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Nu skall vi bygga båtar!


Inbjudan från båtbyggarentusiasterna i Östhammar trodde arrangörerna 
skulle locka fem eller sex Arholmabor, men ön länsades på stora delar av 
befolkningen! Och nu går man från ord till gärning!  Här skall byggas båtar!
Ingvar Manners lovar generöst att ställa lokal 
till förfogande och att tillsammans med 
Lennart Fransson handleda de fåkunniga. Den 
första produktionen blir en plattgattad, 
plattstävad eka strax över 4 meter lång. 
Någon gång i mars börjar arbetet. 
Aspiranterna får kanske inledningsvis göra 
motstånd när kopparnitar fogar samman 
borden. Men det kan kanske bli mera utvecklade uppgifter så småningom - 
åror, skockor, tollerpinnar kanske till och med förfärdigande av knän...
Slutresultatet kan bli en lottbåt där nettot kan användas till fortsatta byggen.



Veckans affär 
Oxveckor är - enligt den gamla bondepraktikan - perioden från trettonhelgen 
fram till fettisdagen. Oxveckor betyder helt enkelt en vanlig tung arbetsvecka 
utan några helgdagar och mellandagar, eller som vi också säger: klämdagar. 
Det är då man får slita som en oxe. 

Det är tur för mig att det är 
några oxveckor kvar för nu 
städas det både bland hyllor och 
bland priser på Arholma handel. 
Många varor har bytt plats och 
blommorna har fått en egen 
hörna. Kom ner, ta en kopp och 
berät ta vad n i tycker om 
nyordningarna! Vårt eget bullbak 
har blivit en riktig framgång och 
nu h i t tar man lät tare när 

läckerheterna fått eget skyltskåp med belysning och allt!

Naturligtvis fortsätter våra jubileumspriser. Och vi  väntar på att ljuset. Nu är 
dagen drygt sju timmar lång och vid fettisdagen nästan tio timmar. Härligt 
eller hur!!

Och på lördag är det pub-afton igen. Det får mig osökt att påminna om att vi 
har ganska bra sortering på enklare läkemedel - till exempel mot huvudvärk,  
tillfälliga magbesvär och enklare sårskador...

Hälsar Lena



� 





Vad ville Simes-Ville?

Skogstjänstemannen Karl Eugen Hedelberg född 1895, skapade Simes-
fonden med sitt testamente 1972. Till den anslöt sig brodern Simes-Ville – 

August Wilhelm Jansson - då 
boendes på Solhem, Väddö, 
men känd på Arholma som 
brukaren av Simesgården. 
Simesfonden –nettot i 
kvarlåtenskapen 
från bröderna, sedan 
närstående fått en slant och 
föräldrarnas grav på Björkö-
Arholma kyrkogård tagits om 
hand -  skulle bidra till 
underhåll och verksamhet i 
”Arholma kapell”. 

Simes-Ville reser midsommarstång. Foto från Arholma-arkivet med Magnus Huldts medgivande
Som mest har fonden haft ca 200.000 kronor. Kyrkorådet i Björkö-Arholma 
församling har använt 100.000 för gravskötseln. Det ifrågasätts nu av 
Arholmaborna. Den uppgiften ligger inte på fonden.  Nu skall frågan utredas 
enligt ett beslut av kyrkorådets utskott för Arholma kyrka.
Fonden finns inte längre. På hösten 2011 genomfördes en ”permutation” av 
fonden och dess medel överfördes till församlingen. Utredningen skall 
närmare granska vilka konsekvenserna det beslutet bör få.
En hel del behöver göras för att underhålla Arholma kyrka. Men i 2012 års 
budget finns inga resurser avsatta. Däremot har de andra kyrkorna – Väddö 
och Björkö-Arholma – fått pengar. Inte särskilt stora pengar – men det lyser i 
ögonen att Arholma kyrka inte fått något alls.
Det reser frågan – Vad ville Simes-Ville och hans bror? Har man respekterat 
deras önskningar?
Utredare blir Camilla Forsberg och Claes Örtendahl. 



Sista sidan
Till slut - det blev vinter även 2012. Den sista januariveckan har gett kyla och snö. Öns 
sparkentusiaster klagar över grusningen av vägarna. Vi andra sänder en tacksamhetens 

tanke till Torbjörn Jansson. Ninna Uggla tog bilden - tack!


Arholma vandrarhem


Vill ni ta ut släkt och vänner men har det 
lite trångt.

Hyr in er på Bull-August för här är det 
öppet året om.

Ring 0176-560 18 el 0722-43 35 89
 

Välkomna önskar
Nettan, Thomas, Amanda, Linn & Simon
 

Hemsida kommer inom kort, men vi finns redan nu på Facebook och gilla oss gärna.
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