
Arholma veckoblad	
Huset på höjden - hur skall det gå?	
Arholma kyrka drabbas, som alla kyrkor, 
av sviktande medlemstal i Svenska 
kyrkan och därmed av kyrkans dåliga 
ekonomi. Den 20 januari kommer 
kyrkoherden - Lars-Åke Johansson - till 
ön för att förklara och lyssna på de lokala 
kyrkointressenterna. Vad är det som står 
på spel?
-  Arholma kyrka är församlingens minsting bland  
tre kyrkorna. Vill man ha kyrkan kvar i sin 
nuvarande form? Eller tänker man sig en annan 
typ av ägandeform för vår kyrka - kanske lik den 
som finns i Grisslehamn. Kapellet i Grisslehamn ägs 
av kapellföreningen och därmed av 
Grisslehamnsborna. Kapellet underhålls med 
anslag från församlingen - nu ca 80.000 kronor.
-  Hur skall man klara underhållet av kyrkan? Det 
kostar på att hålla den varm, att måla om, lägga tak.  Den fond som Simes en gång skapade 
för Arholma kyrka, kommer inte att vara i evighet och församlingen har nu ändrat reglerna 
för dess förvaltning och begränsningen till Arholma kyrka är inte längre lika entydig.
- Räcker kyrkligheten till för Arholma kyrka? Fyra gånger per år firas gudstjänst på 
Kvarnberget. Närvaron från Arholmaborna är egentligen ganska bra. Sådär 10 av dem 
brukar komma - och därtill fritidsbor och gäster från Björkö och tillfälliga besökare.Med 
en befolkning strax under 50 blir 10 personer en stor siffra. Mindre än 10 procent av 
svenskarna går någon gång under året i kyrkan. Trängseln i Väddö kyrka är ganska måttlig 
och det finns plats över även i Björkö-Arholma kyrka.    
Hur mycket bryr sig Arholmaborna om sin kyrka? Det måste vara utgångspunkten. Kanske 
måste vi hitta ett sätt att visa det.




Det finns ett första förslag om trafiken:
På måndag klockan 10 träffar Arholmaborna trafiklandstingsrådet Christer G  
Wennerholm för att diskutera skärgårdstrafiken. Det finns nu ett förslag till 
reaktion från Arholma som skall jämkas samman under de närmaste dagarna:
Om tidtabellerna:
- 2200-turen varje dag i veckan
- överväg kompletterande anropsstyrd tur på lördag eftermiddag
- sommartrafik på Gräddö
- sommartrafik mellan Östersjö och Norra bryggan
Om kompletteringstrafiken:
- kompletteringstrafik för permanent bebodda öar 2 ggr/vecka
Om frakttrafik:
- översyn av taxorna för att närma sig läget för öar med statliga färjor
- tidtabell för frakttrafik
- färjelägen för frakttrafik på Björkö och Arholma
Om persontrafikens taxor
- integrera båttaxorna med busstrafikens taxesystem
Om upphandlingens former
- upphandla övergripande tung trafik för sig
- separata upphandlingar för lokaltrafikområden

MEN - det räcker inte. Landstinget vill också ha svar på en lång rad frågor om 
alternativa driftsformer som avlöser, i privata företagsformer, den verksamhet 
som Waxholmsbolagaet hittills bedrivit.

På väg ner?



Senaste nytt från
 Lena i affären!



Januari 2012 och vardagen är 
igång igen. I affären är 
planeringen inför 100 års 
jubileum den 4 augusti i 
startgroparna. Eftersom det 
o c k s å j u b i l e r a s a t t 
Ekonomiska föreningen drivit 
a f fären i 10 år och at t 
föreningen bildades för 25 års 
sedan och då förvärvade 
affärslokalen planeras det 10 
kronors varor liksom varor för 
25 respektive 100 kronor 
under året. 

Kom till affären och se vilka 
varor som erbjuds just nu.

Affären erbjuder tulpaner till 
bra pris för att fira Tulpanens 
dag 15 januari och starten på 
vårt 100 års jubileum.



Sopnytt på Arholma!
Arholma har ju väldigt bra sopkompetens! Sture Forsberg låter sig välvilligt 
intervjuas av Arholma veckoblad i den egenskapen och han berättar:

MILJÖHUS I SIMPNÄS!
Hanteringen av glasförpackningar, metallförpackningar, småbatterier och hushållsavfall 
(knappast för de fastboende dock - vi har ju andra möjligheter) skall förbättras i hela 
Norrtälje skärgård. Bland de första som får del av kommunens ambitionshöjning är Simpnäs 
- och litet kan det väl underlätta för oss också. Ett "miljöhus" skall byggas för ändamålet 
och inkludera WC - kanske till och med vattentoa!

GROVSOPSREFORM!
Två gånger under sommarsäsongen kommer en båt till Arholma och tar emot grovsoporna. 
Vårt behov var alltså inte alldeles bortglömt! I juni och augusti får vi besök!

FARLIGT AVFALL!
Alla båtägare som i vinterkonserveringstider fått plastdunkar fulla med spillolja - och därtill 
färgrester, batterisyra och utgånget ogräsmedel - hav tröst! I mitten på juli kommer båt till 
ön och hjälper oss att bli av med det!

TOATÖMNING FRÅN GÄSTANDE BÅTAR!
Ja, där finns fortfarande inga positiva nyheter! Om vi vill ha kvar gästhamnen som del av 
turistlockandet får vi kanske hitta på något. Från 2014 blir det lag på möjligheter att bli av 
med avfallet från båtarnas toaletter. Alternativet för dem är att gå norr om Örskär och 
dumpa i havet. Och det varar nog inte i evighet som lösning.

ORDNING OCH REDA
Det är si och så med den saken vid vår egen återvinningsstation. Kan man hoppas på att vi 
hjälps åt att tryck ihop kartonger och andra plast/papp-förpackningar så att inget blir 
liggande på marken!


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. 
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