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Det går åt stora rullar när fiberkabel ska ut till öarna. Foto: RoseMarie Hellén, Vinön

Delrapport från kommunen
Under våren har ett 20-tal workshops hållits, där kommuninnevånare (utom boende i Norrtälje) har fått möjlighet att lämna sina synpunkter. Mötena har för det mesta
varit välbesökta och sammanlagt har cirka 400 personer
deltagit. Tio procent av de som var med var fritidsboende. Man hade även ett möte med en grupp ungdomar
från landsbygden på Rodengymnasiet. Här kommer ett
axplock av de vanligaste frågorna som diskuterades:
•
Bredband till alla
•
Bättre kommunikationer, såväl till lands som till
sjöss.
•
Gång- och cykelvägar
•
Behåll och utveckla våra skolor
•
VA-frågan
•
Hyresrätter och äldreboende
•
Bättre dialog mellan innevånare och politiker
   Vid mötet den 13 juni, som hölls i Norrtälje, var upplägget annorlunda med ett så kallat dialogcafé. Syftet
med detta var att försöka sammanfatta de viktigaste punkterna för de mest prioriterade fokusområdena. Vid detta
var jag, Bengt Sundbaum och Barbro Nordstedt med från
föreningen.
De fokusområden som deltagarna prioriterade var:
Infrastruktur och kommunikation:
•
Bredbandet har på ett säkert och finförgrenat sätt
ersatt dagens kopparnät (år 2022)
•
GC är väl utbyggt (år 2022) och minskar bilberoendet och ökar ej bilburnas transportförmåga
•
Kollektivtrafiken är utbyggd på landsbygd och
i skärgård (år 2022) och är anpassad till de 		
som bor där; avropsstyrda tjänster ingår

Tillgång till service:
•
Skapa åldersintegrerade arenor
•
Stabil skola med god teknisk infrastruktur, för t ex
fjärrundervisning
•
Flexibel tillgång av vård och omsorg till boende
Bygga och bo:
•
Bygg för barnfamiljer och ungdomar
•
Bygg i mindre orter/serviceorter
•
Blandade boendeformer/åldrar i samklang med
odling och natur
Lokalt utvecklingsarbete:
•
Viktigt att bygga en struktur för att stötta och
stödja
•
Eldsjälar behövs, men de behöver support,
uppbackning och stöd
•
Viktigt med olika former av mötesplatser
Man måste ju säga att hittills har det varit en mycket
gedigen och ambitiös process. Vi som varit med på olika
möten, har känt att de tjänstemän som varit med har lyssnat. Man har också förstått att tilliten mellan kommunen
och innevånarna måste förbättras. Det är bra. Nu väntar
vi med spänning på att kommunens ansvarige, Torkel Anderson, utifrån alla dessa diskussioner ska skriva ihop ett
förslag till Landsbygds- och Skärgårdsutvecklingsprogram.
Det ska gå ut på remiss under september–oktober. Alla är
välkomna att svara. Vi i föreningen planerar att hålla ett
medlemsmöte i september där vi diskuterar förslaget och
vad vi ska skriva i vår remiss, men även bjuda på någon
rolighet. Hoppas att många vill komma då.
Lena Hammarbäck

Foto: Joel Nordstedt

Medlemsmöte på Furusunds värdshus
Onsdagen den 27 september, kl 18.30 är alla medlemmar
välkomna att diskutera och komma med synpunkter på
skärgårdsföreningens remissvar på Norrtälje kommuns
Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram.
   Vårt svar kommer att väga tungt när politikerna fattar
beslut kring programmet.
Vatten, avlopp, fibernät, gång- och cykelvägar. Tillgång till äldrevård och fungerande skolor, buss, båt- och
färjeförbindelser. Kanske ska skärgården med automatik
räknas som glesbygd?
Många är de frågor som har diskuterats, stötts och blötts
under vårens möten. Nu drar det ihop sig för remisskrivning.

Ingen anmälan behövs. Vill du ha en smörgås behöver du
däremot höra av dig via sms eller telefon till 070-28 85 663
senast 25 september. Smörgåsen kostar 90 kronor, men
för de tio första som anmäler sig bjuder föreningen på
mackan.
Vi hoppas på stor anslutning.
   Vi kommer också att få lite information om Furusunds
kulturförenings verksamhet.
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen BFSF

Upplysning efterlyses
Tänk om alla våra bryggor som har reguljär trafik var
utrustade med en upplysande skylt om vart man kan åka
med båtarna och kanske även en kort information om
respektive ö.
De som åker regelbundet är ofta utrustade med turlistor
och har Waxholmsbolagets app i telefonen. Men för besökande, såväl svenskar som från andra länder, är det inte
lika självklarhet vart eller när båtarna avgår och kommer
tillbaka – eller ens hur man tar reda på detta.
   Dessutom finns det på flera håll ingenting alls som tyder
på att en brygga har reguljärtrafik. En miniminivå av information vid bryggan skulle kunna vara en en stolpe med
en semafor, en informationstavla om rutten och så förstås
en aktuell turlista och telefonnumret till upplysningen.
Är den sedan kompletterd med information om vad
som finns på öarna i form av t ex butiker och krogar, så
blir det win-win för alla.
Barbro Nordstedt

Så här ser det ut i Västerviks hamn. Stort och informativt,
men även mindre skyltar är en hundraprocentig förbättring. Foto: Roine Karlsson

Du som intresserar dig för hur det
går för skärgården:

Vi saknar din medlemsavgift för 2017!
Blidö-Frötuna Skärgårdsförening har i över 50 år
påverkat utvecklingen i skärgården. Vi kommer
oförtrutet att kämpa för skärgårdsbornas rätt till
goda levnadsvillkor.
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På årsmötet i november förra året, beslöt stämman att fastställa årsavgiften
för två år framåt. Årsavgiften är således 200 kr för 2017 och oförändrad,
200 kr, för 2018. Avgiften gäller per familj.
Du kan betala via bankgiro, banköverföring eller swish enligt följande:
bankgiro: 439-8152
banköverföring: 82420-039219894
swish: 1231658541
Skriv namn, adress och e-postadress samt hur många familjemedlemmar
det gäller, info@bfsf.se

VIKTIGT
Det är viktigt att vi kan registrera
dig rätt för våra utskick.
Det finns inte alltid plats för
avsändarinfo.
Var snäll och meddela oss per
mail, brev eller på annat sätt, så
att du får vår medlemsinformation.

Kjell Jansson klippte bandet och förklarade bryggan
invigd. Foto: Nils Rex

Aina Öman och Britta Thalin på platsen där de hoppas
snart skall stå en väntkur. Foto: Nils Rex

Gräsköbryggan invigd

Väntan på väntkur

Med flaggspel och lite festligheter invigdes Gräsköbryggan den 20 maj. På bilden klipper Kjell Jansson (M), oppositionsråd i Norrtälje kommun, det blågula bandet.
   Äntligen har de bofasta på Gräskö fått en replipunkt för
i- och urlastningar och som säkrar öbornas kontakt med
fastlandet. Bryggan, som är uppförd av Norrtälje kommun, ligger nedanför Kaffeberget i Östernäs. Bofasta på
Gräskö har bildat en förening med ansvar för tillsyn och
underhåll av bryggan.
   Bryggan erbjuder bra vattendjup och har dessutom stolpar med uttag för landström och belysning. Bryggan är en
bra lösning för båtberoende öbor.
Nils Rex, sekreterare i föreningen Gräsköbryggan

Nu tar BFSF krafttag för att försöka få en väntkur till Östernäs brygga. I styv kuling, hällande regn, snöstormar och
i kolsvart mörker har vi året runt tåligt uthärdat vädrets
makter för att ta oss hem efter besök på fastlandet.
   Här visar Aina och Britta på en passande plats. Så nära
bryggan som möjligt och en lampa som styrs av dagsljuset.
   – Vi har frusit färdigt nu, säger Britta, men vintern 2018
hoppas jag att vi i alla fall slipper bli blöta.
   Föreningen kommer snart att lämna in förslag på placering, ritning på byggnad och kostnadsberäkning till Erik
Klockare, repliansvarig på kommunen. Sedan kan vi bara
hoppas på snabbt beslut.
					
Britta Thalin

Följ föreningen på Facebook! Gilla och följ så
håller du dig uppdaterad.

Skicka din mejladress till
info@bfsf.se eller via
hemsidans kontaktformulär,
så att vi vid behov kan
komma ut med aktuell
information mellan
medlemsbladen.

ges ut av Blidö-Frötuna Skärgårdsförening.    
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medlemsbladet

