och krytt på Arholma
Skärgårdstrafiken
Det rör på sig i skärgårdstrafiken igen. Och svallvågorna bryter mot 
sträderna. Det kan låta lugnande att det i det första skedet rör frågan om 
hur trafiken skall upphandlas. Men djävulen finns som bekant i 
detaljerna.
Erik Westerlund företräder Arholma i diskussionerna och säger:
- I grunden är jag optimistisk när det gäller Arholma. Gör man litet 
större ändringar så betyder det ju att man stänger ön. Och så länge 
landstinget står fast vi Arholma som "kärnö" är det knappast någon 

risk. Men i övrigt råder dimma - närmast 
tjocka - över vad som är på väg.
- Landstingsrådet Wennerholm strör 
uttalanden omkring sig som kan tolkas 
som att man fortsättningsvis kanske inte 
ska subventionera sommargäster och turister 
- men öbor skall åka till låg kostnad. Fast 

om man prisar ut turisterna så finns det ju ingen trafik kvar att åka på 
för öborna. Då står dom på bryggan med sin billiga biljett men ingen båt 
kommer. Det verkar också som Wennerholm har busstrafikens 
organisation som föredöme - det tror jag inte alls på!
- Vi behöver försvara våra ställningar och samtidigt se om vi kan 
förbättra situationen på de punkter där vi idag ser brister. Frakttrafiken 
hör dit. Kostnaderna för barnfamiljerna likaså. T/R-resan för 
tvåbarnsfamiljen går på över 300. Och öarna representerar en 
semestermöjlighet också för de som har låga inkomster - om inte 
båtbiljetten avskräcker. Också rättvisefrågan måste diskuterars - varför 
så mycket tryck på de brolösa öarnas invånare när de öar som har färjor 
kostnadsfritt har väldig turtäthet.
Föreningar och företag på Arholma möts den här veckan för att slipa 
argumenten och information om fortsättningen hittar du i nästa 
nummer av Arholma Veckoblad!



Arholmabilden

Skärgårdens karaktärsfågel ejdern kämpar i motvind. Från att förr ha 
varit vanligt förekommande syns  nu knappast några ejderungar alls 
under våren. I vårt område föds ungarna normalt 15-20 maj i stora 
mängder, men de två senaste åren har antalet varit mycket lågt. Senare 
under säsongen har de varit helt försvunna. Orsaken är inte klarlagd. 
Någon brist i näringskedjan förefaller troligast. Men andra förklaringar 
diskuteras också. 
Vädret
Förra årets vintern verkar osannolik.För ett år sedan fanns 40 cm snö och 
isen la sig på julafton. Och senare på året åkte vi fyrhjuling över isen till 
Östersjö. Utsikterna för julhelgen talar om sol och kanske någon 
minusgrad. Men sedan...blåst och värme så långt ögat når.




