
Arholma veckoblad nr 10!!	

Här är det gamla gänget - Brita Lundberg, Margareta Vestin, Magnus Uggla, Sylvia Hvistendahl Manners Pia Åstbom 
och Britta Lännerholm. Ett stycke Arholmahistoria från 1996! Magnus Uggla bidrog med bilden.

Sista brevet från det 
gamla gänget!

Till våren (när den nu kommer...) anländer Arholmabrev. Det blir sista gången i den 
gamla formen och med deltagare från det ursprungliga gänget från 1981 - Sylvia 
Hvistendahl Manners och Magnus Uggla. Nu finns kompletterande redaktörer, 
Christer Forssander, Kristina Strömbom, Pia Åstbom och nå'n till...Kanske kan någon 
eller några bilda bro till framtiden - om någon vill ta upp idéerna på nytt.
1981 hade man haft kurs i ekologisk odling på ön och den övergick mer eller mindre gränslöst i 
studier av Arholmas historia. Ur den aktiviteten utgick idén om att tillgodose sommarbesökarnas 
nyfikenhet om vad som skedde på ön när de inte var där. Så uppstod "En vinterhälsning från 
Arholma" - ursprungligen utdelad gratis  vår och sommar. Det blev snart titelbyte och inspiration 
hämtades från Arholma-Kalle som skrivit Arholmabrev i Norrtälje Tidning - därav namnet. De 
första åren - fram till år 2000 finns i inbundet skick hos några få utvalda. År 2000 uppstod en 
tillfällig trötthet fram till 2004 då en energisk Sylvia blåste sin anda i redaktionen...fram till 2012. 
Magnus Uggla är påtagligt glad över alla 1000 sidorna som producerats. Det har gjorts fina bilder 
och fina texter och i Arholmabrev finns ett historiskt arkiv. Med särskild glädje pekar han på 
artiklarna om Arholmalotsarna - skrivna av Christer Forssander - som avslutas med detta årets 
nummer. forts på sista sidan




Ja då är vi snart mitt i påskveckan även om det mer påminner om riktigt vinterväder. 
Arholma Handel har nu gjort de sista beställningarna inför Påsk. Till påskbordet finns 
det olika sorters sill, lax från Fogdö, svenskt lammkött, helgskinka, färska tjocka 
revbensspjäll mm. Många av varorna till Påsk och jubileumspris t ex.

	 5 kg potatis 	 	 25:-

	 Mamma Scan köttbullar	 25:-

	 Helgskinka 	 	 49:90 / kg

	 Sill olika sorter 	 	 25:-

Har man gjort förbeställning på varor är de undanlagda annars gäller först till 
kvarn….

Eftersom våren är i antågande har leverans av jord, torv och gödsel kommit. Även där 
erbjuder Arholma Handel jubileumspriser. Välj tre valfria produkter med styckepris 
40:- och betala 100:-.

Som vanligt håller Arholma Vårcafé öppet för fika och så blir det överraskning till alla 
kunder på skärtorsdag!!

Påminner även om att utlämning av systemvaror ej får ske på röda dagar!



Hopp om lösning på diskussionen om Simesfonden

Kyrkorådet för Björkö-Arholma församling möttes den 28 mars för att diskutera den rapport som 
skrivits av Camilla Forsberg och Claes Örtendahl om hanteringen av Simesfonden. Wilhelm Jansson 
- Simesville - dog 1978 och lämnade i sitt testamentet ett stort bidrag till den fonden som brodern 
startat för att försäkra Arholma kyrka med pengar till underhåll och verksamhet. Fonden upplöstes i 
slutet av 2011 genom beslut av länsstyrelsen vilket upprörde många på Arholma.

Rapporten pekar på många problem med Simesfonden. Församlingen - i första hand kyrkorådet - 
har inte tagit till sig de regler för ändamål och förvaltning som angavs i testamentet. Fonden har på 
det sättet förlorat betydande belopp. Den upplösning av fonden som församlingen tog initiativ till 
hos länsstyrelsen har också gjorts på tveksamma/felaktiga grunder. 

Kyrkorådet beslutade att föreslå en lösning som visserligen inte återskapar fonden, men som 
möjliggör att syftet med fonden ändå i huvudsak kan uppnås. För det ändamålet föreslår man att ett 
belopp avsätts för en sju-årig upprustningsplan för Arholma kyrka på närmare 400.000 kronor. Till 
det förutsätter man att församlingen ytterligare skall lägga medel som motsvarar deras normala 
underhållsansvar för kyrkobyggnader. Kyrkorådets plan skall nu gå vidare och bli en del av 
budgetprocessen i församlingen. Till hösten får vi se om de goda avsikterna också förvandlas till 
handling.

Skärgårdsföreningen diskuterar sammanslagning med 
intresseföreningen

På Skärgårdsföreningens årsmöte den 29 mars, diskuterades ett förslag att gå samman med 
Intresseföreningen. Svårigheten ligger främst i frågan om medlemskapet i SIKO - skärgårdens 
intresseföreningars kontaktorganisation. Bara föreningar som uteslutande har fastboende 
medlemmar kan idag vara med i SIKO. Skärgårdsföreningen hoppas hitta en lösning på detta som 
SIKO kan acceptera och som gör att Arholmas intressen kan försvaras gemensamt av fastboende 
och fritidsboende. Ett viktigt skäl för detta är att de motsättningar mellan fritidsboende och 
fastboende som finns på andra öar inte märks på Arholma. Ett gemensamt arbete för Arholma kan 
ge mera styrka åt utvecklingsfrågorna än vad var och en av föreningarna kan bidra med själva.

Bygg- och miljönämnden avvisar överklaganden av beslut

Ägarna till fastigheten Arholma 2:50 - en skogsfastighet ovanför Minneslunden vid Österhamn - vill 
bygga ett fritidshus och har sökt förhandsbesked om bygglov. Bygg- och Miljönämnden har skickat 
frågan om dispens från landsskapsskyddet till Länsstyrelsen med egen tillstyrkan men vägrar godta 
att deras beslut överklagas av sakägarna. Kringboende menar att det saknas möjlighet att bygga väg 
till fastigheten utan att denna dras rakt genom deras trädgårdstomter. Nu studerar de sakkunniga 
om man kan överklaga kommunens beslut att inte acceptera något överklagande.

Fortsatt apoteksombud i affären

Möjligheten för affären av vara apoteksombud skulle egentligen försvunnit i sommar. Men i sin 
outgrundliga klokhet bestämmer nog riksdagen att den rollen skall vara kvar i tre år till.



Forts från första sidan om "sista brevet"
Sylvia Hvistendahl ser med särskild stolthet tillbaka till illustrationerna och omslagen. Tidigt i 
Arholmabrevs historia gjordes många illustrationer av Gertrud Lindgren. Men ganska snart började 
andra med konstnärlig ådra också bidra. Namnen beskriver en hel generation av Arholma-
konstnärer: Ann-Mari Åfeldt, Harald Lindberg, Wåge Engström, Maud Berlin, Britten Pååg. 
Omslagsbilderna beskriver en stolt tid för Arholma i konsten.Illustrationerna utvecklades också 
genom den intensiva jakten på gamla fotografier - inklusive vykort. Många Arholmabor har städat 
sina byrålådor och bidragit. 
Arbetet med Arholmabrev skapade också ett stort intresse för Arholmas historia. Ett resultat var 
Margareta Vestins bok om Arholmagårdarna.
Både Sylvia och Magnus känner ett slags glad lättnad över att detta är sista numret i "den gamla 
regimen". Ingen av dem vill utesluta att det kan bli en fortsättning. Men fortsättningen får andra ta i! 
Kanske finns det dock ett budskap som seniorerna vill föra vidare till en tänkbar nästa generation - 
Arholmabrevs "idé: "titta bakåt, beskriv nuet och öppna för framtiden".  Och båda avrundar med 
att de är stolta över vad många skribenter och illustratörer bidragit med. 
- Sammantaget är det tjockare än bibeln, säger en belåten Magnus Uggla!



Påskbuffé 
på Arholma Nord
På påskafton (lördag 7/4) klockan 18.00 
dukar vi upp vår traditionella påskbuffé!
Pris 295 kr/person inkl dessert och 
kaffe.
Bokning på tfn. 0176 560 40
Varmt välkomna!
Arholma Nord - Archipelago Lodge
Riddarviken
760 41 ARHOLMA
Tel. 0176-560 40

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. 
Ansvarig utgivare Claes Örtendahl


