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MINNESANTECKNINGAR
förda vid Skärgårdsrådets möte 2018-09-26
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, med
förtydligande att Tjockö påpekat att beskärningen och borttagande av träd ej blivit
utförd helt enligt besiktningsprotokollet.

3§

Olle Jansson informerade kort om det politiska läget

4§

Renhållning
Till grupp som ska samverka med renhållningen utsågs Patrik Hadenius, Per Ericson,
Bosse Gesslein.

5§

Bredbandsutbyggnaden
Det behövs en strategi för de områden som ej är intressanta för de stora aktörerna, det
behövs tittas på ny teknik, där kan bredbandsforum hjälpa till.
Man vill behålla den gamla masten under tiden som man bygger ny mast på Tjockö,
men har fått nej till det från kommunens bygglovsavdelning.

6§

Korta ö-rapporter
Stomnarö
I Spillersboda vill man ändra detaljplanen för Terrassen, Terrassen är också ute till
försäljning.
Replipunkten Spillersboda fungerar bra, men det saknas väntkur för allmänheten. Det
har tecknats fiberavtal med IP-only.
Blidö
Stämmarsunds ångbåtsbrygga har problem med att en granne överklagat lovet för
reparation av bryggan, med hänvisning till att bryggan går in på deras mark, grannen
hävdar att bryggan blivit större, vilket föreningen tillbakavisar. I stämmarsund blir det
troligtvis utökad verksamhet med bl. a bageri, hårfrisörska mm.
Skärgårdshandlarna
Har haft problem med att få ut vatten på flaska. Önskar matavfallstunna i Rävsnäs för
Tjockö affär, det är ej helt klart med placering, lås mm.
Affären har gått bra denna sommar.
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Tjockö
Lugnare fas på ön, träden i allén är inte tagna enligt plan, och långa grenar hänger ut
över vägen och planen.
Vill att kommunen sätter upp parkeringsförbudsskylt med tilläggstexten gäller ej
förhyrda platser i Rävsnäs.
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
Gräskö
Waxholmsbolaget har kallelse på vissa turer, dessa går inte att kalla om någon missat
turen före då de måste kallas i så god tid att det ej är möjligt. 2 barn går på högstadiet i
Norrtälje, för dom tar det 2 timmar att åka hem, det är svårt att få båtarna att passa
ihop med bussarna enligt nuvarande tabell. Det kommer att vara Ö för Ö aktivitet på
Gräskö den 17 -18 oktober. Inventering ska göras för att få fram vad som ska arbetas
med på workshopen.
Återvinningsfärjan, det har varit klagomål hur det skötts i Östernäs. Trafikverket
föreslår att grovsoporna i stället ska lossas i Rävsnäs.
Blidö-Frötuna skärgårdsförening
Föreningen har tagit fram förslag och offert på väntkur i Östernäs.
Löparö
Vinterbron, alla tillstånd är klara, bryggan är beställd. Många vill ha ett fast datum när
bryggan läggs ut till bro, i stället för att styras av isläggningen.
Bryggan kommer att under sommartid ligga på boj. Medlemsavgiften till föreningen
för bron är satt till 200 kr/år.
Vägarna på Ön är färdigställda.
Yxlan-Blidö
Södra delen har fått fiber från Telia, fiberkablarna hänget i telefonstolparna. Övriga ön
är tveksamt om något kommer till stånd, trotts avtal med fiberleverantörer.
Färjan har gått fullbelagd hela sommaren, föreningen upplever att extrafärjan gått för
sällan för att klara belastningen. Det finns ett ”hot” om att Blidös färja ska ersättas
med en linfärja. Det är då risk att bryggan i Norrsund försvinner.
Norröra
Ön saknar brandspruta och har därmed inget brandvärn.

7§

Kort info från regionala skärgårdsrådet
Regionalt så håller det på att tittas på Rysshärjningarna, det håller på att göras en
hållbarhets och skärgårds analys.
Regionala skärgårdsrådet har utvärderats.
Det har varit en diskussion kring ett bostadsprojekt i ett EU-projekt där en studie har
gjorts på Åland, studien har resulterat i en utställning, so kommer att komma till
Norrtälje.
Det pågår ett replipunktslyft, där det tittas på vad som ska finnas på en replipunkt.
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Det görs en specialsatsning på post och pakethantering, där man samordnat frakterna
via en leverantör.
Det kommer att vara Ö för Ö på Gräskö.
8§

Avfallstaxa
Ny taxa kommer att gälla från 1 januari- 201.

9§

Rapport från Norra linjen och Söderarmslinjen
Söderarmslinjen har haft 469 passagerare tur och retur, vilket ger ett snitt på 33,5
passagerare per tur.
Norra linjen har haft 3668 passagerare per enkel tur, vilket ger 73 passagerare i snitt
per dag tur och retur.

10 §

Ö för Ö
Den 17 – 18 oktober kommer Ö för Ö till Gräskö
På Tjockö har många projekt dragits igång, med varierande igångsättning av
projekten,
Bl.a. Bredbandsprojekt, Gästbryggaprojekt, Boende projekt, Biodlingsprojekt mm.

11 §

Mötet avslutas
Ordföranden tackar deltagarna och avslutade mötet
Nästa möte äger rum den 28 november kl. 14.00

Vid pennan Erik Klockare

