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MINNESANTECKNINGAR
förda vid Skärgårdsrådets möte 2015-09-23
Tid:

Kl 14.00-16.00

Plats:

Sammanträdesrum Häverö i Kommunhuset Ankaret, Norrtälje

Närvarande:

Enligt särskild förteckning

1.

Öppnande
Ordförande Olle Jansson (S) hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2.

Föregående minnesanteckningar
Mötet beslutar lägga föregående minnesanteckningar till handlingarna.

3.

Namnpublicering på Internet
De närvarande har inget att invända mot publicering av namn på Internet.

4.

Arbetsordning för skärgårdsrådet
Förslaget till arbetsordning diskuteras och de ändringar som föreslås förs in i
dokumentet, som skickas ut till nästa möte. Följande diskuteras:
- är 10 fastboende på en ö en bra siffra för att vara med i Skärgårdsrådet? Kunde kanske
mindre öar gå ihop och skicka en representant. Vid behov bör man kunna adjungera
andra deltagare.
- Rådet är bara rådgivande, inte beslutsfattande. Hur kommer vi vidare med våra frågor,
som inte är kommunala.
- Bör vara fyra sammanträden om året, två på våren och två på hösten.
- Att ärenden måste anmälas 30 dagar före är för långt, 14 borde räcka. Anteckningarna
bör också ut så snart som möjligt på webben.

5.

Korta ö-rapporter
Tjockö
Kommunen har varit ute och kontrollerat avlopp och många har fått nerslag.
Förelägganden att åtgärda under 2017/2018. För dyrt med kommunalt avlopp. Många
skaffar eller tänker skaffa minireningsverk. Oklart vad som gäller, olika handläggare ger
olika besked.
Butiken och krogen har gått bra i sommar.
Några nyinflyttade under året.
Norröra
Tre soptunnor togs bort under våren. Detta påpekades i maj, men de kom inte tillbaka
under sommaren.
Soptömningssäsongen för fritidsboende är en vecka för kort. Kommunen behöver
kontrollera att alla som ska ha soptunnor också har det. En del lägger sopor i tunnorna
avsedda för det rörliga friluftslivet.
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De boende har bildat en förening, som köpt in det gamla kapellet och med hjälp av
bidrag och mycket ideellt arbete har man rustat upp det. Används som samlingslokal.
Skärgårdsföretagarna
Skärgårdsföretagarna kommer att samla ihop så många skärgårdsföretag som möjligt till
möte på Blidö den 20-21 november. Försöker värva flera medlemmar, är ca 35 idag.
Fler och fler kommer på mötena. Södra och norra delen av skärgården har olika
förutsättningar. Man hoppas att skärgårdsföretagen ska kunna utöka och våga anställa
fler.
Söderarm
Anngret Andersson har nu drivit Söderarm i 16 år och hoppas att kunna anställa en
person på halvtid framöver.
Löparö
Problem med vägarna. Bildandet av vägsamfällighet överklagat. 200 tomter är
avstyckade, men ingen ansvarar för vägarna. Ärendet har pågått sedan 1997.
Blidö-Frötuna skärgårdsförening
Blidö-Frötuna skärgårdsförening har haft skärgårdslandstingsrådet på besök.
Sopstationen för det rörliga friluftslivet i Bromskär stängs i oktober. Skulle behöva vara
öppet året om, då många långfärdsskridskoåkare utgår härifrån.
Trafikverkets brygga i Bromskär i mycket dåligt skick och Trafikverket svarar att det är
lågprioriterat. Här bör kommunen hjälpa till och trycka på hos Trafikverket.
Har tidigare klagat på hur reservtrafiken med färjan har fungerat och har nu fått som
man vill.
SIKO
En studieresa är planerad till Brändö kommun i Ålands skärgård för träffa
kommundirektören Johan Wrede och bl.a. titta på hur man löst bredbandsfrågan.
Gräskö
Fortfarande gott om bofasta, ca 30 varav 4-5 skolbarn. Köpmanholms skola har dubblat
sitt elevantal.
6.

Replipunkter och bryggor
Erik Klockare redovisar läget för arbetet vid olika replipunkter och bryggor.
Bromskär – arbetet har pågått hela sommaren och beräknas vara klart vid årsskiftet.
Östernäs – kommunen vill ha servitut för att använda väg, men ännu inte fått några
handlingar från Lantmäteriet.
Räfsnäs – möte före sommaren med Fortifikationsförvaltningen.
Fortifikationsförvaltningen vill ha servitut. Kommunen vill hellre skriva ett
nyttjanderättsavtal med staten, eftersom ett servitut hänger ihop med byggnad.
Inget som hindrar att hamnföreningen ändå kör sin förstudie.
Förnyad kontakt kommer att tas med Fortifikationsförvaltningen.
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Många boende på Arholma vill ha Räfsnäs som hamn, bl.a. beroende på att man har sina
barn i Rådmansö skola. Detta är inte möjligt, då det blir för stor belastning och behov av
parkeringar.
Östernäs – Erik har varit i mailkontakt med Trafikverket om bryggan.
Bromskär – det är en samfällighetsförening som bygger båtplatser för ca 130 båtar.
Boende på Söderöra tycker att den borde ha flyttats söderut.
Kaj byggs och isättningsramp. Det kommer att gå att köra ner med lastbil.
Spillersboda – de avgifter som tas ut räcker inte till att sköta de åtaganden man har.
7.

Övriga frågor
Fartområden – kommunen bör bjuda in Transportstyrelsen för diskussioner. I deras
förslag finns bl.a. farled som ligger utanför E-området.
Man har inte gjort några våghöjdsberäkningar eller avstånd till skyddad hamn.
Räddningstjänst – ambulanspersonal går inte i vanliga båtar vid larm ut till öar, utan
sitter och väntar på räddningskryssaren Stenhammar för transport. Detta handlar om
invånarnas säkerhet.
Frågan kommer att diskuteras med räddningschefen.

8.

Mötet avslutas
Ordföranden tackar deltagarna och
Nästa möte äger rum den 18 november 2015, kl 14.00-16.00.

Vid pennan
Britt-Marie Bohlin

