MINNESANTECKNINGAR
förda vid Skärgårdsrådets möte 2020-02-13
Tid: KL 14.00–16.30
Plats: Sammanträdesrum Häverö i Kommunhuset Ankaret, Norrtälje
Närvarande:

.

Skärgårdsföretagarna

Ingen representation

SIKO

Ingen representation

Skärgårdshandlarna

Agneta Gustavsson

Blidö-Frötuna skärgårdsförening

Barbro Nordstedt

Rådmansö-Frötuna företagarförening

Ingen representation

Löparö

Bosse Gesslein

Gräskö

Malin Lemke

Stomnarö

Ingen representation

Tjockö

Per Ericsson

Arholma

Thomas Andersson

Norröra

Ingen representation

Yxlan - Blidö

Ingen representation

Fejan

Ingen representation

Söderöra

Ingen representation

St. Enskär

Ingen representation

Högmarsö

Ingen representation

Norrtälje Kommun (Ordförande)

Lotta Lindblad Söderman (m)

Norrtälje Kommun

Anders Olander (c)

Norrtälje Kommun (Sekreterare)

Torkel Andersson, utvecklingsstrateg

1 § Öppnande
Ordförande Lotta Lindblad Söderman hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2 § Föregående minnesanteckningar
Det påtalades att det ej har skickats ut information kring Östernäs och Rävsnäs.
Skärgårdsrådet beslutar lägga föregående minnesanteckningar till handlingarna.
3 § Information från Leader Stockholmsbygd
Susanne Ortmans informerade om arbetet och utfallet hittills kring detta stöd.
Hennes Powerpoint bifogas protokollet. Mer information finns även på Leader Stockholmsbygds
hemsida.
4 § Datum förkommande skärgårdsråd.
Följande datum fastställdes; 14 maj, 17 september samt 19 november
5 § Informationer från kommunen:
Lokal utvecklingspeng.
1 april är sista inlämningsdag för bidragsansökningar för år 2020. Information och blanketter finns på
kommunens hemsida. Använd sökordet lokal utvecklingspeng. Skärgårdsrådet uppmanas att
inkomma med förslag om vilka kriterier som särskilt borde lyftas fram.
Regionala skärgårdsrådet
Regionala skärgårdsrådet hade sitt senaste möte 6/2 i år. På detta möte var det mycket fokus på
SIKO:s verksamhet. SIKO kommer gärna ut och diskuterar med rådets kommuner och medlemmar.
Länsstyrelsen informerade om att men avser att bygga vidare på Ö för Ö-konceptet under namnet
bygd för bygd där i första hand kustnära bygder ska besökas.
Skärgårdstrafikantföreningen har sökt medlemskap i rådet men fått avslag med motiveringen att dom
får verka genom SIKO.
Likaså diskuterades regional samverkan inom skolverksamheten. Detta kommer att tas upp på rådets
möte 3/9 2020. Då kommer också en rapport lämnas kring strandskyddsutredningen.
Enkät renhållning
Länsstyrelsen har genomfört en enkätundersökning kring renhållningsfrågor i skärgården. Deadline
var kring 3 februari och någon sammanställd analys finns ej ännu. Man fick in totalt 2237 svar varav
820 var från Norrtälje (37%). Sara Drejer från Länsstyrelsen är inbjuden till nästa skärgårdsråd 14 maj
för att presentera utfallet.
Stämmarsunds brygga
Föreningen som driver detta projekt inväntar nu besked från länsstyrelsen om klartecken för att
påbörja arbetet. Länsstyrelsen har nu ute en remissomgång kring detta till berörda markägare och
myndigheter.
VA-plan
Internt inom kommunen har det nu varit en remissomgång kring denna plan som revideras varje år. De
områden som lyfts upp för projektstart under 2020 är i huvudsak belägna på Rådmansö.
Det kan konstateras att ca 22 400 personer tillhör ej något VA-distrikt (huvudsakligen landsbygd och
skärgård). VA-planen (den från 2019) kan laddas ner från kommunens hemsida.

https://www.norrtalje.se/info/bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/Kommunalt-

vatten-och-avlopp/

Informationsfrågor
Kommunen önskar lägga ut info om vilka som ingår i skärgårdsrådet på hemsidan. De närvarande
ledamöterna var positiva till detta. Övriga kontaktas via mail.
Med syfte att bl.a. sprida goda exempel efterfrågades hur information från skärgårdsrådet sprids i dag.
Spridning görs på många sätt; genom medlemsblad, anslagstavla och föreningsträffar m.m.

Kommunen har en idé om att ta fram ett nyhetsbrev som görs några gånger per år. Där kan det
informeras om aktuella händelser, demografisk utveckling och annat. Rådet var positivt till detta.
6 § Uppföljningar
Bredbandsfrågor
Bredbandsstrategin ger resultat och prognosen säger att i år blir ett av de bästa åren någonsin vad
gäller antal uppkopplade fastigheter. Flera öar byggs ut (t.ex. Norröra och Söderöra och så länge det
finns kommersiella incitament att bygga kommer kommunen att satsa på den vägen. Prognosen är att
år 2020 kommer 4000 fastigheter att anslutas via IP Only och ca 1000 fastigheter via Neab.
Kartläggning görs nu kring vita fläckar. Rapport kommer senast maj månad. Sajten ”ledningskollen”
innehåller mycket värdefull information.
Mark- och exploateringsfrågor
Erik Klockare och Sven-Erik Öhlin från Mark- och exploateringsavdelningen redogjorde för de åtgärder
som nu planeras.
För Rävsnäs är det följande:
•

Arbetet för den flytande vågbrytaren går ut på anbudsförfrågan den 18 februari

•

Hamnen kommer att genomgå en omfattande besiktning både under och över vattenytan mellan den
15 april och 1 juni

•

Besiktningen ska bl.a. ingå i kommunens förvaltningsplan för replipunkterna och budget för framtida
underhåll

•

Bygglov för utökad parkering är inlämnat

•

Kameror är uppsatta för att kunna se isläget i hamnen

•

kamerorna är i dagsläget inte igång och har funktion så att identitet på människor inte ska kunna ses.

•

Plats 25 är införlivad i det område som är för ö-bor

•

Norrtälje kommun kommer att säga upp avtalet rörande vatten och tillgång till mark med Rävsnäs
samfällighetsförening Rävsnäs S:1.
Kommunen har fått ett föreläggande om att åtgärda problem med för högt ljud vid fastigheterna
Rävsnäs 2:34 och S:1 vid lastning och lossning. Åtgärden blir att bygga ett bullerplank från vattnet och
40 m in vid norra fastighetsgränsen i klass B3, som reducerar ljudet med ca 23 decibel.
För Östernäs är det följande som krävs innan en väntkur kan uppföras:
•
•
•
•

Kommunen ger bidrag till en lokal förening för uppförande av en väntkur
Den föreningen tecknar avtal med Östernäs skifteslag
Den föreningen äger väntkuren och sköter den.
Trafikverket har fått frågan om de kan medge en väntkur (och det ser lovande ut vid
förhandskontakt med trafikverkets handläggare).

För att komma vidare i frågan föreslår Skärgårdsrådet att lämplig förening på Gräskö skulle kunna åta
sig den roll som åsyftas ovan. Frågan överlämnas till Nils Rex, boende på Gräskö.
Presentationerna bifogas.
7 § Korta ö-rapporter
Tjockö
Internetmasten har rasat, fortfarande problem efter Alfridas härjningar
Löparö

Den begäran som inkommit till kommunen avseende planbesked kommer att behandlas politiskt 4/3.
Norröra
Alfrida drabbade ön hårt. Mycket som fortfarande inte är återställt. Ön har fortsatt sopproblem.
Arholma
Det finns en vattenproblematik som man försöker lösa. Apropå bredband så har ca 90 fastigheter
tecknat avtal
Söderöra
Allt stormfällt virke är nu borta
8 § Övriga frågor
-

Det finns ledningar som har ”rasat”, exempelvis på Löparö, Tjockö och Tyvö. Det är såväl
telefon som elkablar och dessa kan utgöra fara. Kommunen vidarebefordrar detta till såväl
Telia som Vattenfall.

-

Situationen vad gäller toaletter är fortfarande ej tillfredställande, dessa och andra frågor som
har med renhållningsavdelningen att göra hänvisas till den samrådsgrupp som bildats.

-

Skolskjutsmöjligheter för barn bosatta på öar utan färja. Skärgårdsrådet uppdrar till
kommunalrådet Anders Olander att snarast kalla till ett möte med berörda parter kring
samverkan för att finna tillfredsställande och långsiktigt hållbara transportlösningar för
skolbarn. I nuläget gäller detta barn från Gräskö men det är också en framtidsfråga då
bristande transportmöjligheter till kärnöarna kan avskräcka barnfamiljer att bosätta sig i
skärgården..

9 § Nästa möte. 14 maj.
10 § Mötet avslutas Ordföranden tackar deltagarna och avslutade mötet.

