MINNESANTECKNINGAR
Förda vid Skärgårdsrådets möte 2015-05-21
Tid:

Kl 14.00 – 16.00

Plats:

Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kommun

Närvarande:

Enligt särskild förteckning

1. Öppnande
Kjell Jansson hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.
2. Föregående minnesanteckningar
Synpunkter på förgående minnesanteckningarna framfördes. På Norröra har det
funnits tre extra soptunnor som nu är borttagna. Det lyftes även att diskussionen
som uppstod om räddningstjänsten i skärgården ska läggas till i föregående
minnesanteckningar. När en boende på Löparö behövde sjuktransport dröjde det
innan ambulanspersonalen kom. Helikoptern kunde inte flyga på grund av dålig
sikt och ambulanspersonalen kunde inte åka över sundet i den båt som fanns
tillgänglig.
3. Namnpublicering på internet
Godkändes att minnesanteckningarna med namn publiceras på
skärgårdsföreningarnas hemsidor.
4. Informations
Städning av toaletter vid replipunkter
Erik Klockare informerar om att det från och med 1 juni kommer ske daglig
städning av toaletterna vid samtliga replipunkter. Låset på en av toaletterna vid
Räfsnäs brygga går inte att låsa. Erik Klockare tar med sig frågan.
Östersjö brygga
Ansökan om bidrag från kommunen till Östersjös brygga har beviljats.
Kommunen kommer bidra med 58 000 kronor till material. Skeppsmyra byalag
kommer stå för resterande kostnad.
Östernäs brygga
Upphandlingen angående den nya bryggan vid Östernäs blev klar i vår och som
tidigare nämnt är det Gräskö Arkipelagservice AB som får uppdraget. Arbetet får
inte påbörjas förrän hösten. Erik Klockare har skickat in ansökan angående
vägen till bryggan till Lantmäteriet.
Räfsnäs hamnförening
Erik Klockare informerar om att Räfsnäs hamnförening har sagt upp avtalet med
kommunen. Erik Klockare ska ha ett möte med hamnföreningen innan
sommaren. En fråga ställs om kontakten med Fortifikationsverket. Erik Klockare
informerar om att han ska ha ett möte med Fortifikationsverket och

hamnföreningen om drygt en vecka och förhoppningsvis kommer man att
komma fram till en lösning.
Bromskär brygga
Erik Klockare informerar om det pågående arbetet med den nya bryggan i
Bromskär. Bryggan beräknas vara klar till årsskiftet 2015/2016 Den gamla
bryggan kommer renoveras.
Arbetsordning för skärgårdsrådet
Den befintliga arbetsordningen kommer att revideras och inför nästa
skärgårdsråd den 23 september kommer Olle Jansson skicka ut ett utkast som
medlemmar i rådet får ha synpunkter på. Medlemmarna i rådet poängterar att de
vill ha möjlighet att komma med synpunkter på den nya arbetsordningen. Den
nuvarande arbetsordningen delades ut.
5. Korta ö-rapporter
Stomnarö
Det finns behov av muddring vid inloppet till den nya bryggan i Spillersboda.
Replipunkten fungerar bra förutom att belysningen på toaletten lyser med för
kort lysintervall. Erik Klockare tar med sig frågan.
Tjockö
Fritidsbefolkningen börjar komma ut till ön. Det ställs en fråga om Tjockö
kommer få kommunalt VA. Det finns inga planer för närvarande att göra Tjockö
till ett verksamhetsområde för kommunalt VA. När de fick frågan tidigare var
intresset lågt.
Löparö
Det har flyttat in en ny familj på ön. Arbetet med vägföreningsfrågan fortsätter.
Parkeringssituationen lyfts igen. Det är inte möjligt att utöka antalet
parkeringsplatser på den befintliga parkeringen på Urö då kommunen inte äger
marken.
Skärgårdsföretagarna
Skärgårdsföretagarna försöker få fler medlemmar. Kommunikationer och
fraktstöd diskuteras. Det finns ett stort behov att alla öar ska ha internet
uppkoppling oavsett hur uppkoppling sker. Skärgårdsföretagarna ska börja bjuda
in Länsstyrelsen och Landstinget en gång varje år för att informera om vad som
händer i skärgården.
Söderarm
Just nu är det högsäsong ute på ön. Waxholmsbolaget kör inte till Söderarm och
många upplever att det är dyrt med taxibåt. För en fortsatt utveckling måste
kommunikationer förbättras.
Norröra
För närvarande finns det fyra soptunnor för friluftslivet vilket inte är tillräckligt.
Den nuvarande lösningen är att turister ska ta med sig sina sopor när de lämnar
ön vilket många i rådet är skeptiskt till att de kommer göra.

Yxlan och Blidö
När högsäsongen drar igång märks det tydligt att servicen på färjorna är
bristande.
Renoveringsbehovet av Stämmarsunds brygga lyfts. En ansökan om renovering
får skickas in till kommunen för behandling.
Gräskö
De flesta hushåll på påkopplande kommunalt VA och fiber och det fungerar bra.
Det efterlyses får för betning på ön, de som finns idag är inte tillräckliga. Man
ser framemot den nya bryggan vi Östernäs. Den befintliga allmänna bryggan i
Östernäs har behov av renovering. Erik Klockare ska inspektera bryggan och ta
kontakt med Trafikverket som ansvarar för bryggan.

6. Replipunkter och bryggor
Replipunkter och bryggor behandlades under punkt 4 Information.

7. Övriga frågor
Fartområden i skärgården
Anngret informerar om att Transportstyrelsen har skickat ut en remiss angående
fartområden i skärgården. Remissen har inte skickats till kommuner. Den
befintliga fartindelningen gör att det endast är tillåtet att köra med mindre båtar i
Norrtälje kommuns yttre skärgård. För att få köra med större båtar krävs en
speciell klassificering vilket är dyrt. Transportstyrelsen har godkänt fartändring
inom två områden men avslår ändring för Norrtälje kommun med hänvisning till
otillräcklig information. Anngret kommer se till att sprida remissen till berörda
organisationer och föreningar och Torkel Andersson ansvara för att remissen
behandlas av kommunen.
Räddningstjänst i skärgården
Frågan om sjukvårdstransport i skärgården lyft igen. Vad finns det för alternativ
om helikopter inte kan lyfta? Kommunen ansvara inte för sjukvårdstransporter,
Kjell Jansson hänvisar till patientnämnden för anmälan av händelsen som
inträffade tidigare i år.
Det uppstår en diskussion om bränslefrågan. Från och med 1 juni får man inte
längre köra på oskattadbränsle i egen regi. Om man kör på uppdrag av någon
annan kommer man fortfarande få köra med oskattadbränsle. Detta är en fråga på
statlig nivå.
En uppdatering av den fördjupade översiktsplanen för skärgården efterfrågas.
Frågan skickas vidare till Olle Jansson.

8. Avslutning
Kjell Jansson tackade för ett bra möte och önskade alla en trevlig sommar.

Sammanträden under 2015
23 september kl. 14-16
18 november kl. 14-16
Norrtälje som ovan
Vid pennan
Anna Bolinder

