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Fortsatt konflikt
vid Söderby brygga

Konflikten mellan företage
t Sjömaskiner och boende
Söderby brygga fortsätt
vid kabel nära ytan rakt
er. Sjömaskiner har nu
genom en båtklubb och
dragit en sjö- risk för
badstrand med
att den kapas av propell
rar.
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Covid ger rusch
för grovsopor

Covid-19 och uteblive
n grovsophämtning i södra delarna
av skärgården innebär massor
med jobb för
Fredrik Liljeblad.
Och han får höra en hel
del om det
kommunala sopbolagets
beslut att ställa
in hämtningarna.
– Folk är inte glada…
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Musiken blev
hennes liv

Hervor Arnells avsikt
var att göra en akademisk karriär men när
hon träffade tonsättaren Bo Sundblad
förändrades
allt. Istället blev Hervor
hans musa
som gav honom inspirat
ion och styrka
när de uppträdde tillsamm
ans.
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Slutsålt första dagen

Yxlanborna har fått en
brödbod med
dagsfärskt bröd som sålde
slut
nolltid vid öppning i månda på
gs.
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Kommunen
blundar
för det
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Viten för svartbyggen
på Torö
SIDAN 13
Ja till nybyggen
på Kymmendö
Länsstyrelsen väljer att
inte överpröva
Haninge kommuns beslut
om förhandsbesked för nya hus
på
Kymmendö. Ett efterlän
gtat besked
för flera familjer på
ön som nu får
chans att bygga
egna hem.

POSTTIDNING A

Vässad
satir
tillbaka
på Oaxen

250 x 176 mm

122 x 357 mm

Rörigt vid Årsta havsb

Parkeringsvakterna hade
fullt upp i
Årsta havsband under
helgen 27-28
juni. Inte mindre än 63
kontrollavgifter
utfärdades.
SIDAN

Lotte Johansson, fotogra
f och seglare, ställer ut
bilder från seglar hon
sin två månader lång resa
och fyra andra Hild från
med en lyxjakt Medelhavet.
Oskarshamn till StockGalleriet holm för att
är riggen på segeljakten
berätta om resan och visa
Hild från 1899. Den här
fotografier från segveckan latserna bland
annat mellan mast och
mesan. SIDAN 18
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Lyxjakter blir fotout
ställning
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