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MINNESANTECKNINGAR
förda vid Skärgårdsrådets möte 2018-06-19
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§

Bredband
Kommunens bredbandssamordnare informerade om kommunens påverkan på
bredbandsutbyggnaden i skärgården.
På Löparö var det problem med att operatörerna tecknar avtal med abonnenter, men
sedan händer ingenting, vilket låser upp de boende så att inte någon annan operatör
kan komma in.
På Tjockö så har man utrett möjligheterna, där finns 3 alternativ
• Mobilt bredband
• RB-com WiFI bredband via radiolänk
• Fiber
• Det finns planer på att höja masten på Tjockö från 18 m till 70 m, då kommer
radiolänkarna att hamna betydligt högre på 40 m höjd, vilket innebär att deras
räckvidd ökar markant, det är dock lite problem med stabiliteten på länkarna då
vissa väderförhållanden påverkar deras räckvidd.

4§

Sophantering
Renhållningen öppnar för möjligheten med ”fastlandshämntning” vintertid med
gemensamma lösningar. Ex bottentömmande container mm.
På Löparö har man under vintern 2017-18 haft en container stående på fastlandet
vilket en av ortsborna på ön på uppdrag av entreprenören samlat in soporna till.
Tjockö anser att renhållningen slutade för tidigt under vintern 2017-18 att hämta sopor
på ön, samt att det är problem att vintertid förvara sopor i väntan på att isen ska släppa,
pga. råttor, hämta att när isen lägger sig tidigt så behöver alla extra sopsäckar, vilket
renhållningen tycker är OK.
Löparö anser att sophämtning bör vara förberett inför kommande vintersäsong med
möjlighet till gemensamma lösningar på fastlandet
Det framkom att det borde bildas en grupp med skärgårdsbor och renhållningen för att
lösa problemen med vinterhämtning
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Renhållningsavdelningen meddelade dessutom att
• I Kapellskär så pågår en undersökning om möjligheten att flytta
sophanteringen från Rävsnäs och Östernäs till en ny kaj nedanför
Reningsverket
• Ett EU projekt som kommunen är med i kommer att ge 2 nya flytande
sopmajor med båtlatrintömning i ytterskärgården
• Det pågår en ny upphandling av slamtömning.
5§

Korta ö-rapporter
Gräskö
Det råder för närvarande byggstopp på Gräskö pga. kapacitetsbrist i avloppsystemets
reningsverk i Kapellskär, ingen tidplan är fastställd, men reningsverket kommer att
byggas ut.
De har för närvarande 5 tackor som betar på ön.
Det är svårt med Waxholmsbolagets trafik, då det inte fungerar med att ringa till båten,
utan Waxholmsbolaget måste meddelas i förväg, vilket inte alltid fungerar för de
åkande på kallelseturer.
Gräskö är nu en Kärnö

Stomnarö
Det förs diskussioner om att kommunen ska ta över V/A från ön.
Det är för kort tidsinställning på toan i Spillersboda.
Blidö
Stämmarsunds ångbåtsbrygga är i dåligt skick, den kommer att kosta 1,9 mkr att rusta
och föreningen som sköter det har fått 900 tkr från leader, 200 tkr från Norrtälje
kommun och 650 tkr från Landstinget i bidrag.
SIKO
Föreningen har fått 1,5 mkr för att under 3 år anställa en skärgårdsmentor för förstudie
av möjligheterna att bo i skärgården.
Tjockö
Vill att skylten med P tas bort på parkeringen vid hamnplan, då flera ej förstår att
platserna är reserverade. Påpekar också att allén vid hembygdsgården inte är åtgärdad
enlig beställningen.
Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
Håller på att ta fram förslag på ett vänthus i Östernäs
De har fått svar från alla politiker på de frågor som de ställt

Löparö
Vägar och ramp är färdigbyggda.
Vinterbron, kontraktsförhandlingar pågår, bron behöver strandskyddsdispens samt har
fått bidrag både från Norrtälje kommun och Landstinget. Det har blivit många
medlemmar i vinterbroföreningen.
Norröra
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1 vildsvinsgalt har skjutits och det verkar som om vildsvinssuggan har lämnat ön.

6§

Rapport från Ö för Ö replipunktslyftet s möte den 12 juni
Erik informerade vad som sagts på mötet, samt att det var ett första möte som kommer
att följas upp av flera.

7§

Furusunds och Bromskärs brygga
Furusunds nuvarande brygga kommer genom trafikverkets försorg att byggas ut samt
förses med väntsal.
Med Bromskärs brygga pågår påverkanskampanj från Vaxholmsbolaget och Norrtälje
kommun om att Trafikverket ska åtgärda framförallt problemet med vattendjupet.

8§

Laddstolpar
Det finns behov från skärgårdsbefolkningen om att ladd stolpar behövs om de ska kunna
gå över på användning av eldrivna fordon.

9§

Mötet avslutas
Ordföranden tackar deltagarna och avslutade mötet
Nästa möte äger rum den 26 september 2018 kl. 14–16.30.

Vid pennan Erik Klockare

