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RÖSTER I SKÄRGÅRDEN
Hur långt behöver du pendla till vardags? 

Åsa Wengelin,
Blidö
Tre mil, så sex mil totalt
tur och retur. Från Blidö
till Norrtälje med egen
bil.

Rebecka Svensson,
Blidö
Jag pendlar från Blidö till
Täby varje dag. Jag bru-
kar åka med 7-färjan och
är framme på jobbet
cirka 8.10. Enkel resa är
det cirka åtta mil. 

Robert Dykhoff,
Bergshamra 
Inte alls, jag jobbar sä-
songsvis halvtid så just
nu är jag ledig fram till
mars. Annars flyger jag
Boeing 737, jag frilansar.

Mathias Lundgren,
Malsta 
Inget alls, vi tar firma-
bilen hem så vi går bara
ut till bilen. Jag och 
kollegan bor grannar.
Sedan åker vi till det
jobb vi ska. Ibland är vi
ute på öar, ibland i Norr-
tälje. 

Anders Trygg,
Björköören
Två kilometer! Jag bor på
andra sidan viken. Så jag
har det ganska bra, jag
brukar cykla. 

BILDNOTIS

drygt ett år har sjöfyllerilagen från 2010 utretts av
bland andra hovrättsrådet Anne Rapp och i nästa
vecka väntas utredningens slutsatser presenteras.

Sedan lagen sjösattes har den mött massiv kritik från båt-
folk, skärgårdsbor, båtorganisationer och sakkunniga. 

Från en dag till en annan kriminaliserades de båtförare
som druckit ett glas vin till maten och med 0,2 promille
alkohol i blodet betraktades de plötsligt som fyllerister.
Mest bisarrt är kanske ändå att 0,2-lagen jämställer båt-
och biltrafik. Nu för tiden är det lika farligt och
omdömeslöst att framföra en båt på en öde fjärd som att
köra 110 km i timmen med bil på en smal och starkt
trafikerad väg om man har druckit. 

LAGEN, världsunik i sitt slag, är också full med grum-
ligheter vilket gör den rättsosäker då den lämnar tillsyns-
myndigheterna generöst med utrymme för fri tolkning
och tillämpning.

All statistik visar dessutom att det problem som lagen
är tänkt att stävja är så försvinnande marginellt att det
inte ens kan mätas. 

Utredarna har under sitt arbete försetts med fakta-
underlag och synpunkter från bland andra organisa-
tionerna Båtfolket och Allt om 0,2 promille på sjön 
liksom från sjörättsprofessorn Hugo Tiberg. 

Med en sådan uppbackning kan man tycka att det bör
vara en smal sak för utredarna att dra de självklara slut-
satserna men fullt så enkelt är det tyvärr inte. På spel-
planen finns också andra krafter där kvalitéer som nytta,
erfarenhet, fakta och vetenskap är underordnat andra in-
tressen.

DEN MÄKTIGA nykterhetslobbyn har känningar i alla
riksdagspartier och genom åren har massor av motioner
lagts som föreslår skärpta alkoholregler till sjöss. För vissa rätts-
vårdande myndigheter har 0,2-lagen skapat efterlängtade
arbetsuppgifter i skärgården. Dessutom har de tidvis in-
tensiva nykterhetskontrollerna förbättrat statistiken över
uppklarade brott. Slutligen finns det politiker som är
övertygade om att medborgarna inte är kapabla att ta eget
ansvar och att deras vardag därför bör detaljregleras. Till-
sammans utgör dessa krafter en solid trojka vars ledord är
moral, makt och kontroll. 

Sådant hör inte hemma i en opartisk utvärdering av
sjöfyllerilagen. Låt oss hoppas att utredarna är av samma
uppfattning.
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Vetenskap mot moralism
när lag uppdateras

driftchef Kapellskärs hamn
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Peter Lundman, 

Vad händer i hamnen nu i
höst?

Vi är i slutfasen av rekry-
teringen av en ny stuveri-
chef. Nu återstår bara en del
formaliteter och vi hoppas
att han ska vara på plats
innan årsskiftet. Sen håller vi
på att byta ut vårt IT-system
och det är i stort sett klart.
Nu väntar vi bara på att en
del mjukvara ska installeras.
Samtidigt håller vi på att vi-
dareutveckla omlastningsverk-
samheten och det projektet
ska vara klart i februari – mars
nästa år.

Vilka rederier anlöper ham-
nen idag?

Finnlink, som är vår största
kund, med trafik på Nåden-
dal, Viking Line med Rosella
som går till Mariehamn och
sen har vi Tallink Silja och
DFDS Seaways som har tra-
fiken till Paldiski i Estland.

Väntas några nya fartyg till
hamnen?

Nej, inte som vi vet idag
men Finnline planerar att byta
ut en del av sina fartyg vilket
kan ske 2022-2023. Det är
väldigt intressant för de har
hybridteknik och ska gå på
batterier i hamnbassängen. Det

är inte spikat än att de ska gå
på Kapellskär men vi finns
med i diskussionen. Utöver
det funderar vi på att ta
emot engångsanlöp med
projektlaster. Vi får många
sådana förfrågningar men vi
skulle behöva mer utrymme
till att ställa upp godset.

Varför är det så mycket
stängsel i hamnområdet nu
för tiden?

I samband med ombygg-
naden höjdes säkerheten av-
sevärt. Hamnen är ett civilt
skyddsobjekt och det är vår
uppgift att skydda fartygen
och ha koll på vilka som släpps
fram till dem. Det har med-
fört att hamnen blivit lite
mer otillgänglig och det går
tyvärr inte att flanera längs
kajerna längre.

Vad har ni för planer inför
2020?

Arbetet fortsätter som
vanligt men då firar vi också
Kapellskärs hamns 60-årsju-
bileum vilket kommer att ske
den 16 maj. Vi ska snart börja
med förberedelserna inför
det.

Annonsera i TS-kontrollerade tidningar 
så du vet vad du får för pengarna.
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De senaste fem åren har från Väddö 39 observationer av lo rapporterats till länsstyrel-
sen. Nyligen fångades detta lodjur på bild i Simpnäs, Väddö. Sedan 2015 har också tre
observationer av björn samt en av varg rapporterats från ön.
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