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– Det har lugnat ner sig nu
efter den värsta chocken,
säger hembygdsföreningens
ordförande Torbjörn Boström. 

Det var i februari 2008
som bomben slog ner i före-
ningen – då fick de veta att
de hade tilldelats ett arv i
miljonklassen. 

DEN AVLIDNA Ljusteröbon
Birgitta Andersson hade inga
barn och hennes bror var
framliden. Hon testamente-
rade därför i princip alla sina
tillgångar, framför allt två
värdefulla jordbruks- och
skogsfastigheter, till öns

hembygdsförening. 
– Vi trodde att vi kanske

skulle få en 10 000 eller så,
skrattar Maud Löfberg,
sekreterare i föreningen, men
det blev ju lite mer. 

– Det var ett djärvt beslut
av Birgitta att skänka oss allt,
flikar Torbjörn Boström in.

Vi uppskattar det mycket.
Men det tar tid och en massa
kraft nu att administrera allt. 

Hembygdsföreningen har
därför tagit hjälp av reviso-
rer som ser till att allt går rätt
till. Av de två testamenterade
fastigheterna såldes den ena,
Inneby gård, 2009 för 13
miljoner. Den andra, Väster-
gården, behåller föreningen
själv. Där inhyser de bland
annat hembygdsgård och
kontor.

VÄRDET PÅ föreningens till-
gångar uppgår i dag till näs-
tan 23 miljoner kronor. De
består av mark och gårdar
samt 18,5 miljoner som ge-
nererar ränta på banken. 

– Vi vill se till att alltid ha
minst tio miljoner på ban-
ken för att kunna leva på

räntan, förklarar Torbjörn
Boström. 

Ständigt trillar det in nya
önskemål om och förslag på
vad pengarna borde använ-
das till. I testamentet till
hembygdsföreningen fram-
går dock att pengarna ska
användas till museet. 

– Så om vi till exempel
börjar stötta operafestivalen
eller vad det nu är så strider
det ju mot testamentet, säger
Torbjörn Boström. Annars
skulle vi gärna göra det. 

I början av juni bildades den
ideella föreningen Ornö
fiber. Föreningens syfte är att
bygga ett fibernät på ön, i
första hand från Lättinge till
Brevik via bland annat
Torsnäs och Björkö. En an-
sökan om ekonomiskt stöd
för utbyggnaden har skickats
in till länsstyrelsen, som sam-
ordnar stödpengarna från
EU:s landsbygdsprogram. 

– Om ansökan går ige-
nom och vi får låna pengar
billigt, ska de hushåll som
ansluter sig inte behöva be-
tala någon kontantinsats,
säger Ornöbon Per Sundin
som under vintern varit dri-
vande i projektet. 

För närvarande pågår
även arbetet med att dra en
250 meter lång fiberkabel
från skolan till bygdegården.
Inom ett par veckor räknar
Per Sundin med att bygde-
gården därigenom kommer
att vara ansluten till kom-
munens bredband, som i sin
tur är anslutet till resten av
världen via den så kallade

Stokabkabeln. På så vis kom-
mer man att på bygdegården
kunna demonstrera hur ett
bra bredband fungerar och
erbjuda en snabb uppkopp-
ling till den som tar med sig
sin bärbara dator. En låneda-
tor kommer också att finnas. 

DEN 2,5 MIL långa kabeln till
Torsnäs och Björkö beskri-
ver Per Sundin som steg ett i

en utbyggnad som förhopp-
ningsvis kommer att omfatta
hela ön. Då är man uppe i 8
mil fiberkabel. 

– Som ett stambyte av tele-
kablar, beskriver han den
process som inte bara Ornö
utan hela landet nu genom-
går. 

– Om tio år kommer det
inte att finnas någon koppar-
kabel i Sverige. 

Det trådlösa bredband
som många använder sig av i
dag fungerar enligt Per Sun-
din hjälpligt. 

– Men där har man i
princip nått de fysiska grän-
serna för hur fort man kan
skicka data. 

TRÅDLÖST ÄR med andra
ord inget att satsa på inför
framtiden, som kommer att
ställa allt högre krav på
snabba uppkopplingar. I alla

fall om man vill undvika den
skog av master som skulle
krävas för att man ska komma
upp i riktigt höga hastigheter.  

Med fiber undviker man
dessutom strålning i atmo-
sfären, och när kabeln väl är
på plats, är den resurssnål
och kräver förhållandevis lite
elektronik för att fungera. 

Parallellt med planerna
på Ornö driver även skär-
gårdsbornas organisation Siko
ett projekt för att främja ut-
byggnaden av bredband i
skärgården. Om Ornöprojek-
tet går i lås hoppas Per Sundin
att Siko kommer att kunna
dra nytta av erfarenheterna
och den organisation man
där byggt upp. 

LJUSTERÖ

Många vill ha del av miljonarv
Det har gått tre år sedan hembygdsföreningen på
Ljusterö blev mångmiljonär tack vare ett generöst
arv. Den har gjort sitt bästa för att förvalta arvet
som i senaste bokslutet uppgick till närmare 23
miljoner kronor.  
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Maud Löfberg och Torbjörn Boström i Ljusterö hembygdsförening
visar stolta upp sitt lilla museum. 

ORNÖ

I veckan påbörjades arbetet med att dra en bred-
bandskabel mellan skolan och bygdegården på
Ornö. Detta som en försmak av vad som komma
skall – i alla fall om den nybildade föreningen Ornö
fiber får som de vill. 

Per Sundin, Ornö. 
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Snart kommer man att kunna surfa riktigt snabbt på Ornö bygdegård. 

Fiberkabel till bygdegården
ger försmak av framtiden 

Fortsatt kris för
västkustens fiskar 
En ny rapport från Fiskeri-
verket visar att trenden för
den kustlevande fisken på
västkusten är fortsatt nega-
tiv. Detta trots att fisket i
kustzonen begränsats. Att få
tillbaka de kollapsade lokala
torskbestånden kan enligt
verket ta mycket lång tid.
Positivt är dock att överlev-
naden av ungfisk ökat. JH 

Överdrivna krognotor
nekas 
Vid en granskning av Norr-
täljeföretaget Scanbult Cranes
kontokortsnotor underkände
Skatteverket deras höga av-
drag för representation på
krogen. Företaget får betala
straffskatt samt blir upptax-
erade med 35 000 kronor. LH

Årets ö-spel hålls 
i september 
Ö-spelen på Möja kommer i
år att gå av stapeln den 3
september, i och utanför
Möjahallen. Samtliga ö-skole-
barn från F-klass till och
med nionde klass, från Svartsö,
Runmarö, Ingmarsö och
Möja är välkomna att delta.
Bland grenarna märks bland
annat tandemskidstafett, stylt-
gång, vattenstafett och hinder-
bana. 

Mer info på www.moja-
hallen.se. JH 

Ökat resande 
på Sjövägen
Sjövägen, båtlinjen mellan
Nacka, Nybroplan och Li-
dingö, hade vid det senaste
mättillfället förrförra veck-
an, över 6 000 passagerare
under loppet av en vecka.
Siffran är en markant ökning
jämfört med hösten 2010 då
genomsnittligt antal resenärer
per vecka var 3 500. Många
resenärer, drygt 1 000 stycken,
tar även cykeln med sig på
båten. Ytterligare en båt har
satts in för att öka turtäthe-
ten, och båtarna trafikerar
nu även Norra Djurgårdss-
taden vardagar. CT

Stiftelsen söker
EU-pengar
Tillsammans med Öster-
åkers kommun, Frilufts-
främjandet och aktörer på
Åland har Skärgårdsstiftel-
sen lämnat in en ansökan till
EU för att kunna starta ett
barn- och ungdomsprojekt.
Syftet är att fylla behovet hos
alla skärgårdsaktörer att få
bättre kunskap om vad de
yngsta skärgårdsborna tyck-
er om sin vardag. CT


