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Inget världsarv 
i skärgården
– Nu hittar vi tillbaka till en 
konstruktiv dialog, säger Yvonne
Blombäck, Världsnaturfonden. 
Fonden drar tillbaka sitt förslag om

att göra hela Stockholms skärgård till
världsarv. SIDAN 5

Myndighetens tavla 
ger fri fart
Efter att definitionen på vad som
utgör ett skepp ändrades för ett par
år sedan glömde man ändra tilläggs-
tavlor på vissa farleder, något som i
praktiken ger fri fart på sträckorna.

SIDAN 9

Ombyggnation ett hot
mot näringslivet på Möja
Företagare och föreningar på Möja är
oroliga för att en planerad ombygg-
nation av bryggan i Berg riskerar att
få långtgående konsekvenser för
besöks- och när-
ingsliv i hela
Möjaskärgården.
SIDAN 7

På djupet med förläggaren 

Markbyte kan lösa
konflikt i Räfsnäs

””Vi slåss för
att det ska
vara rent
vatten

SIDAN 11

Fuskbyggd
brygga 
repar båtar

SIDAN 7
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Räfsnäs samfällighetsförening är skarpt kritiska till Norrtälje
kommun för att inte kommunicera sina planer kring Räfsnäs
hamn. Kommunen har nu sagt upp ett mångårigt avtal dem
emellan utan att förstå konsekvenserna, menar samfälligheten.
Men ett möte med den nya markförvaltaren Sven-Erik Öhlin

kan kasta nytt ljus över situationen och kommunen erbjuds
nu ett markbyte.
– Vi är villiga att gå kommunen till mötes. De får i princip

lika mycket mark som vi ger bort, plus allt vatten utanför,
säger ordföranden Jan-Eric Wilén. SIDAN 3

Ombord på Tibnor pågår det noggranna fältarbetet med
att segla, skriva, fota och loda sig fram genom de bästa
hamnarna som sedan beskrivs i Brixham Books guideböcker.

Vid rodret, och bakom pennan, står Anders Hellberg och
Kerstin Benckert.
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Kapellskär
moderniseras
Nu satsar Stockholms
Hamnar på landel 
och ett automatiskt
förtöjningssystem i
Kapellskärs hamn.  
– Den här görs för att kunna ta

emot större fartyg, säger Peter
Lundman, driftchef på Kapellskärs
hamn. SIDAN 14

Edvard från
Ornö en av
Sveriges
Mästerkockar
– Det är klart jag har

sneglat på att driva ett ställe i skär-
gården, det vore ju superspännande!

SIDAN 2

Bygglov för mobilmast 
på Ornö upphävs SIDAN 19

Drama på Gotlandsfärjan 
SIDAN 11


