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Arholma veckoblad  	
Äldsta hemsidan i skärgården – hur skall det gå?

Vid årsskiftet lämnar Christer Forssander rollen som hemsidesredaktör 
för http://arholma.nu  och Intresseföreningen tar över. Hemsidan i sin 
nuvarande form finns kvar under tiden fram till sommarsäsongen och 
nödvändiga uppdateringar av båttider, affärstider etc.. kommer Christer 
att hjälpa till med.

Tobias Olbers som arbetat med hemsidans 
förnyelse berättar att man skall föra över 
det stora och rika material som redan  
finns och som speglar en viktig del av öns 
historia. Men i fortsättningen skall en 
enklare teknik komma till användning som 
gör det möjligt för flera att delta i att lägga 
in  information, protokoll, bilder och 

berättelser. Intresseföreningen tänker sig att ställa upp och hjälpa till  när den egna 
datorvanan är alltför begränsad.

Arholmas hemsida var den allra första i skärgården och hade premiär den 7 juni 1995 
som utflöde av affärens IT-projekt. Affären fick då också en dator till allmänhetens 
användning.  När affären bytte regim togs initiativ från Arholmabrevs redaktion och 
nytt material tillkom. När Christer kom tillbaka till ön återgick mycket av ansvaret till 
honom och hemsidan har därmed kunnat hållas vid liv. 
Tove Tjärnqvist, intresseföreningens ordförande, lovar samråd med alla på ön om 
fortsättningen och Tobias Olbers och Anna Rosenfeldt arbetar nu med skisser på 
den grafiska utformning som hemsidan skall få i fortsättningen. 

Arholma veckoblad: ägare Arholma ekonomiska förening, Arholma Norra Brygga 1, 76041 
Arholma. Redaktör Claes Örtendahl claes.ortendahl@telia.com



Över disk i affären inför nyår!	

Hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande julhelg. Nu är det  dags 
att planera och genomföra inköp inför nästa storhelg - Nyår/tretton.
Vi har laddat upp med verkliga godsaker och här kommer några 
menyförslag som kan lagas med ingredienser och recept som finns i 
Arholma handel:
Meny I

Smördegssnittar med fetaost och timjan
Lax toppad med hummer
Vit kladdchokladtårta

Meny II
Överbakad hummersoppa
Oxfilé med madeirasås och ost- och chilibakad potatis
Karamelliserad ananas med citron och gräddfilsparfait
Och facklor finns naturligtvis att köpa till nyårsfirandet på kyrkbacken!


Avslutningsvis önskar alla affärsmedarbetarna, genom Lena 

GOTT NYTT ÅR
AFFÄRSTIDER I HELGERNA
Nyårsafton  10.30-1300
Nyårsdagen Stängt
2 januari  1200-1300
3 januari  Stängt       Systembeställning senast 1300
4 januari  1200-1300
Trettondagsafton 1200-1300,  1530-1730      Systemleverans
Trettondagen Stängt



Nytt och krytt på Arholma

Storfrämmande för diskussion om 
trafiken!
Arholma får storfrämmande den 16 januari. 
Landstingsrådet Christer Wennerholm tar Monsun 
över till ön och hoppas få möta öborna ombord på 
Monsun kl 10.
Erik Westerlund och Claes Örtendahl håller på att 
sammanställa idéer för  att överlämna till landstinget. Och de båda 
behöver hjälp och stöd för att  att ge ett tydligt besked om var vi står. 
Här ett axplock tankar:

Om tidtabellen: bör vi driva att 22-turen körs varje dag - bl a för att klara behoven 
hos polisens anställda? Och är lördagstrafiken för tunn för de som arbetspendlar ut 
till Arholma?
Behöver sommartrafiken utvecklas med en tidtabellslagd linje från Rådmansö - i 
samarbete med Fejan och Lyckhem? Behöver dansbanan bättre "sen" 
landförbindelse?
Skall vi göra något åt fraktfrågorna?  Problem finns med kostnader, brist på 
färjelägen, brist på tidtabell för frakter. Varför gratis när staten driver färjorna men 
dyrbart för andra öar?
Och kompletteringstrafiken till öns öar? Problemlösning idag - när isen inte bär - med 
helikopter. Hur gör vi i framtiden?
Barnens trafikbehov - skolbarn och föreskolebarn - hur klarar vi dem i framtiden? 
Och hur knyter vi ihop deras resor med busslinjerna?
Och anknytningen till landsvägstrafiken i allmänhet kan bli problematisk. 
Östersjövägen är kanske ok så länge vädret håller sig på årets nivå. Men sedan? Och 
hur med parkeringsplatser? Problem i juli idag. Kaos hotar om vi blir flera!



Arholmabilden	

� 	
Trattkantareller –kan man  bli trött på dom? Ännu vid ”pressläggningen” 
är skogen full av godsakerna. Och ingen orkar längre gå ut och plocka! 
Förrådena är fulla! Rätterna är genomgångna! Idéerna slut!  Det trodde vi 
inte att det någonsin skulle inträffa! 

Trettondagsspel i kyrkan blir det i år också.  Ensemblen förnyar sig 
något. Ny pianist tillkommer. Arbetet med barnskådespelets förnyelse 
pågår. Några av de som var jesusbarn i inledningen har ju nu lämnat ön för 
universitetsstudier eller liknande… Alltså 6 januari klockan 1600 i kyrkan!

Nyårsnatten skall bli något svalare än hittills under helgerna – men inte 
mycket. Traditionsenligt läses Tennysons dikt på kyrktrappan vid 
midnatt! Medtag brinnande facklor!

Arholmabilder!  Skicka de allra bästa bilderna  Belöning utgår med 
dedicerat exemplar av Arholma Veckoblad!  (Till claes.ortendahl@telia.com)


