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Det drar ihop 
sig om 

Simesfonden!


Den 28 mars möts kyrkorådet och förväntas diskutera 
den rapport om Simesfonden som Camilla Forsberg och Claes Örtendahl 
skrivit. Och då kan det bli spännande!
Efter långa stunder över gamla luntor har Camilla och Claes blivit 
överens om tre kritiska synpunkter! Kyrkorådet har inte tolkat 
Simesvilles, och hans brors, testamenten rätt. Pengar har använts till 
syften som inte har täckning i testamentet. Och redan detta kan nog 
väcka en del uppmärksamhet. 
Kritiken leder fram till att länsstyrelsen kan ha fått otillräcklig information 
när man beslutade att upplösa fonden på senhösten 2011. 
De båda utredarna hävdar dessutom att förvaltningen av fonden har 
brustit i för många avseenden. Och man är särskilt kritiska över att 
pengar tagits ur fonden för att betala för gravplatser som redan betalats 
på annat sätt.
De stora problemen ligger rätt långt tillbaka i tiden konstaterar utredarna. 
Kanske ska inte dagens ansvariga göras skyldiga för det som inträffat 
eller saknats. Och viktigast är att de resurser som Simesville och hans 
bror donerade kommer till användning på det sätt de önskade. 
Den stora frågan, tror utredarna,  blir nu att hitta en väg fram till hur man 
skall återställa ordningen. Ännu så länge är Camilla och Claes hoppfulla 
om att det skall kunna lösas!  



 


Trots en snöig start på veckan har nu vårdagjämningen passerat. 
Vårdagjämningen är inte en dag utan en ögonblicklig händelse; när 
solskivans centrum passerar gränsen mellan södra och norra 
himmelshalvan, det vill säga passerar himmelsekvatorn, 
vårdagjämningspunkten. Så nu serveras det kaffe i Arholmas Vårcafé, 
nu på fredag den 23 mars kommer det att bjudas på våfflor till kaffet för 
att fira våffeldagen (lite i förtid) och att det är Jul om nio månader. Men 
däremellan är det Påsk och affären kommer få in både lax och lamm till 
påskveckan. Under påskveckan kommer affären ha öppet:

 Blåmåndag  12-13

 Vit tisdag   stängt

 Dymmelonsdag   12-13

 Skärtorsdag  12-14 + 15.30-19

 Långfredag  10.30-13

 Påskafton  10.30-13

 Påskdagen  stängt

 Annandag påsk  12-13

Vill till sist påminna om att det är säsongens sista Pub-afton med 
bartömning på lördag 24 mars och natten efter detta är det dags att flytta 
fram klockan en timme då sommartiden börjar. Sommartid föreslogs av 
George Vernon Hudson 1895 med motivet att ge arbetare mer 
användbar fritid efter arbetets slut, dock dröjde det ända till 1980 innan 
sommartid infördes i Sverige.



Får vi en 
hjärtstartare till 
Arholma?
Vårdbåten - Hasse Bolin - har tagit 
kontakt med TioHundranämnden 
och bett att vi skall få en hjärtstartare till Arholma. Idén är att den skall 
placeras på affärens yttervägg för att få bästa möjliga tillgänglighet. 
Ekonomiska föreningen skall behandla frågan om att upplåta plats och 
stå för el-försörjning vid nästa möte.

Vän av ordning frågar sig kanske vem som skall sköta den? Men dagens 
hjärtstartare är så enkla att hantera att de allra flesta klarar att använda 
dem i en nödsituation. Och det är också viktigt att det kan fungera så. Ett 
hjärtstillestånd måste åtgärdas inom väldig kort tid - annars flyr livet.

Det stora problemet är att våga! Och det krävs nog en del utbildning för 
att våga ta steget. Resten löser sig nästan av sig själv. Så någon 
utbildning är det tänkt att bli.

Hans Andersson - fp i kommunstyrelsen - har tagit upp frågan på politisk 
nivå och berättar för Veckobladet att det finns hopp...

Kan man bli riktigt gammal på 
Arholma?
För några nummer sedan skrev jag om åldrande på ön. Och hoppades 
på svar. Och nu har det kommit! Sylvia och Inga Pelling bjöd oss till 
pensionatsannexet vackra sällskapssal för att samtala med inbjuden 
miljöpartist med hustru. Och det blev mycket sagt! Läs gärna vad som 
står på Arholmabloggen i Norrtelje Tidnings nät-upplaga. Och hör av dig 
sedan. Vi har faktiskt något viktigt att tala om!



Pengaproblem på länsstyrelsemöte
Den 7 mars hade länsstyrelsen kallat företagare i skärgården för att 
prata pengar. inger Örtendahl företrädde Arholma.

-   Betaltjänster (uttag kontanter, betala räkningar 
och insättning av pengar) har funnits på försök 
på fyra öar, Sandhamn, Ingmarsö, Nämndö och 
Svartsö. Det är en dyr verksamhet så det är 
oklart om denna service kan ges i framtiden. 
Vi har på Arholma inte haft många som 

efterfrågat detta och uttag har vi klarat via betalkorten 
i kassan. Affären har fungerat bankomat. Återstår att lösa är 

uttag på utländska kort berättar hon. 
Man pratade också om pakethanteringen - en fråga som skapat åtskilligt 
med bekymmer på Arholma. Paket har hamnat på Singö via DHL. 
Posten ser genom fingrarna med egna regler och för ut försändelserna 
till Arholma "fast det inte går". Schenker ville ta upp frågan på mötet, 
men det var inte riktigt moget. Den frågan diskuteras vidare och Inger 
återkommer om några nummer med information.

Båten är försenad!
Mars månad närmar sig slutet och 
båtbyggandet skulle ha varit i full sving med 
entusiastiska amatörer ledda av Ingvar 
Manners och Lennart Fransson. Men Ingvar har 
för mycket att göra och säger att vi får vänta till 
hösten. 
-  När syjuntan startar på nytt sätter vi igång 
säger Ingvar. Vi får lugna oss ett slag till!
Filmkväll på Arholma Nord!
Lördag den 31 mars visar intresseföreningen film på Arholma Nord. Det blir "En enkel 
till Antibes" med Sven Bertil Taube i en av rollerna
Enkel matservering och pub från klockan 1800!
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