MINNESANTECKNINGAR
förda vid Skärgårdsrådets möte 2019-05-16
Tid: KL 14.00–16.30
Plats: Sammanträdesrum Häverö i Kommunhuset Ankaret, Norrtälje
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1 § Öppnande
Ordförande Lotta Lindblad Söderman hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2 § Föregående minnesanteckningar
Skärgårdsrådet beslutar lägga föregående minnesanteckningar till handlingarna.
3 § Om landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet och dess handlingsplan
Agendan för processen redovisades. Handlingsplanens förslag redovisades med tonvikt på de
åtgärder som mer berör skärgården. Presentationen skickas ut till skärgårdsrådets medlemmar
omgående så att möjlighet till att lämna synpunkter finns. Handlingsplanen behandlas 20/5 av
kommunstyrelsen och 3 juni av kommunfullmäktige.
4 § Info – Landsbygdsforum/Landsbygdsråd
Som en delaktivitet i handlingsplanen för landsbygd och skärgård kommer ett s.k. Landsbygdforum
preliminärt att anordnas i september/oktober 2019.
Information om att detta är på gång kommer att skickas ut till lokala utvecklingsgrupper, byalag,
föreningar som verkar för att utveckla sin bygd, skärgårdsrådets representanter samt organisationer
innan semestern (även info på hemsidan). Landsbygdforum ska bl.a. utse ett landsbygdsråd. Mer
utförlig information lämnades på mötet, detta kommer även att skickas ut särskilt till skärgårdsrådets
medlemmar.
5 § Stödmöjligheter, regionen har övertagit roller från länsstyrelsen
Från regionen har det kommit en sammanställning som skickas ut till alla ledamöter i skärgårdsrådet.
Vid nästa möte kan fördjupande information ges kring olika stöd
6 § Informationer från kommunen:
Norra Båtlinjen
Trafikering sommaren 2019 start 2 juli och avslut 11 augusti (6 veckor),
tisdagar till söndagar, vilket kan jämföras med 2018 års trafik som skedde 5 veckor, onsdagar till
söndagar. Samma sträckning som tidigare (Norrtälje – Arholma via Håknäs, Gräddö och Lidö).
Starttid 10.00 , hemkomst 17.10. Sträckan Norrtälje – Arholma tar drygt 2 timmar.
Båt: Rex (140 passagerare)
Kapacitetsökning jämfört med 2018, 63%.
Sträckan Norrtälje – Arholma tar drygt 2 timmar.
Tis – lör har man genom tidtabelljusteringar för den båt (Romina) som trafikerar sträckan Räfsnäs –
Fejan möjliggjort för att ta sig relativt smidigt till Tjockö (Rovholmen) och Fejan genom båtbyte i Lidö.
På tillbakavägen får man vänta ca 1 timme på Lidö. Samma taxa.
Båten kommer att lägga till längst österut på Norrtälje hamns kaj och ett stråk längs kajen kommer att
vara tillgängligt för promenad till båten.
Besökare utifrån kan använda Roslagsskolans parkeringsplatser. Det kommer att behövas
parkeringstillstånd som man kan hämta på turistbyrån (alternativt annan utlämnare som turistbyrån
anvisar till). På Turistbyrån kan enkel karta fås som visar parkeringsplats och hur man tar sig till båten.
Kapellskär – Söderarm
Trafikering sommaren 2019. Veckorna 28 – 32 (10-7 – 8/8), onsdagar och torsdag (en veckas
utökning jmf med 2018). Båten tar 36 passagerare. Reguljär busstrafik till/från Norrtälje.
Ombordstigning i Kapellskärs hamn.
Bokas via Turistbyrån.
Lokal utvecklingspeng
Bidragsmedel som kan sökas minst en gång per år. Senaste ansökningstillfället (1 april2019).
Det finns 4 olika typer; Stöd till lokala utvecklingsgrupper (10 tkr per grupp) Stöd till lokala
utvecklingsplaner (10 tkr per grupp), Förstudier (max 30 tkr) samt Platsutveckling/Idéstöd (ej
maxbelopp, dock investering max 100 tkr). Målgrupp: Lokala utvecklingsgrupper (föreningar).
Budget 750tkr/år (2018- 2019)

Inkomna ansökningar 2018: 25
Inkomna ansökningar 2019: 28

Totalt ansökt belopp 584 tkr Beviljat 400 tkr.
Totalt ansökt belopp 1 489 tkr. Ej klart.

Agendan för politiska beslut är beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott 29/5, sedan beslut i
kommunstyrelsen 17 juni.

7 § Uppföljningar
Bredbandsfrågor
De frågor som inkommit beträffande strategi och båttrafikens bredbandsprojekt Stockholm – Åbo
kommer att besvaras via mail så snart som möjligt.
Kommunal mark som drabbats av stormen Alfrida
Kommunen har skog framförallt på två öar; Tjockö och Marbo ö.
I Juni kommer röjning att ske (stigar fixas och fördjupad inventering (vad är möjligt, vad blir
kostnaden?). Skogssällskapet som avverkar och sköter kommunens skogsinnehav har skickat ut
offertförfrågan kring pråm.
Skogsstyrelsen har gått ut med att senast 1 juli ska den stormfällda skogen tagits om hand med
dispens kan ges (restriktivt men öar, nyckelbiotoper och tallskog har lättare).
Kommunen har åsamkats mkt stora extrakostnader med anledning av Alfrida (prioriterat tätortsnära
skog).
Skogssällskapet kan kontaktas för röjning men i nuläget säger man nej till alla som inte varit kunder
tidigare. Även andra bolag håller på med ö-avverkningar (hyrt pråm etc.).
Mark- och exploateringsfrågor
Mark- och exploateringsavdelningen meddelar att arbetet med att få till stånd Väntkuren i Östernäs
inte kommer att hinnas innan semestern. Information om detta kommer att skickas till Gräskös
representant (Nils Rex) samt skärgårdsföreningen.
Trafikfrågan Rådmansö:
Det blir en träff med SL om Rådmansötrafiken i juni för att diskutera hur/om linjerna kan läggas om
enligt kommunens önskemål med dubbelriktade linjer.
Pontonbryggan i Räfsnäs är på plats senhöst.
Skolskjutsar till/från Gräskö.
Barnen/familjerna har överklagat till Förvaltningsrätten för de tycker att väntetiden blir för lång. Inget
beslut har kommit än. Frågan kommer att behandlas principiellt på det kommande skärgårdsrådet
Region Stockholm.
Information som gått ut till avfallsgruppen
Ny entreprenör för insamling slam/fett i skärgården.
Den som vann upphandlingen var Svensk Tank Transport AB (STT).
STT har utfört slamtömning ända sen 80-talet och är väldigt erfarna på området.
De har uppdrag ända från Södertälje och upp till oss med undantag för några kommuner.
STT vann även upphandlingen hos Roslagsvatten (Österåker), vilket betyder att de fortsätter på en
redan pågående entreprenad. Vårens tömningar drar STT igång med vecka 20.
Nästa upphandling för insamling sopor/latrin påbörjas senare i år och planeras vara klart vid

årsskiftet.

8 § Korta ö-rapporter
Stomnarö/Spillersboda
SMS-parkering införd i Spillersboda med god effekt.
Toaletterna i Spillersboda. Krav på handikappanpassning försvårar.
Besiktning har gjorts av kättingar till pontonbryggan.
Beträffande Stämmarsunds ångbåtsbrygga så har ärendet överklagats. Lantmäteriet inkopplat.
20/5 beslöts det att stänga bryggan för båttrafik p.g.a. alltför stor olycksrisk (Sekreterarens tillägg)
Yxlan - Blidö
Det fungerar inte alltid med bussförbindelser i anslutning till färjan. Björn Sjöblom återkommer till
sekreteraren med mer information. Vägarna på Yxlan är i dåligt skick.
Gräskö
Inget nytt att rapportera förutom skolfrågan
Löparö
Vill uppmärksamma p-platsbehovet. Rörigt både på Urö och i Vettershaga med stora svårigheter att
hitta lediga platser plus att det skapas hinder m.m.. Vägsamfälligheten har gjort en omförrättning.
Norröra
Alfrida drabbade ön hårt. Mycket som fortfarande inte är återställt. Ön har sopproblem.
Renhållningsavdelningen kommer att kontaktas.
Rådmansö – Frötuna företagarföretagarförening
27/5 kommer föreningen att träffa representanter för riksdagens trafikutskott angående nya regelverket
för båtar 5-15 meter. Information om att föreningen arbetar för att få till stånd en högstadieskola söder
om Norrtälje.
SIKO
SIKO firar 50 år i år. Det kommer en manifestation ”Levande skärgård” dit medlemsföreningarna
inbjuds. För närvarande arbetar SIKO med fem fokusområden. Det finns en ny infosida på föreningens
hemsida.
11§ Övriga frågor
Furusunds brygga
Bryggan stängs för ombyggnad. Under tiden kommer båttrafiken att hänvisas till Köpmanholms
brygga. Skärgårdsrådet väckte frågor kring anpassning av busstider och parkeringsplatser önskar
överhuvudtaget info kring framtiden för Furusunds brygga.
12 § Mötet avslutas Ordföranden tackar deltagarna och avslutade mötet.

