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En person boende på
Löparö står nu åtalad
för olaga hot tvist kring
efter att ha skickat ett sms
en VA-utbyggnad på ön.
med en bild på en pistol
Mannen förnekar brott
till en för- och menar
troendevald i Norrtälje.
att han skickat fel bild.
Bilden skickades i samban
Hans avsikt var istället
d med en skicka en bild
att
på en toalettstol.
SIDAN

Hektiska tider för
sjöräddning och sjöpo
lis

3

Veckan som gick kantad
es av många
olyckor och tillbud till
sjöss. Grundstötningar, ambulanshelik
optertransporter, ungdomar i sjönöd,
en drunkning och en markbrand
är bara några
av flertalet incidenter
som krävde
utryckningar.
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Öbo står åtalad efter
att ha hotat politiker
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Vill locka fler
bofasta
till öarna
SIKO genomför en
kampanj för att väcka
intresse för att bosätta
sig i skärgården.
– Vi vet att det finns en
massa
bostadsprojekt som kan
förverkligas
om det fanns ett dokum
enterat
intresse, säger Göran Lagerst
röm på
SIKO.
SIDAN 2

P-förbud vid färjeläge
ställer till med problem

1/1-sida
250 x 370 mm

1/2-sida ligg
250 x 176 mm

1/2-sida stå
122 x 357 mm

Trafikverket har infört
parkeringsförbud vid Köpmanholms
färjeläge på
Yxlan, något som ställer
till det för
ägarna av kiosken intill.

16.300:-*
9.900:9.900:-

SIDAN 11

Friköp på Landsort
en het potatis

Gruvkulturhistoria på
Utö i dagarna

tre

Sägner och sanningar, anekdo
ter från gruvorna, det hårda
gårdslivet på mormors
skärFörra helgen bjöd Utö
tid och alla celebriteter
in till en helg i historieberättan
inom kultur- tecken.
eliten som vistats och satt
dets
sin prägel på ön genom århundr
adena.
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Avslag för snabbfärja
SIDAN 5
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122 x 176 mm
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5.600:-

Många båtolyckor –
fler kräver båtkörkortallt
Konstintresserade
trotsade regnet

SIDAN 7

Ovädret stoppade inte
de många
besökare som kom för
att njuta av
målningar och skulpturer
under helgens
konstrundor på
Yxlan och
Furusund.

POSTTIDNING A

Två ambulanshelikoptrar i
drift året om

SIDORNA 12–13

Skärgården
vill bli återbefolkad

1/4-sida

En debatt kring den långdra
gna frågan
om friköp på Landsort
har tagit fart.
SIKO ställer sig nu bakom
de bofasta
och vill se en fördjupad
konsekvensutredning.
SIDAN

1/4-sida
250 x 85 mm

5.600:-
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1/6-sida
80 x 176 mm

Övrig information

1/8-sida
122 x 85 mm
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