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LEA 

I mars genomfördes två stycken 
LEA-möten i Hembygdsgården. 
Mötena är en del av en 
kartläggning av bygdens 
resurser och ska leda till ökad 
kunskap och framkomliga vägar 
för en positiv utveckling av 
bygden. Förutom våra två möten 
som omfattade Björkö och 
Arholma så görs liknande 
kartläggningar i Älmsta/
Väddöområdet, Grisslehamn/
Singö och Söderbykarl. 

Pandemin har satt käppar i 
hjulet för arbetet men de 
resterande mötena kommer att 
genomföras under hösten. 

Massor av intressant statistik 
har tagits fram av 
Hembygdsföreningen och av 
Sarah Thorsaeus från 
Coompanion. Vi ser fram emot 
en bra plan för Björkös och 
Arholmas framtida utveckling. 

BJÖRKÖ KYRKBY 

Mungipor ner - och upp igen  

I våras var det verkligen dystert ett tag. 
Samhällsbyggnadskontoret sa preliminärt nej till detaljplan 
för Björkö Kyrkby. Inget roligt besked efter alla 
uppmuntrande möten! Det var två saker som var 
problematiska:

- Björkö ligger inte inom ett ”prioriterat stråk”. Begreppet 
kommer från kommunens översiktsplan, ÖP 2040 och pekar 
ut områden som kommunen vill prioritera. Björkö finns inte 
på den kartan…

- Kommunens tjänstemän räknade med att kommunen måste 
ordna VA och att dricksvatten då måste ledas från närmaste 
område med kommunalt vatten. 8 km. 90 miljoner…

Vad säger då politikerna?
Det är inte tjänstemännen som bestämmer var bostäder får 
byggas. Det gör våra folkvalda. Sagt och gjort! Styrelsen i BLU 
bad att få träffa våra styrande kommunalråd i maj.

Bo Gidlöf och Per Persson från BLU mötte kommunalråden 
Anders Olander (c), Robert Beronius (L) och Staffan 
Tjörnhammar (m). Ett positivt möte som gav oss nytt hopp:

- Avsaknaden av prioriterat stråk på Björkö kommer inte att 
utgöra ett hinder för Björkö Kyrkby. 

- VA-frågan kommer sannolikt att kunna lösas. En 
förestående lagändring rörande kommunens skyldighet att 
ordna vattentjänster kommer att underlätta.
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Visste du? 

På Björkö-Arholma finns:  
- 400 fastboende 
- 3,3 inv/kvkm (riket 25,4) 
- en medelålder på 59,8 år (41,2) 
- gymnasie- eller högskole-

utbildade 90% (84,5) 
- 103 registrerade företag 
- 1500 fritidshus 
- en sommarbefolkning i nivå 

med Hallstavik 

Byggemenskaper 
BLU verkar för att kommunen 
hörsammar Boverkets 
rekommendationer om att stödja 
byggemenskaper framför allt 
genom att ta betalt för marken 
och plankostnaderna i takt med 
att de boende flyttar in i Björkö 
Kyrkby.  
Läs mer här: https://
www.boverket.se/sv/
samhallsplanering/
bostadsmarknad/
bostadsforsorjning/bygg-
bogemenskaper/
byggemenskaper/ 

Urbaniseringen  
sker inte längre genom stora 
omflyttningar från landsbygden 
till städerna. Tätorterna växer 
främst genom invandring och fler 
födda. 
Befolkningen i tätorterna 
fortsätter att öka samtidigt som 
landsbyg-dens befolkning nästan 
är oförändrad. 
Mellan år 2000 och 2010 ökade 
befolkningen i tätorter med 550 
000 personer till drygt 8 miljoner 
invånare. Landsbygden minskade 
visserligen under samma period, 
men bara med 18 000 personer. 

BLU får        
EU-bidrag  
En viktig del i att 
lösa vattenfrågan är 
att få till stånd en 
VA-utredning för 
Marum 2:5. 
Problemet med 
vattenförsörjning är av 
allmänt intresse och 
BLU har därför 
erhållit EU-medel för 
att göra en VA-

förstudie. Syftet med projektet är att finna 
en modell för hur man lokalt kan lösa 
vattenfrågan i områden med begränsad 
tillgång på grundvatten och där 
saltvatteninträngning kan befaras. 

Relevanta frågor för utvecklingen av Stockholms skärgård och 
för landsbygd som ligger långt från kommunala 
verksamhetsområden. Målet med projektet är att genomföra en 
förstudie som identifierar småskaliga VA-lösningar. 

Skolan får nytt liv 
Föreningen Björkö Konstnod kommer att hyra Björkö-
Arholma skola för att skapa ateljéer för konstnärer. Bristen på 
sådana är stor i Stockholmstrakten. En arbetsgrupp av 
konstnärer har startat Björkö Konstnod för att locka 
yrkesverksamma konstnärer till Björkö och för att i 
samarbete med våra lokala konstnärer skapa ett centrum för 
konstnärligt arbete.

Föreningens ordinarie 
verksamhet ska 
kombineras med BKN 
pilot.  Ett riktat program 
för boende i 
Väddöbyggden. Här ges 
möjlighet till 
konstinriktade kurser och 
föreläsningar men även 
andra resurser så som  
dropin arbetsplats, enklare 
digitalproduktionsstudio 
för video, fotografering 
samt sändningstudio för 
poddradio och video.

Skenningevikens vatten måste skyddas
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