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VVVVi har nu kommit en bit in på det 

nya året. Det var väl längese´n vi 
hade en vinter med en så lång 
snötäckt period som vi haft i år. 
Lagom kyla har vi också. Solen 
kan vi förstås längta efter, men 
det kommer väl en vår i år med. 
IIII roten har det varit stor sorg 
efter det att Bert Åhrman och Rolf 
Olarsbo lämnade oss med tio 
dagars mellanrum i slutet av de-
cember. I början av januari läm-
nade också Bror Hållinder hastigt 
detta jordeliv. Det känns tomt och 
tungt, men livet måste gå vidare. 
Alla har vi många minnen som vi 
kommer att bära med oss så 
länge vi finns. 
PPPPostupproret som Årböle byalag 
dragit igång, fortsätter. Posten 
AB håller på att flytta postlådor 
flera km från de kunder som bor 
avsides. De ska placeras efter 
lantbrevbärarens färdväg, som är 
den väg som Posten bestämmer. 
Det blir en stor orättvisa, alla får 
därmed inte rätt till samma post-
service; de som får över en km till 

postlådan kommer inte att få till-
gång till lantbrevbärarens för-
nämliga service. I Årböle rote har 
Magön och Olarsbo drabbats. De 
har överklagat till EU kommissio-
nen, eftersom de anser att Sveri-
ge inte följer EU:s riktlinjer som 
säger att medlemsländernas 
medborgare ska ha tillgång till 
post fem dagar i veckan till deras 
bostad. Magön och Olarsbo vän-
tar på svar. De beordrades att 
hämta posten på brevbärarkonto-
ret i Skärplinge, när de vägrade 
att gå med på den planerade 
postlådeflytten. I snart fyra må-
nader har de nu åkt 4 mil att 
hämta sin post. Det blir nog inte 
varje dag…  
Det har varit stort medieintresse 
för årbölebornas protester. Se-
nast var SVT2 i Årböle och filma-
de för en serie  program, Folk-
vald, som kommer att gå i sju av-
snitt, med start den 24 april. De-
battledare var David Batra. Tea-
met hade lyckats få Ulrica Mes-
sing att besöka oss.  Vi bjöd in 
många som fått sina postlådor 
flyttade under protest. I Wahl-
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grens kök bjöd Byalaget på 
smörgåstårta och kaffe medan 
debatten friskt rullade på, foto-
grafen Emil filmade och produ-
centen dirigerade.  Så kom Ulrica 
med sin pressekreterare och po-
liseskort. Hon lovade att se över 
riktlinjerna, lyssna noga på EU:s 
svar och kolla andra länders till-
lämpning av postreglerna. Alla 
ska få rimligt avstånd till postlå-
dan, en ny lagstiftning kommer 
2007. Den ska vi få en kopia av 
lovade hon i sin nya mobiltelefon 
som hon fått av TV-teamet, två 
tomma konservburkar med ett 10 
m snöre emellan (eftersom det 
inte finns någon mobiltäckning på 
Hållnäshalvön heller) Vi får väl se 
vad hennes löften är värda! 
 

PPPPå Tur i Hållnäs kommer att gå 
av stapeln den 12-13 augusti. I år 
får vi arrangera det utan Leader+ 
bidraget. Det finns en grupp som 
jobbar med samordningen; Vi Vill 
Årböle kommer liksom tidigare att 
medverka med Loppis och kaffe-
servering vid Å-kanten, med bak-
ning av Årbölebröd i Åhrmans 
brygghus och Varggårdsvisning.  
 
Följ med på Hållnäs hemsida och 
se hela På Tur i Hållnäs pro-
grammet www.hallnas.se

ÅÅÅÅrsstämma blir det söndagen 
den 14 maj kl. 14 i Åhrmans 
brygghus. 
Kallelse i kommande nummer av 
ÅrböleÅrböleÅrböleÅrböleNyttNyttNyttNytt....

MMMMed detta nummer följer ett in-
betalningskort för medlemsavgift 
2006. Den är oförändrad: 150 kr. 
för familj och 100 kr. för enskild 
medlem. 
 

Välkomna med på 
 
Sportlovs utflykt till Hustom-
ten på Kallnäslandet, om väd-
ret tillåter 
 

Lördagen den 25 februari 
kl. 12 

 
Ta med skidor, skridskor, pul-
ka eller spark om ni vill spor-
ta. Det kan bli ett litet Wasa-
lopp, pimpelfiske eller något 
annat kul. Korvgrillning, kaffe 
och saft med bulle och ge-
menskap blir det säkert.  
 
Byalaget bjuder på förtäring-
en under dagen.  


