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Ja,det är våren...!


Definitionen på vår kommer sannolikt 
att infrias i nästa vecka. Alla dagar 
ligger på plussidan! Fem dagar i 
sträck med snittet över noll - då är 
det enligt SMHI vår. Bakslag måste vi 
ju räkna med. Det kommer sådana, 
garanterat! Men vintern är besegrad!

Så nu är det dags att plocka fram de 
älskade verktygen för att hålla  
gräset i trim. Men det ger ju också 
härlig motion. Men tänk på dina 
grannar! Alla älskar inte 
gräsklipparen. Prova med lien!
(text och bild Magnus Uggla)





Starten på mars har ju erbjudit både blåsigt väder och svinkalla nätter men 
framförallt härligt soliga dagar. Men nu kommer våren med stormsteg. Och 
det uppskattade vintercaféet får kanske byta namn. Men fortfarande finns 
samma delikata wienerbröd, croissanter och munkar för de sötsakssugna. 
Och de snälla Arholmaborna betalar glatt frivilligbidrag som i vart fall täcker 
kaffet!

Kommande vecka kommer Arholma  Handel ha en "prao" - Lenas  sonson 
Rasmus. PRAO (pratisk arbetslivsorientering) innebär att elever i främst 
skolår 5 till 9 tillbringar mellan en dag eller några veckor på en arbetsplats. 
Syftet med prao är att ge eleven kunskaper om arbetslivet och där 
arbetsuppgifterna ska anpassas efter elevens ålder och mognad.                                              

Förhoppningsvis kommer Rasmus och Lena skall hinna förbereda inför vår 
och sommarsäsong en hel del i affären. Nu till helgen är affären laddad med 
jubileumspriser som passar för lördagens evenemang; Melodifestivalfinalen. 
Bra priser på både smask och nyttigheter.                                                                

I slutet av mars är det dags för Våffeldagen vilket vi kommer uppmärksamma 
i affären och knappa två veckor efter det kommer  starten på Påskhelgen.                                                           

Till Påskhelgen planerar affären att ta hem Fogdölax och förhoppningsvis 
lammkött. Hör gärna av er och boka det ni önskar och därmed garantera att 
just det Ni vill ha finns på ert påskbord. 
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Spänning i luften om byggplaner på Arholma

Byggplanerna på båda sidor om Arholma byväg i området vid affären och 
Bergvreten väckte heta känslor och förhoppningar när de blev kända för ett år 
sedan. Kommunen och länsstyrelsen har bestämt att helheten av 
byggidéerna skall bli föremål för detaljplanering som sedan skall ställas ut - 
måhända i affären - och bli föremål för ordentlig diskussion.

Anders Berlin, arkitekt med Arholma-anor, tror att han kan lägga förslag till 
sensommaren eller hösten. Många frågor är uppe till diskussion:

-Länsstyrelsen kommer nog att ge strikta riktlinjer för hur reglerna om 
landskapsskydd skall följas. En ny "värdeanalys" skall göras som 
komplement till besluten från 60-talet. Det handlar om husens allmänna 
utseende, färger, takvinklar, tomtstorlekar och påverkan på befintlig miljö.

- Vatten och avloppsfrågorna måste få en fungerande lösning enligt dagens 
krav och behov, berättar han vidare. Det verkar finnas vatten på de områden 
som skall bebyggas men länsstyrelsen kräver att det borras och att vattnets 
kvantitet och kvalitet redovisas.

Inom området 4:10 pågår nu planeringsarbetet för den kommande detaljplanen.



...Och ännu mera planer!
Kommunen har just startat ett stort samråd kring en ny översiktsplan för 
Norrtälje kommun som skall gälla ända till 2040. För Arholmas del låter det 
mesta som att tidigare planer fortsätter att gälla - landskapsskydd, social och 
kommersiell service, transporter och en del annat. Däremot vet man inte 
någonting om hur detta skall förverkligas. Kanske borde öns flitiga föreningar 
(och deras medlemmar) ta sig en titt och börja agera...



Anders Berlin vill inte tillbakavisa tankarna om gruppboende 
för äldre på området, men menar att byggande i markägarens 
egen regi är tveksamt av ekonomiska skäl och de risker som 
markägaren då måste stå för. Kommunen, enskilda eller 
organisationer ute på Arholma måste i så fall gå in med egna 
resurser. 

Kommunens representant, Helena Purmonen, avvaktar nu 
förslagen från Anders Berlin och resultaten från den 
utställning som skall ske med hans förslag. Affärsfolket får 
försöka hitta ett sätt att förvalta ännu en ny uppgift - 
utställningslokal!

Litet vana borde man ju ha eftersom man redan är öns största 
hyresvärd! 


