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MINNESANTECKNINGAR
förda vid Skärgårdsrådets möte 2018-03-21
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§

Korta ö-rapporter
Arholma
Ö till Ö kommer till Arholma i två dagar (torsdag-fredag) denna vecka och från kommunen kommer det att vara rätt bra bemanning med politiker och tjänstemän. Cirka 40
% av de boende har tecknat avtal om bredband med IP-Only men man får inga besked
om igångsättning och tidplanen. Osäkert vad som kommer att hända.
Löparö
Frågan om vinterbron har försenats eftersom en av de två berörda tomtföreningarna
måste ta upp frågan på sitt årsmöte den 18 april innan de kan lämna besked. Iordningställandet av vägnätet på ön är i stort sett klart. Generellt har permanent- och fritidsboende olika syn på åtgärder som skulle underlätta för de permanentboende på ön. Detta
leder till rätt mycket osämja om frågor som det borde gå att samarbeta kring. Frågan
ställs om inte Norrtälje kommun kan göra något för sina egna invånare? Ordföranden
meddelar att frågan om hur kommunen kan bistå är under beredning.
Norröra
Största problemet just nu är att det finns åtminstone ett vildsvin på ön. Man har varit i
kontakt med kommunen och skyddsjakt kommer att utföras inom kort. Annars inget
särskilt att rapportera.
SIKO
Vid årsmötet i februari invaldes Björkö hembygdsförening. I övrigt är det många frågor som man hanterar just nu, t ex posthantering, bredband m.m.
Gräskö
Problem med att man inte kan få busstrafik ner till Östernäs brygga eftersom bussen
enligt uppgift inte kan vända där. Oklart vad som hänt med frågan om busstur med
kallelse som skulle utredas.
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Anders Olander meddelar att kommunen haft kontakt med Trafikförvaltningen för att
få till försöksverksamhet med annan typ av busstrafik än den traditionella och att göra
detta i Norrtälje eftersom det är den enskilt största landsbygdskommunen i länet. Men
det verkar som eventuell försöksverksamhet kommer att prövas i någon annan kommun.
För ett tag sedan deltog en representant från Waxholmsbolaget på mötet, oklart vad
som har hänt sedan dess och om det resulterat i något konkret.
Om vi vill ha får till hagarna på Gräskö, vem ska vi kontakta? Anders Olander tror att
kommunekologen Josefin Sundberg är rätt person för frågan.
Skärgårdshandlarna
Finns det möjlighet att ha en tunna för matavfall i hamnen i Rävsnäs? Anders Olander
tar med sig frågan till Tommy Lundqvist och Teknik- och klimatnämnden.
Tjockö
I stort sett samma punkter som tidigare. Trädallén på kommunens mark behöver åtgärdas snarast då det finns risk för personfara på grund av grenar som riskerar att ramla
ner. Vid sopsortering är plast mycket skrymmande, vore bra med en större behållare i t
ex Rävsnäs. Vad gäller Rävsnäs hamn så kvarstår samma frågor som tidigare.
Blidö Frötuna Skärgårdsförening
Föreningens frågor togs upp under 7 § Övriga frågor.
5§

Landsbygds och skärgårdsstrategin för Norrtälje kommun
Strategin var uppe i kommunstyrelsen i måndags (19/3) och går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande den 16 april.

6§

Ö till Ö på Tjockö, reflektioner
På Tjockö var man överlag positiva till Ö till Ö. Man tog fram 12 projekt som de boende ska driva själva: Bredband, skapa en gästbrygga, skapa övernattningsmöjligheter
i form av t ex vandrarhem för att nämna några.

7§

Övriga frågor
Fredrik Klingstedt från Renhållningen var med under del av mötet för att svara på frågor:
Vad händer med återvinningsstationerna på Blidö och i Furusund?
Kommunen har bara ett informationsansvar, det huvudsakliga ansvaret ligger hos FTI
(Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Men på Blidö finns det ett nytt läge som
man arbetar med, bygglov och markavtal måste ordnas. Även i Furusund finns det en
tänkbar placering som man jobbar vidare med.
Slamsugningen, varför ska fastighetsägarna lösa ett arbetsmiljöproblem?
För kommunen är huvudfrågan att upphandlingen av entreprenör för slamsugningen
fördyras när många fastighetsägare har långa avstånd till slamanläggningen vilket
medför att hela kollektivet får betala högre avgifter.
Om det finns en tunna för matavfall på fastlandet, tömmer kommunen den?
Ja.
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Större behållare för plast på fastlandet, skulle det gå att ordna?
Det är inte avfall som faller under kommunens ansvar utan det är en fråga som måste
tas upp med FTI.
Blidö Frötuna skärgårdsförening genom Lars Berglund lämnade in en skrivelse (bifogas protokollet) med ett flertal frågeställningar, bl a:
8§

Bryggan i Furusund – vad händer framöver, kommer den åtgärdas?
Bryggan i Bromskär – muddring behövs och kajen behöver åtgärdas. Så länge den
mindre båten Skraken trafikerar bryggan fungerar det men inte för ett större fartyg.
Bryggplanen – behov av revidering, t ex är bryggan på Solö viktig för skärgården.

Mötet avslutas
Ordföranden tackar deltagarna och avslutade mötet.
Nästa möte äger rum den 16 maj kl. 14.00 - 16.30.

Vid pennan: Leif Sörensson.

