MINNESANTECKNINGAR
förda vid Skärgårdsrådets möte 2021-02-18
Tid: KL 14.00–16.30
Plats: Teamsmöte
Närvarande:

Skärgårdsföretagarna
SIKO
Skärgårdshandlarna

Agnetha Gustafsson

Blidö-Frötuna skärgårdsförening

Barbro Nordstedt

Rådmansö-Frötuna företagarförening

Ann-Gret Andersson (kunde endast lyssna)

Löparö

Bosse Gesslein

Gräskö

Nils Rex

Stomnarö
Tjockö

Per Ericsson

Arholma

Thomas Andersson

Norröra
Yxlan - Blidö

Björn Sjöblom

Fejan
Söderöra

Joel Nordstedt

St. Enskär
Högmarsö
Norrtälje Kommun (Ordförande)

Lotta Lindblad Söderman (m)

Norrtälje Kommun

Anders Olander (c)
Olle Jansson (s)

.
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Norrtälje Kommun (Sekreterare)

Torkel Andersson, utvecklingsstrateg

Sven-Erik Öhlin
Rasmus Lundholm

Markförvaltare, MEX (punkt 5)
Bredbandsstrateg (punkt 9)

1. Öppnande
Ordförande Lotta Lindblad Söderman hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Föregående minnesanteckningar
Senaste mötet var 19:e november. Det påpekades ett par faktafel som kommer att åtgärdas.
3, Grovsopshanteringen
P.g.a situationen i Räfsnäs kommer, som tidigare informerats om, grovsopshanteringen att pausas
under 2021. Östernäs kan ej användas. Trafikverket har sagt nej. Ordförande anser att
dispensmöjligheter och andra alternativ ska undersökas för att undvika ytterligare en säsong utan
denna service.
När hamnen i Kapellskär har byggts ut ges bättre förutsättningar.
4.Latrintömning m.m.
Kommunen tillhandahåller och sköter 32 sopmajor, 78 TC, 10 WC samt 15 tömningstationer för
båtlatrin (varav 5 ägs av kommunen). Dessa är en service för det rörliga friluftslivet. Synpunkter kring
placeringar framfördes.
5. Senaste nytt om Räfsnäs
Sven-Erik Öhlin från Mex-avdelningen redogjorde för den senaste händelseutvecklingen.
Dragningen (PP) bifogas protokollet. Det framfördes vikten av att det sker en dialog med Handlarna/
Krogarna kring deras behov innan Räfsnäs hamns slutliga lösning slås fast. Synpunkter
Framfördes även kring snöhållningen.
6. Ö- och föreningsrapporter.
-

Arholma
Bredband utbyggt eller på g. Många har flyttat ut.

-

Löparö
Även här har många fritidshusägare mer eller mindre flyttat ut. Vinterbryggan är utlagd vilket
underlättar betydligt.

-

Tjockö
Antalet boende har ökat väsentligt, framförallt på helger. Missnöje kring indragen båttur. Skrivelser
om de konsekvenser detta medfört har skickats till trafikförvaltningen utan respons.
Från Tjockö efterlyser man information om det projekt som Länsstyrelsen initierade kring att
förbättra och förenkla för paketleveranser.

-

Söderöra
Båttrafiken fungerar sämre vintertid. Det bredbandsprojekt som initierats står stilla p.g.a. motstånd
från markägare. Att sophämtning inte finns nu under vintertid är problematiskt.

-

Gräskö
Väderskyddet vid Östernäs brygga är nu uppfört, till stor nytta o glädje för många.

-

Blidö-Frötuna skärgårdsförening
Antalet medlemmar i SIKO växer, projektet ”skärgårdsflytten (som redovisades förra mötet) har
väckt framtidstro. Skärgårdsföreningen efterlyser än starkare samarbete med kommunen..

-

Skärgårdshandlarna
Alla butiker i skärgården fick kraftigt ökad omsättning när pandemin bröt ut och den situationen
kvarstår i och med att fler befinner sig längre tider i sina fritidshus.
7. Båt- och busstidtabell
Neddragningar har genomförts. Situationen för skoltransporter fortfarande problematisk framförallt
när trafiken läggs om till isläge. Det har getts direktiv om att se över
skolskjutsreglementet vilket kan innebära att kommunen måste sätta in ersättningstrafik om det inte
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går att lösa på andra sätt. Oklart i nuläget både om innehåll och kring när detta beslutas.
Kommunen kompletterar detta med att informera om att Regionen meddelat att det kommer att bli
ytterligare en remissomgång kring sjötrafikutredningen där vissa kompletteringar som efterlystes av
remisslämnare redovisas. Oklart när detta blir. Kommunen framförde i det remissvar som lämnades i
höstas behov av att trafikförvaltningen utreder konsekvenserna om Östernäs skulle bli replipunkt för
kärnön Gräskö vilket skulle underlätta anslutningar mellan sjö- och busstrafik.
8. Diverse informationer:
-

Rapport från regionala skärgårdsrådet 11/2 samt 26/1. Alla protokoll skickas ut till
skärgårdsrådets representanter. 26/1 behandlades en utredning om eventuella förändringar för
strandskyddet. Detta kommer att remissbehandlas av Norrtälje kommun. 11/2 presenterades
projektet ”tre skärgårdar och rapportering gavs om diverse utredningar och förslag som berör
fisket. Sedan informerade Skärgårdsstiftelsen om ett projekt i samarbete med bl.a Telia där man
med hjälp av telefonmobilers signaler kan mäta hur många personer som befinner sig på olika
platser, även över tid.

-

Jubileumsfond Norrtälje kommun 50 år. Det inkom 43 ansökningar till kommunens fond samt
ca 25 ansökningar till sparbankstiftelsen om projekt och aktiviteter som ska uppmärksamma att
kommunen fyller 50 år. Totalt ansökt belopp är ca 3,6 milj. kr och det finns 1,2 milj. kr att fördela.
Besked lämnas i början av mars.

-

Lokal utvecklingspeng (LUP). Ansökningstiden går ut 1:a april. Det finns ca 400 tkr att ansöka
för totalt.

-

Landsbygdsforum flyttas. Till september. Kommunen återkommer om specifikt datum.

9. Bredbandsläget
Kommunens bredbandsstrateg Rasmus Lundholm redogjorde för läget. Ett stort orosmoln finns nu och
det är Telias satsningar på mobilt bredband som utifrån hur regelverket tolkas av PTS diskvalificerar
Norrtälje kommun att få ta del av det nationella bredbandsstöd som har fått större resurser fr.o.m i år.
Alla uppmanas att uppmärksamma beslutsfattare på detta faktum. Kommunen kommer inom kort att
träffa företrädare från PTS. Presentationen bifogas minnesanteckningarna
10. Behov av brandbåt på Blidö
Frågan är under utredning.
11. Finansierings- och projektstöd till skärgården och dess näringar
19/5 2019 redovisades de stödmöjligheter som finns. Detta kommer att uppdateras. Om det finns
frågor kring olika stöd hänvisas till kommunens näringslivsavdelning.
12. Frågor som kommer att behandlas nästa möte
Kommunens bryggplan kommer eventuellt att revideras med start detta år. Information om vilka
bryggor som ingår i denna plan skickas ut.
Parkeringssituationerna vid kommunens bryggor och bytesplatser har detta pandemi-år varit extra
besvärliga. Hur och om förbättringar kan ske behöver belysas, men detta hänger också ihop med
arbetet kring en ny bryggplan.
Befolkningsutvecklingen samt demografin i kommunens skärgårdsområden.
12. Nästa möte.
20 maj. Om det blir digitalt eller fysiskt möte får det återkommas kring.
13. Mötet avslutas Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.
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