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MINNESANTECKNINGAR
förda vid Skärgårdsrådets möte 2016-11-23
Tid:

Kl. 14.00–16.30

Plats:

Sammanträdesrum Häverö i Kommunhuset Ankaret

Närvarande:

Enligt särskild förteckning

1.

Öppnande
Ordförande Olle Jansson (S) hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Mötet godkänner
dagordningen.

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.

Information om arbetet med landsbygds- och skärgårdsprogrammet
Torkel Andersson informerar om pågående arbetet att ta fram ett landsbygds och
skärgårdsprogram, däri ingår att införskaffa kunskap om förhållandena i skärgården
samt att skärgårdsbefolkningen och dess företagare ska vara med via bl. a
skärgårdsrådet.

5.

Korta ö-rapporter
Arholma
 Det har blivit en ny arrendator på Arholma Nord, och därmed en lite ändrad
inriktning från rent vandrarhem till mer hotell-likt.
 IP-Only har erbjudit öborna bredband under förutsättning att tillräckligt många
tecknar sig för fiberinstallation.
 Det har tillkommit en barnfamilj på ön.
Norröra
Lugnt och tomt på folk
Söderöra
 Bromskärs brygga behöver plogas och sandas, samt förses med semafor och
turlista för passbåtar.
 Återvinningsstationen och sopmajan är skyltad stängd, vilket den inte ska vara
Stomnarö
 Replipunkten fungerar bra, men det är kort lys-tid på toaletten.
 Ön har begärt att få muddringstillstånd för att förbättra djupet vid bryggan
 Det uppstår problem i avloppssystemet i och med att vissa som skulle ha kopplat
upp sig inte har gjort det, och då blir det stopp i ledningarna, på vintern är
avloppsledningen för lågt använd vilket medför att det bildas gas i ledningen
som går i vattnet, och den då flyter upp.
 Ön har försökt att få bredband, men hittills har ingen leverantör hoppat på.
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Tjockö
 Hamnen i Rävsnäs, det är för få platser att använda av de på ö bofasta
innevånarna, behovet har ökat i och med att många har flera båtar som de
använder vid olika tidpunkter för att åka till sina arbeten och lämna barn till
förskola och skola.
 Parkeringsavgifterna på övre parkeringen har diskuterats på ön, det har
framkommit att många tycker att det är bra att parkeringen är reglerad, för att på
så sätt undvika att den missbrukas och blir uppställningsplats för bilar, båt och
släp vagnar. Dock så krävs att avgiftssystemet med dess parkeringsautomat
förses med fast el, så att den fungerar även när det är vinter och/eller lite sol.
 Avståndet som en tunna vid sjöhämtning får stå på från bryggans nock är allt för
litet, om soptunnan ska stå på bryggnock så blåser den i sjön, och med de regler
som gäller för 2016, så kommer en tilläggskostnad om den står på land. Fr.o.m.
2017, så kommer sophämtningsreglerna att ändras så att detta problem blir löst.
 Det var osäkert vad som pågår med exploatering av fejan via
Fortifikationsverket. Kommunen fick i uppdrag att undersöka vad som sker.
 Det har startat ett EU projekt som ska öka möjligheten att utnyttja den service
som finns på skärgårdens öar. Det går ut på att genom bl. a flytbryggor göra det
möjligt för mer djupgående båtar att kunna angöra bryggor i anslutning till
exempelvis affärer mm. De öar som är aktuella i Norrtäljes del är Tjockö och
Rödlöga.

6.

Godstransporter
Det finns i dagsläget inget godsavtal från Waxholmsbolaget över den norra delen av
skärgården, det påverkar Arholma, framförallt vintertid. Det innebär bl. a. att företaget
Krokholmen som kör passtrafik på uppdrag av Blidösundsbolaget, inte har något avtal
som reglerar att de även ska transportera gods, eftersom Blidösundsbolaget inte har
något avtal med Waxholmsbolaget, som sköter landstingets åtagande rörande passagerar
och godstrafik i länet

7.

Övriga
Posten, det finns inget avtal mellan posten och Blidösundsbolaget om utkörning av post,
vilket ibland medför problem för de som bor på våra öar.

8.

Mötet avslutas
Ordföranden tackar deltagarna för dagens möte.

Skärgårdsrådets möten för 2017 är 15 mars, 17 maj, 13 september och 22 november.
Alla mellan kl. 14 – 16 i Norrtälje kommunhus.
Vid pennan
Erik Klockare

