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MINNESANTECKNINGAR
förda vid Skärgårdsrådets möte 2016-09-21
Tid:

Kl. 14.00–16.25

Plats:

Sammanträdesrum Häverö i Kommunhuset Ankaret

Närvarande:

Enligt särskild förteckning

1.

Öppnande
Ordförande Berit Jansson (C) hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Mötet godkänner
dagordningen.

2.

Föregående minnesanteckningar
Mötet beslutar ändra meningen ” bussen rammar nästan glasskiosken när den kommer”
till bussen rammar nästan passagerarna när den kommer” samt därefter lägga
föregående minnesanteckningar till handlingarna

3.

Namnpublicering på Internet
De närvarande har inget att invända mot publicering av namn på Internet.

4.

Korta ö-rapporter
Enskär
Allt fungerar bra
Skärgårdshandlarna
Skärgårdshandlarna har tillsammans med en konsult besökt varandra och tagit lärdomar,
samt fått förslag från konsulten till förbättringar.
Norröra
Fortfarande problem med sopor.
Ny passbåt ”Skraken” har ersatt ”Sirena” den nya passbåten är större och anpassad även
för rörelsehindrade.
Gräskö
VA, fiber el mm fungerar bra. Önskemål om ett vindskydd bredvid trafikverkets brygga
vid replipunkt Östernäs.
Tjockö
Avloppsarbetet fortskrider.
Har problem med övre parkeringen i Räfsnäs där P-mätaren endast fungerar sporadiskt.
Önskar att en fungerande mätare som mäter den tid som används installeras i stället för
nuvarande.
Det framkom även önskemål om att parkeringsavgiften vid övre parkeringen i Räfsnäs
ska tas bort.
Räfsnäs hamn diskuterades också, och kommunen berättade att det är inlämnat ett
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen om förslag till ny vågdämpande brygga samt
renoveringar och ombyggnationer.
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Löparö
Föreningen har haft flera förfrågningar på bygge av brygga ute, men inte fått in några
anbud.
Blidö/Yxlan
Paketen hamnar inte alltid i Furusund utan en del paket måste hämtas ut på Flygfyren.
Färjetrafikens löpande informationsskyltar borde ta med om en färja är kallad eller inte.
Det inträffar ganska ofta att det saknas personal på däck. Fastslår att kommunstyrelsens
presidium bör ta en träff med Anders Werner på trafikverket för att reda ut problemen
Söderöra
Oro för nya renhållningsordningen. Trafikverkets brygga upplevs i dåligt skick med
rädsla för att bilar ska hamna i vattnet eller i någon båt vid lastning och lossning. De
som använder bryggan vintertid efterfrågar skottning av bryggan.
ÅVC i Bromskär är till för alla och ska vara öppen året runt
5.

RUFS 2050
Marie Olstedt presenterar arbetet med ROFS 2050 de delar som berör skärgården och
hur det arbetet går vidare

6.

Åtgärdsvalsstudie över farleder till Stockholm
Erik Klockare redovisar det pågående arbetet med att utreda hur farlederna till
Stockholm ska se ut i ett långsiktigt perspektiv

7.

Övriga frågor
Räfsnäs hamn
Den hamnordning som Refsnäs hamnförening haft gäller.
Sopor
Det är problem med komprimatorerna för sopor som står uppställda i skärgården.
Inkasten upplevs för små så att det är svårt att få in bl. blöjor i maskinerna.
De fastboende på öarna upplever att det inte fungerar med soptunnor, många som borde
haft soptunna och abonnemang för sopor saknar det, och sprider ut sina sopor på
olämpligt sätt. De efterfrågar en översikt från renhållningens sida för att fånga in alla
husägare i skärgården.

8.

Mötet avslutas
Ordföranden tackar deltagarna för dagens möte.
Nästa möte äger rum den16 november 2016, kl. 14.00–16.00.

Vid pennan
Erik Klockare

