MINNESANTECKNINGAR
förda vid Skärgårdsrådets möte 2020-09-17
Tid: KL 14.00–16.30
Plats: Sammanträdesrum Bergshamra i Kommunhuset Ankaret, Norrtälje
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Norrtälje Kommun (Ordförande)

Lotta Lindblad Söderman (m)

Norrtälje Kommun

Anders Olander (c)
Olle Jansson (s)

Norrtälje Kommun (Sekreterare)

.

Torkel Andersson, utvecklingsstrateg
Erik Klockare, Mark- och
exploateringsavdelningen (Mex)

1. Öppnande
Ordförande Lotta Lindblad Söderman hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Föregående minnesanteckningar
Det hade inte hållits något skärgårdsråd sedan 13 januari. Det planerade förra mötet 14 maj ersattes
av ett informationsblad i början av juni Samtliga punkter från den informationen är på dagordningen för
detta möte.
3. Om Räfsnäs och Östernäs
Erik Klockare (Mex-avdelningen) informerade om läget för de åtgärder som det har beslutats kring i
Räfsnäs. Arbete med att uppföra en vågbrytande pontonbrygga pågår. Planerna kring att utöka antalet
parkeringsplatser är ej genomförda ännu.
Angående väntkuren i Östernäs har det nu upprättats avtal mellan Gräskö fastighetsägarförening och
Östernäs samfällighetsförening. .
Gräskö fastighetsägareförening kommer att söka bidrag från kommunen till att bygga en väntkur, samt
därefter bygga och drifta en väntkur i Östernäs. Förhoppningen är att det ska finnas en väntkur innan
vintern.
4. Regionens sjötrafikutredning
Förslag med två olika huvudinriktningar har skickats till kommunen för remissbehandling. Det kommer
att behandlas på kommunstyrelsen 28:e september. En sammanfattning av tjänstemannaförslaget till
yttrande har skickats ut till skärgårdsrådets medlemmar i samband med kallelsen och tidigare har det
uppmanats till att lämna inspel och synpunkter. Det har även inkommit sådana som på olika sätt
beaktats i handläggningen.
Skärgårdsrådet instämmer i stort det som framförs i detta förslag till remissyttrande. Om det är något
ytterligare som behöver belysas uppmanades det till att ta kontakt med kommunens företrädare.
5. Uppföljning, diskussioner med regionen m.fl. kring bättre samordning mellan sjötrafik,
busstrafik m.m., inte minst för skolelever.
Anders Olander redogjorde för ett teamsmöte där företrädare för Regionen och Barn- och
utbildningskontoret deltog bland andra. Tyvärr deltog det inga företrädare för sjötrafikavdelningen.
Ansträngningarna till att få till stånd förbättringar samt en lösning i det aktuella fallet fortsätter.
5. Regionala skärgårdsrådet
Regionala skärgårdsrådet hade sitt senaste möte 3 september. Stort fokus på hur Coronapandemin
påverkat. Mötesanteckningar bifogas.
6. Korta ö-rapporter inklusive Corona-läget.
Tjockö
Det har varit mycket folk på ön, fritidshusägare och besökare. Butiken välbesökt men det har också
uppstått problem med paketleveranser och inte minst sopproblem. Toaletten i naturhamnen stängd
vilket orsakat problem. Att återvinningsstationen i Räfsnäs varit stängd har också orsakat problem.
Löparö
Mycket folk på ön. Problem med godshantering samt parkeringsproblem på Urö. Många har t.ex. velat
åka till Ängsö men det har inte alltid varit enkelt. Svårigheterna med att använda Vettershaga brygga
oroar. Alternativen är Spillersboda och Solö. Telia tar bort ledningar och stolpar.
Stomnarö
Befolkningen har ökat, nu är det 15 fast boende på ön. Fiber är på g, här sker samverkan med
Vattenfall. Stomnarös viktigaste förbindelsepunkt är Spillersboda, där fungerar det bra. Claes-Håkan
Jansson gav också en beskrivning hur läget är för projektet med att rusta upp Stämarssunds
ångbåtsbrygga på Blidö.

Arholma
Mycket folk, många fritidshusägare har mer eller mindre flyttat ut. Affären har gått mycket bra och det
har blivit en ny krögare på en restaurang. Sopproblem. Bryggan som bl.a. affären står på har
renoverats och förbättrats. Neab bygger ut fiber, men det är brist på samordning mellan Neab och
Vattenfall. Vattenfall har ett pilotprojekt pågående som syftar till att master med IT-teknik ska klara sig
utan ström (reservkraft) i två timmar.
Gräskö
Mycket folk. I princip alla har skaffat båt om man inte hade gjort det innan pandemin. 4 rapporterade
Coronafall.
Norröra
Många besökare. Antalet skrivna på ön har minskat.
Söderöra
På Söderöra brann en byggnad ner nyligen. Detta har aktualiserat behov av en båt för
räddningstjänsten på Blidö. En Coronaeffekt som också delas av Norröra är att efterfrågan på fiber
väsentligt har ökat.
SIKO
Siko lämnar Coronarapport kontinuerligt till regionen. Man har bl.a. noterat en viss nyinflyttning till
Stockholms skärgårdsområden som kan vara en effekt av pandemin. Bl.a. har Köpmanholms skola
fått 5 nya elever.
Kompletterande sammanfattning
Avsaknad av kontinuitet och långsiktighet kring hur grovsopor lämnas var ett genomgripande tema hos
de flesta öar. Att sådan båt nu saknas kan ge allvarliga miljömässiga konsekvenser.
7. Skärgårdens besöksnäring, nuläge och vad händer framöver
Denna punkt tas upp framförallt nästa möte. Vad som hittills framkommit är att det varierar mellan
olika företag hur pandemin påverkat verksamheten detta år. Kommunen planerar att ta fram en
besöksnäringsstrategi med start 2021.
8. Diverse informationer
-

Enkät renhållning
Länsstyrelsen har som tidigare rapporterats om genomfört en enkätundersökning kring
renhållningsfrågor i skärgården. Någon utförlig redovisning har ej lämnats ännu, ej heller svar
på vad som blir nästa steg. Ärendet sätts upp på dagordningen inför nästa möte.

-

Fiske
Det finns för närvarande tre yrkesfiskare i kommunen. Norrtälje kommun har nu anslutit till ett
relativt nybildat nätverk; ”Sveriges fiskekommuner”. Det kustnära fisket är en näringsgren som
minskat kraftigt p.g.a olika restriktioner samt andra problem (t.ex. säl och skarv). Nätverket
ska på olika sätt jobba för att förbättra villkoren.

-

Nytt avtal, regionala skärgårdsmedel
Regionala skärgårdsmedel är en stödform där företagare i samverkan och föreningar kan
söka medel för olika utvecklingsinsatser. Nu finns det ett nytt avtal och därmed ny
finansiering. Ansökan görs hos Regionen som finansierar halva potten. Norrtälje kommun står
för den andra halvan. Nu finns det ca 300 tkr i befintliga medel. Mer info om detta finns såväl
på kommunens som regionens hemsida.

-

Landsbygdsforum flyttas p.g.a. Coronapandemin
Det tidigare utsatta datumet (24/11) ändras till 3/2 2021. Ev. kan det komma att bli
Webbbaserat.

-

Jubileumsfond för Norrtälje 50 år

-

Tillsammans med Norrtälje sparbanks sparbanksstiftelse kommer det att finnas en
Jubileumsfond som kan bevilja medel för aktiviteter som kan härröras till att kommunen år
2021 firar 50 år som kommun. Preliminärt kommer ansökningstiden att vara november månad
(nu i år)
Läget kring inkomna e-förslag
För närvarande har kommunen 18 e-förslag som ska behandlas. Av dessa berör 2
skärgården. Dessa har rubrikan ”Vettershaga brygga” samt ”Anslut Löparö till kollektivtrafik på
vatten”.

9. Nästa möte. 19 november, mötesform och plats meddelas senare.
10. Mötet avslutas Ordföranden tackar deltagarna och avslutade mötet.

