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Här var det fest i Kapernaum


Medan snön föll tätt och bäddade in ön i ett mjukt täcke i den bitande kylan 
avhölls i lördags (4:e febr.) en storslagen fest hos Inga Pelling i annexet till 
f.d. Österhamns pensionat. Det var Arholmas nestor Per-Henrik Sjöblom, som 
firade sin 75-årsdag med den äran! 
Under eftermiddagen strömmade folk till. ”Alla var där”, ja alla som hade 
möjlighet = 80 personer. Champagnen flödade och Lena Bolin överlämnade 
presenten från ön – en helikopterresa! 
Det serverades sill, gravlax, Boeuf bourguignon och därtill gott vin m.m. 
Därefter blev det kaffe med avec och kaka en trappa upp, där det minglades 
under prat och skratt till långt efter midnatt. Festföremålet syntes må alldeles 
utmärkt, men så var det också en fest vi sent kommer att glömma.           
Tack, Per-Henrik!
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Veckans affär!


Oxveckorna rullar på. Från och med denna vecka en ny 
prövning för mig - istrafik, vilket innebär  ändringar i 
affärens öppettider - och därmed någon liten förskjutning i 
tidnings- och posttider:

Måndag 12-13                                                         
Onsdag 12-13                                                          
Fredag 12-13 samt 15.30 – 17.30                           
Lördag 10.30-13

Men vare sig tuffa oxveckor eller istrafik stoppar affärens 
lust att jubileumsfira. Vi närmar oss   fettisdagen och det 
ska firas i affären men innan dess är det Alla Hjärtans dag. 

Valentindagen firas den 14 februari varje år och har sitt 
ursprung i traditioner som uppstod kring helgonet Sankt 
Valentin. 

Firandet började redan i slutet av 400 – talet. Kopplingen till 
romantik uppkom  under medeltiden och uppstod möjligtvis 
genom en föreställning om att fåglar i mitten av februari 
sökte och fann sin partner. Så uppvakta nu era nära och 
kära med hjärtan. Glöm inte våra fåglar. Nytt lager av 20 kg 
säckar solrosfrö finns nu.




Ett samtal med perspektiv!
Per Henrik vill inte ha någon hyllningsartikel om sig själv på 75-årsdagen men 
går med på att tala om Arholma och bjuder på kaffe och ostsmörgås:

- vi har haft problem med befolkningsutvecklingen förut. Det går i cykler. 
Just nu ser vi inte riktigt någon riktigt positiv  bild. Men det kan svänga igen. 
Vad som skapar ett nytt läge vet jag inte. Det bara händer och ingen vet 
riktigt varför.

Men vad kan vi då själva göra? Per Henrik ser road ut när han noterar att vi 
själva knappast kan stå för ökning av barnaskaran på ön - med något 
undantag. Så kraften måste komma utifrån. :

- Insatser från ö-samhället och från kommun/stat har begränsningar. Det 
måste finnas en egen drivkraft hos de som kommer hit ut. Egna initiativ!
Grunden är kommunikationerna och skolan. Om vi inte har resmöjligheter 
och skola för barnen finns inte längre möjligheter. Då får vi nöja oss med att 
hålla uppe befolkningstalet genom pensionärsinvandring.

Ändå finns det områden där PH ser att "det gemensamma" måste ta ansvar. 
Skolan och transporterna hör ju dit. Men också lösningar på bostadsfrågorna.

  - Det var en bra början när vi medverkade till den fördjupade 
översiktsplanen. Det blev tydligt vad som kunde utnyttjas för byggande på 
ön. Men sedan har inte mycket hänt. Vi behöver se om det går att hitta ett 
sätt att få fart på arbetet igen. Och det behövs inte bara permanentboende. 
Det "fasta" fritidsboendet har varit en viktig källa till utveckling för ön. Och 
sommarboendet har också varit en viktig resurs. Fritidsboendet är köpstarkt 
och ger underlag för affären och andra som tillhandahåller service på ön. 
Och fritidsboendet är rekryteringsbasen för nytt fastboende.

Samtalet kretsar kring frågan om vad som då krävs för att vi skall bli fler och 
PH funderar kring om vi bor litet långt ut trots allt. Den långa omvägen in mot 
Norrtälje och Stockholm är ett hinder. Per Henrik är ju senior numera och 
statsministern vill att vi jobbar till 75. Hur länge fortsätter han själv?

- Livet är att jobba. Det är då det är som bäst! Men nu är det bara en 
brygga kvar som jag lovat. Ja, eller kanske någon till...



...Hej läsarna Det var en sak...
Det har firats födelsedag grundligt på ön. Vi firar ju av tradition jämna 
födelsedagar efter 45 extra grundligt. Det har blivit allt flera 
sådana födelsedagar de senaste åren - och färre av de 
tidiga och mera familjära. För framtiden måste vi räkna med att 
de stora födelsedagarna blir ännu flera. Vi blir väldigt många 
riktigt gamla. Så det blir fest mest hela tiden.
Men hur skall vi gamlingar klara oss? En av öns riktiga karaktärer får nu fin 
hjälp av två vänliga vårdare som tar båten från fastlandet och tillbringar minst 
halva dagen ute på ön. Transporterna - särskilt under istiden - tillåter 
knappast de blixtbesök som storstadstidningarna beskriver.
 Om 10 år är vi långt flera gamlingar som behöver stöd.  Om 15 år ännu flera. 
Sedan är det väl mera osäkert. Några tycker kanske (särskilt om man också 
skall vårda Norrtäljes ekonomi) att vi borde flytta in till land när det är så dags. 
Andra - i vart fall jag själv - skulle uppfatta det som ett syndastraff. Nog har vi 
väl rätt att bo kvar hemma när vi drabbas av oundvikliga krämpor vi också?!
Vill läsarna tycka till om detta? Hur vill ni ha det? Och vad kan vi själva göra 
för att förverkliga våra önskningar. Hör av er till "redaktören" med ett inlägg - i 
skrift eller tal. Talinlägg omformas till text av tjänstvillig skribent!
 

Tack
för en riktigt bra
födelsedagsfest

Alla glada gäster och alla underbara insatser från arrangörerna - inte minst 
Inga och Meg - gjorde födelsedagen mer än minnesvärd. Tack för 
presenterna, men mest av allt ändå - tack för att ni kom och gjorde allt festligt!
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