1

MINNESANTECKNINGAR
förda vid Skärgårdsrådets möte 2017-05-15
Tid:

KL 14.00–16.30

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§

Gunnar Friberg från Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting informerar
om Skärgårdstrafiken
•

Den trafik som varit de senaste 10 åren fortgår.

•

Gräskö är föreslaget att bli en Kärnö, med bl.a. a rätt till dubbla turer i båda
riktningarna varje dag, Kärnö standarden är ö med visst antal bofasta, det ger
möjlighet att få trafik som medger minst 2 ggr/dag i varje riktning, det ska ge de
bofasta möjligheten att åka till skola, arbetsplatser, besöka fastlandet, och ska gälla
även på helger. Kärnöar får även en sen kvällstur en gång i veckan.

•

Den replipunkt som knyts till Gräskö är i första hand Furusund, Östernäs är inte en
replipunkt för Gräskö, men betraktas som det i alla fall.

•

Löparö är inte aktuell som kärnö i dagsläget.

•

Bromskär behöver bli en bättre angöringspunkt med större djup för angörande båtar,
Trafikverket äger den bryggan, Norrtälje kommun har i samband med
ombyggnationerna av Bromskär försett den ”gamla” stenpiren med avbärare, så att den
trafik som angör ”Trafikverkets” brygga i Bromskär inte ska riskera att skadas om de
av vind trycks mot den piren.

•

Båten REX kommer att trafikera Norrtälje-Arholma under sommaren, den tar 150
passagerare.

•

Rex kommer i vinter att vara placerad i Furusund och ersätta Viggen.

•

Gräskö lade fram önskemål om trafik på lördagar från Gräskö, som även går tillbaka
på kvällen, samt att båten som går tur o retur Stockholm även någon gång i veckan ska
gå via Gräskö.

•

Det framkom ett stort önskemål om att få ett regn och vindskydd i Östernäs.

•

Tjock lade fram önskemål om tur även på fredag och lördag kväll.
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5§

Korta ö-rapporter
Gräskö
Bryggan för folkbokförda i skärgården har invigts, den administreras och sköts av
Gräskö Bryggförening, i dess stadgat medges endast medlemskap i föreningen för
boende på skärgårdsö utan land eller färjeförbindelse i Norrtälje kommun som är
folkbokförd på ön.
VA projektet har fungerat bra
Bredbandet fungerar bra
Det är i dagsläget 25 fastboende och flera flyttar in.
De önskar en ladd plats för elhybrider i Östernäs.
Det är brist på får för att hålla landskapsbilden öppen.
Stomnarö
Det bor i dagsläget ca 10 bofasta på ön.
Det finns stort intresse för att det ska installeras bredband.
Replipunkten i Spillersboda fungerar bra.
Blidö
Stämmarsunds ångbåtsbryggförening har bildats med syfte att reparera bryggan som är i
dåligt skick, de har sökt bidrag hos LEADER, samt ska söka hos Norrtälje kommun.
Uppskattad kostnad ca 1mkr.
De har fått en ansökan från Waxholmsbolaget att de ska få ligga med båtar där. De
försöker att dra igång med aktiviteter som har somnat in. De vill ersätta
belysningsstolparna med pollare för att helikoptern ska kunna landa på bryggan.
Söderöra
De efterlyser skyltning på Bromskärs brygga om hur den får nyttjas.
Belysningen på trafikverkets brygga är släkt
Sopmajan i Bromskär fungerar mycket bra.
Blidö-Frötuna skärgårdsförening
De önskar att skärgårdsutvecklingsprogrammet har ett eget möte med de föreningar som
företräder skärgården
Räfsnäs hamn, sophanteringen är inte möjlig att flytta till Kapellskär.
De önskar att det anläggs cykelvägar på Blidö och Yxlan
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Tjockö
Planka på södra sidan i Räfsnäs är trasig
Det är för korta linor vid akterförtöjningarna i Rävsnäs
De efterfrågar bättre skyltning i Rävsnäs hamn.
Löparö
Det mesta fungerar bra
Vägnätet på ön sköts numera genom en vägförening, som också håller på att rusta
ångbåtsbryggan på södra delen av ön.
Det är problem med parkering på Urö, beroende av att parkeringen ägs av en
fastighetsförening. Det hämmar utvecklingen på Löparö.
Det har varit ett möte om intresse för en vinterbro till Urö.
Norröra
Norröra har fått 1 ytterligare soptunna placerad längre in på land
Slambåten har besökt ön och tömt slamtankarna

6§

Mötet avslutas
Ordföranden tackar deltagarna och avslutade mötet
Nästa möte äger rum den 13 september, kl. 14.00–16.00.

Vid pennan Erik Klockare

