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MINNESANTECKNINGAR
förda vid Skärgårdsrådets möte 2017-11-29
Tid:

KL 14.00–16.30

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§

Korta ö-rapporter
Stomnarö
Lugnt, för lite båtplatser i Spillersboda, överväger att ta avgift för parkeringen i
Spillersboda för att få bort det missbruk av parkering som sker där. Haft problem med
den kommunala avloppsledningen flöt upp, vilket Stomnaröborna måste åtgärda själv.
Det har anordnats en helikopterplats för ambulanshelikoptern i Spillersboda.
Tjockö
Länsstyrelsen kommer att köra från Ö för Ö på Tjockö den 22-23 februari.
Ön har fått pengar till att rusta upp tvättstugan från Leader.
Arholma
IP-only lägger fiber på ön 2 kvartalet 2018.
Länsstyrelsen kommer att köra Ö för Ö den 22 – 23 mars.
Det är brist på parkeringsplatser i Simpnäs, det saknas ungefär 30 platser.
Miljöstationen vid Brandstationen på Björkö-Arholma är borttagen:
Den är ersatt av: Björkö, vid parkeringen före hamncafét vid Simpnäs brygga (här
kommer finnas en bil för farligt avfall).
Öppen klockan 10:00-10:30 följande datum:
2017 - 8 oktober och 10 december.
2018 - 11 februari, 8 april, 10 juni, 12 augusti, 14 oktober och 9 december.
Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
Föreningen har haft årsmöte, samt gått igenom remiss för Landsbygds och
skärgårdsprogrammet i Norrtälje kommun. De har tagit fram ett program och ska göra
utflykter under kommande året. De är glada över rapen i Bromskär, men är bekymrade
över att återvinningsstationen i Bromskär tagits bort. Det grävs ner bredband på många
ställen på ön, vilket medfört att de redan trånga vägarna blivit svårframkomliga vid
dessa platser.
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Löparö
Håller fortfarande på med att göra iordning vägarna. Det blir ingen vinterbro under
denna vinter.
IP-only har förfrågan om bredband ute t.o.m. december utgång. Bredbandsbolaget har
inte angett tidsperiod för anmälan.
Det är problem med markägaren angående P-platser på fastlandet.
Norröra
Lugnt och väldigt lite folk, de kommer att se över bredband ihop med Söderöra.
Just nu är det en älg på ön.

Söderöra
Det lyser i belysningen vid Bromskärs brygga, felet som varit är att någon vid ett
flertal tillfällen tagit ur säkringarna till belysningen som därigenom slocknat, elskåpet
har därför försetts med lås.
Samfällighetsföreningen har fastnat för radiolänk i stället för fiber.
Yxlan
Det dras fiber över stora delar av ön, Telia i södra delen, där fibern hängs i
telefonstolparna. IP-only övriga delar där fibern grävs ner.
Gräskö
Väntar på att det ska byggas en väntkur i Östernäs, samt önskar anropsstyrda bussar
ner till bryggan.
De blir båtförbindelse till Östernäs brygga tur och retur på lördagar, önskvärt att
skärgårdstrafiken trafikerar till Stockholm fre-lör-sönd året runt.
De vill att kommunen sätter ut får på ön.

Allmänt
Önskvärt att bryggplanen revideras.
Att anropsstyrd båttrafik kommer till stånd.

4 § Landsbygds och skärgårdsprogrammet

Torkel gick igenom nuläget för Landsbygds och skärgårdsprogrammet, med
tyngdpunkt på skärgården.
Han talade om att Kommunen har avsatt 3 mkr till lokal utveckling, av dessa så
kommer 250 tkr att ingå i en gemensam skärgårdsfond för finansiering av
skärgårdsprojekt, totalt kommer den fonden att innehålla 3mkr, fonden kommer bl. a
att finansiera från Ö för Ö projektet.
http://www.norrtalje.se/globalassets/kommun-och-politik/landsbygdsprogramremiss.pdf
http://www.norrtalje.se/globalassets/kommun-och-politik/landsbygdsprogramunderlag.pdf
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5§

Folkomröstningen
De var det lägsta valdeltagandet i Sverige med 17,4 % av befolkningen som röstat.
Antalet Ja röster var mindre än antalet som skrivit på skrivelsen till kommunen för att få
till folkomröstningen.

6§

Mötestider 2018
Skärgårdsrådet planerar att hålla möten den 21 mars, 16 maj, 26 september och 21
november. Alla hålls kl. 14.00 – 16.30 i Häverösalen i Norrtälje kommunhus om inget
annat särskilt meddelas.

1§

Mötet avslutas
Ordföranden tackar deltagarna och avslutade mötet
Nästa möte äger rum den 21 mars 2018 kl. 14–16.30.

Vid pennan Erik Klockare

