2022-04-29

Minnesanteckningar skärgårdsrådet 5 maj
Tid: 5 maj 14.00-16.30
Plats: Digitalt via teams
Deltagare:
Lotta Lindblad Söderman (M), ordförande
Per Lodenius (C), ledamot
Karl-Olov Jansson (S), ledamot
Torkel Andersson, utvecklingsstrateg
Jennifer Berg, praktikant
Ida-Maria Olofsson, näringslivssamordnare
Sven-Erik Öhlin, Markförvaltare

Anngret Andersson, Söderarm + Rådmansö-Frötuna företagarförening
Agneta Gustafsson, Skärgårdshandlarna
Lasse Berglund, Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
Bosse Geslein, Löparö
Per Ericsson, Tjockö
Nils Rex, Gräskö
Joel Nordstedt, Söderöra

Ange datum

1

Mötet öppnas

Ordförande Lotta Lindblad Söderman hälsar alla välkomna och förklarar mötet
öppet. Praktikant Jennifer Berg presenteras och välkomnas.
2

Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.
3

Statusläge, Inkomna ärenden/frågor
3.1

Inga inkomna frågor

Se övriga frågor.
4

Sammanfattande information av kommunens olika uppdrag
som berör skärgården, öarna och kuststräckan
4.1

Bryggplan

Torkel Andersson informerar att arbetet med revidering av bryggplanen har
startat. Lasse, Bosse, Per, (ledamöter i skärgårdsrådet) har tillsammans med
Torkel, Ida-Maria och Jennifer haft referensgruppsmöte. Första mötet fokuserade
på Prioritering och prioriteringsbedömningar. Återkoppling av detta kommer.
Nästa skede: transport från fastland till öar.
Kommunen kommer presentera återkommer med en kommunikationsplan och
tidplan för arbetet.

4.2

Kommunal handlingsplan destinationsutveckling

Den övergripande destinationsstrategin för Roslagen kompletteras av
kommunala handlingsplaner som visar hur Östhammar, Norrtälje och Österåkers
kommun kan utvecklas som besökskommuner i Roslagen. De ska påvisa
konkreta åtgärder som ska genomföras för att uppfylla målbilderna i
destinationsstrategin. Handlingsplanen ska genomsyra den kommunala
verksamheter och dess helhetssyn ska bidra till positiv utveckling av
besöksnäringen.
Näringsliv- och etablering har skickat in ett förslag till beslut för kommunal
handlingsplan som kommer behandlas på KSNU den 18 maj och KS den 7 juni.

Ange datum

Från och med 11 maj kommer handlingarna att finnas tillgängliga på kommunens
hemsida.

4.3

Räfsnäs och sophantering

Sven-Erik Öhlin informerar kring Räfsnäs hamn:
•
•
•
•
•

•

Förhandling i Mark-och miljödomstolen 25 maj. Då ska byggloven för
parkering och småbåtshamnen tas upp. Klagande part är Rävsnäs
byalag.
Har ingen ny information om den nya kajen i Kapellskär. Den frågan
hanterar NVAA. Återkommer för vidare information efter avstämning med
ansvarig på NVAA.
Anbudsförfarandet pågår ang. renovering av kajerna i Rävsnäs och
Spillersboda.
Mark- och exploateringsavdelningen ska kalla berörda företag till möte
ang. kyl-och varuhantering på den yttre kajen.
De olika momenten i ombyggnaden hänger ihop. För att kunna göra
utbyggnaden av kajen så behöver bl.a. nya parkeringsytor iordningställas
och sophämtningen flyttas ifrån Rävsnäs för att göra plats vid yttre kajen.
Bygglovet för den nya yttre kajen var klart. Även det bygglovet är
överklagat. Det betyder att det är klart att bygga kajen, vilken är nyckeln
till att separera passagerare och gods i hamnen.

Övriga frågor från ledamöterna angående Räfsnäs sammanställs och översänds
till mark- och exploateringsavdelningen.
Lars Ekman, avfallschef har skriftlig lämnat in information kring
sophantering:
•
•

•

Det finns inga planer på att ta bort fastighetsnära sophämtning i
skärgården.
Norrtälje vatten och avfall AB tittar på lösningar med gemensamma
hämtställen där den enskilde själv kan välja att ansluta sig till stämmer,
men det påverkar inte den fastighetsnära sophämtningen.
Det finns ett förslag om fastighetsnära insamling av förpackningar och
möjligen kan det bli ett beslut till sommaren. Om det blir ett beslut om att
kommunen ska ansvara för fastighetsnära insamling av förpackningar så
ska det enligt tidigare förslag genomföras senast under år 2026.

Ange datum

•

Länk om insamling av grovsopor i storsäck i skärgården:
Grovsopshämtning i skärgården i Norrtälje kommun (nvaa.se)
o Detta, enligt rådets representanter inte ses som ett alternativ till
återvinningsfärjan, där grovsopor sorteras vid hämtning på öarna
och körs sorterat till återvinning.

•

Kaj i Kapellskär: anmälan om vattenverksamhet är inlämnad till
Länsstyrelsen och vi hoppas på besked till sommaren, möjligen kan vi
börja bygga till hösten om allt går bra.

Frågor att ta vidare angående sophantering:
1. Vad är definitionen av grovsopor? Källsortering, vart sker den? I hamnen
eller ska varje individ?
2. Vilken typ av båt kommer och hur långt räcker kranen?
3. Vem bestämmer om det ska vara storsäck? Norrtälje vatten och avfall AB
gör upphandling och hitta en lösning. Den lösning som ligger nu är den
lösning dom kommit fram till, detta eller inget alls.
4. Vad gör man med soporna som inte får lämnas? Gäller samma regler
som på land, vilka regler gäller?
5. Vad hindrar att man fortsätter som man gjort för ett antal år sedan? Åker
runt och samlar upp sopor? Just nu finns ingen kaj att ta emot soporna.
6. Priser och vikter finns på Norrtälje vatten och avfall AB hemsida. Alla har
inte bryggor som bor på Ö, hur gör dem människorna?

5

Informationer från kommunen
5.1

Post- och paketprojekt

Inget nytt. Ett initiativ togs av kommunen för ett par månader sedan med Tjockö
och Arholmas handlare att vara med på post- och paketprojekt som drivs av
länsstyrelsen.
5.2

Markinventering

Inget nytt. Bjuder in Erik Klockare till nästa möte.

Ange datum

5.3

Lokal utvecklingspeng

Lokal utvecklingspeng har nu stängt för ansökningar och beslut avseende
inkomna ansökningar tas av kommunstyrelsen den 7 juni.
Lokal utvecklingspeng bidrar till:
•

Platsutveckling.

•

Förstudier.

•

Lokala utvecklingsgrupper.

•

Framtagande av lokal utvecklingsplan.

Lokal utvecklingspeng bidrar inte till:
•

Teknisk utrustning.

•

Verksamhetsstöd/driftsstöd.

•

Bredbandsrelaterade åtgärder.

•

Redan på annat håll beviljade projekt.

•

Projekt som knyter an till tidigare ansökningar men utan slutredovisning.

•

Grävningsarbeten.

Ett axplock av tidigare beviljade ansökningar har bidragit till:
•

Elljusspår/Motionsslinga.

•

Utegym.

•

Förstudie avseende en gemensam lösning av avloppsproblematiken för
Oxhalsö by.

•

Uppförande av lekplats.

•

Investeringsmedel för att kunna driva ett café.

•

Inventera Väddöbygdens unika resurser.

Ange datum

•

Skola som ska omvandlas till ett aktivitetshus.

En förteckning över tidigare års beviljade ansökningar kommer att kommuniceras
på Norrtälje kommuns hemsida.
Efterfrågas även hur externa bidragsformer fungerar, vi kan återkomma till den
punkten till något av höstens möte.

6

Ö-rapportering

Anngret Andersson, Söderarm
•

Bra på Söderarm. Skönt att bli av med pandemin. Sommargäster flyttar in.
Söderarmslinjen till Norrtälje kommer gå under sommaren.

•

Besviken för att folk inte vill hyra hus ute på Söderarm.

•

Lotsarna kommer tillbaka.

Nils Rex, Gräskö
•

30 tal fastboende. Utflytt till Gräskö på gång, befolkningen ökar.
Kommunsatsning med kommunalt vatten och avlopp har lett till levande
skärgårdsö. Fungerar väldigt bra.

•

Önskar vettig lösning till grovsophanteringen. Konsekvenser för klimatet.
Kossor och får kommer ut till ön för att få till ett öppet landskap.
Skolskjutsen fungerar nu. Finns en dialog. I anslutning till det kommunala
vattnet har man förberett möjligheten att koppla brandslangar som täcker
hela ön.

Joel Nordstedt, Söderöra
•

Oroliga för sophanteringen. Hade hoppats på en lösning. Men upplever i
stället försämring. Konsekvens av en icke-fungerande grovsophantering
är mer skräp i sjön och att folk eldar mer.

•

Bredbandsprojektet går framåt.

Ange datum

Agneta Gustavsson, Skärgårdshandlarna
•

Alla 24 skärgårdsbutiker har träffats och haft minimässa. Inte så många
som är året-runt öppna. Tjockö och Arholmabutikerna är året-runt öppna.

•

Arbetet med bemanning inför sommaren pågår. Kock är svårt att få tag
på, krogarna runt om har problem.

Lasse Berglund, Blidö-Frötuna skärgårdsförening
Blidö-Frötuna har haft möte där de fick testa att äta Skarv.
Per Ericsson, Tjockö
•

Informerar om att det inte är någon uppåtgående utvecklingskurva
gällande befolkningen på Tjockö, cirka 30–40 personer som bor på ön.

•

Finns inget kommunalt vatten och avlopp.

•

Lugnt på ön.

•

Norrtälje tidning kommer varannan dag, fredagstidningen kommer enbart
varannan vecka. Arholma har hittat en lösning på detta.

•

Kämpar för att passbåten som går 19.40 från Räfsnäs ska gå året runt.
Nu går den bara sommartid. Hur och vem ska man driva den här frågan?

•

Vattenfall ska komma och rensa upp efter att de grävt ner elkablar i
höstas. Nu ska de plocka bort elstolpar + renovera vägen.

7

Övriga frågor

Anngret önskade ta upp en övrig fråga, enligt nedan.
Erbjudande om att vara på Söderarm, en halvdag. Diskutera skärgårdsrådets roll
nu och i nära framtid. Hur får vi människor att komma? Hur vi jobbar för att det
ska vara intressant.
Det är viktigt att så många som möjligt kommer på Skärgårdsråden. Det var
bättre anslutning från öarna förr än nu. Varför har det blivit så?
Ensidig information från kommunen till ledamöterna.

Ange datum

Det finns andra frågor som är viktigare för ledamöterna i skärgårdsrådet än
kommunala handlingsplaner. Behöver få ett skärgårdsråd där det inte är något på
dagordning än att vi ska fundera tillsammans vad vill vi med skärgårdsrådet.
Detaljfrågorna som man möter i skärgården varje dag är de viktigaste.

•

Ordförande informerar

Nästa skärgårdsråd har ordförande tillsammans med Torkel och Ida-Maria tänkt
informera kring vad vi har gjort i Skärgårdsrådet? En sammanfattning. Och att vi
också ska återkomma med information kring vad kommunen vill göra för
skärgården? Och även ta upp frågan hur representanterna vill jobba med aktuella
frågor i skärgårdsrådet.

•

Byta dag för skärgårdsrådet 8 september

Torkel och Ida-Maria kommer se över om det går att flytta på skärgårdsrådet den
8 september.

•

Skärgårdsrådet på öarna

Per Ericsson tar upp ovanstående fråga, om skärgårdsrådet kan förläggas till på
de olika öarna. Ta med till nästa skärgårdsråd.

•

Sophämtning och källsortering – fastighetsnära källsortering

Per Ericsson tar upp ovanstående fråga. Ta med till nästa skärgårdsråd.

8

Avslutning

Ordförande Lotta Lindblad Söderman tackar för mötet, önskar alla en glad
sommar och välkomnar till höstens första möte.

