MEDLEMSBLADET
Nr 2, 2022

Blidö–Frötuna Skärgårdsförening

Skarvkvällen, sid 3
Vad vill politikerna? sid 5

Krig, politik och vitsippor
När vi äntligen tyckte oss ha kontroll över pandemin och
många hade fått sin fjärde spruta, hann vi knappt hämta
andan innan nästa världskris kom. För några veckor sedan
chockades vi alla av att Ryssland hade invaderat Ukraina
och att risken för ett tredje världskrig kunde stå för dörren. När man följer kriget om hur de ryska soldaterna
terroriserar och mördar civilbefolkningen och bombar
sönder byar och städer, går ju tankarna till historierna
som har berättats från generation till generation om rysshärjningarna i skärgården.
Det är inte så stor skillnad på berättelserna då och nu.
Historier där de utsatta agerar hjältemodigt på olika sätt.
Historier som inger hopp och tröst. Tänk på den om det
ryska fartyget som intog Ormön utanför Ukrainas Svarta
Havskust. Gammal ryssrädsla och hat väcks lätt till liv och
det finns risk för att man skär alla ryssar över en kam.
Det går en rak linje från Ivan den förskräcklige och tsar
Peter den store till Stalin och Putin. Alla skoningslösa
diktatorer med både skev självbild och världsbild. Man
börjar kanske fundera på hur trygg skärgården är egentligen. Den svenska militären kunde inte skydda öarna då.
Kan man det nu?
Mycket prat, men liten verkstad
Ja, vi lever verkligen i en tid där det politiska livet hela
tiden tränger sig på. Värderingar och ideologier är under
ständig förändring. Det är inte helt lätt att hänga med i

svängarna. I Sverige stundar val i höst. För att underlätta
kommunalvalet för er har föreningen ställt ett antal frågor
till partierna om vad de vill göra under kommande mandatperiod. Partiernas svar kan du läsa med början på sid
5. Vi hoppas att det kan vara till hjälp. Den ambitiösa kan
även läsa vad partierna lovade inför valet 2018 och utvärdera vad de har åstadkommit. Gå in på vår hemsida, bfsf.
se och läs nummer 2/2018 av Medlemsbladet. Föreningens uppfattning är att det finns en allmänt förstående och
positiv inställning till skärgårdsbornas frågor. Men det är
mycket prat och lite verkstad. Många frågor återkommer
år efter år på skärgårdsrådets dagordning och frågor dras
i långbänk. Av de frågor som vi har drivit i skärgårdsrådet
står vänthuset på Östernäs klart. Frågorna om hanteringen grovsopor från öarna och problemet med skolelevers
långa resor under vintertid är fortfarande olösta.
Under tiden pågår vardagslivet som vanligt. Vi är mitt
i den, i mitt tycke, allra vackraste tiden på året, försommaren, med allt vad det innebär av fina naturupplevelser.
Det är även en hektisk tid med skolavslutningar, plantor
som ska i jorden och båtar som ska i sjön. Jag hoppas
att ni alla tar er lite tid att varva ner, njuta en stund och
samla lite kraft. Vi i styrelsen önskar er en riktigt fin sommar!
				
Lena Hammarbäck

Foto: Renée Eklind
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Bosse Gesslein och Torsten Mörner framför de skarvar som deltagarna snart ska få öva på. Foto: Roine Karlsson

Skarvkvällen
År 2019 läste jag en artikel om skarvjakten på Åland där
man en helg i augusti går man ur huse och jagar skarv. I
artikeln stod att en kock vid namn Mikael Björklund tillredde och serverade skarvkött i sin restaurang Smakbyn,
samt att det serverades pizzor i Mariehamn med skarvkött
på. Jag blev nyfiken på hur det smakade.
Då det nu införts skyddsjakt på skarv här, borde man
väl ta reda på köttråvaran i stället för att gräva ner eller
bränna det och på så sätt göra jakten mer etisk.
Jag kontaktade Mikael Björklund och frågade om
medlemmar ur Blidö Frötuna skärgårdsförening kunde
komma till Åland för att provsmaka. Det skull gå bra och
det planerades en resa 2020, men så kom covid och det
hela ställdes in. Hösten 2021 tog jag på nytt kontakt med
dem för att göra en resa våren 2022, men då hade de
ingen skarv att tillaga, eftersom deras jaktsäsong börjar
senare.

Lännagården bokades och vi bestämde att det fick bli
ungefär 30 deltagare. Snart hade jag 20 anmälda på min
lista och Roslagens sjöfågeljaktskyddsföreningen fick lika
många deltagare så det blev 40 personer.
Den 27 april samlades vi på Lännagården där Torsten
Mörner hade lagt upp ett antal skjutna skarvar. Han

Meny
Potatis och ramslökssoppa med honungsglaserade
skarvbitar
d
Wraps med ’pulled’ skarv
d
Tunnbrödsrullar med skarvfärs toppat
med stenbitsrom
d
Pizza med tacokryddad skarv
d
Marinerad skarv
d
Pannkaksstrut med curryskarvröra
d
Kaffe och mousse (dock ej gjord på skarv)

Jag tog kontakt med Roslagens sjöfågeljaktskyddsförenings
ordförande Torsten Mörner och han ville gärna vara med
att ordna en skarvkväll tillsammans med oss. Han erbjöd
sig att få tag på skjutna skarvar, så att vi fick köttråvara.
Vi pratade med Stina-Britt Lundin och frågade om hon
kunde tänka sig att laga en provsmakningsmeny. Det gick
hon med på.
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inledde med att berätta om hur årets skyddsjakt ska genomföras och regelverket kring detta. Han uppmanade
även de som avser och har rätten att jaga att gå in på
Länsstyrelsen sida och läsa om villkoren för jakten. Bland
annat att kontrollera antalet redan fällda skarvar samt att
man ska ha Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt med sig
vid jakt.
Därefter visade han hur man skär ut bröstbitarna och
låren ur fågeln. Deltagarna fick sedan själva prova att
skära ut de detaljerna. Under tiden som det skedde dukade Stina-Britt upp ett delikat buffébord.

Stina-Britt Lundin framför en av de godsaker som serverades under kvällen. Foto: Roine Karlssson

Arrangemanget blev mycket uppskattat av deltagarna och
de undrade om vi inte kunde göra ett liknande arrangemang med säl på menyn.
VIll ni prova att anrätta skarv finns det recept i Mikael
Björklunds kokbok ’Mickes vilda’.
					
Bo Gesslein

Rapport från SIKOs årsstämma
Under 2021 påverkade pandemin arbetet i hög grad;
planerade besök fick ställas in och de flesta möten blev
digitala. Ett fysiskt möte, under arbetsnamnet Skärgårdsspaning 2022, hölls dock på Idöborg.
Siko har protesterat kraftigt mot den nya strandskyddslagstiftningen som
försvårar utveckning
av bland annat kärn-s
öarna.
I projekt skärgårdsflytten ingår
öarna Svartsö, Möja,
Nämndö, Ornö och
Landsort. Som ett
komplement till den
digitala informationen har det tryckts
1 000 kort med rubriken ”skulle du vilja
bo på den här ön”
som delas ut i hamnar, på resturanger
och andra lämpliga
ställen. Hittills har cirka 40 familjer visat intresse.
Projektet ’odla jordgubbar’ och ’föda upp abborre’ är
tänkt att starta under 2022, Ansökningen om förstudier
har fått positivt besked av region Stockholm.
Projekt skärgårdsskolan 3,0 för att lyfta skärgårdskolorna fortsätter under 2022 i samarbete med Södertörns

Högskola. Även ett projekt med rubriken ’Hållbart företagande i skärgården’ är på gång med högskolan.
Samarbetet med Skärgårdens Trafikantförening fortgår
med fokus på en basturlista som gäller hela året, Rufs-trafik, två turer ut respektive in från alla kärnöar samt bättre
anpassning mellan sjöoch landtrafiken.
Styrelse
Till ordförande för
SIKO valdes Ulf
Westerberg. Övriga
styrelseledamöter är:
Björn Sjöblom,
Yxlan, Björn Öberg,
Landsort, Gunilla
Söderqvist, Nämndö,
Göran Lagerström,
Karsholmen, Martin
Hinders, Svartsö och
Peter Nord, Utö,
Suppleanter: Anna
Walter, Husarö, Gunnel Wärn Hede, Ornö.
Adjungerande: Britt Fogelström, sekreterare, Möja och
Urban Gunnarsson, kassör, Norrtälje.
Valberedningen: Sune Fogelström, Möja, Per Frideen,
Ornö och Lars Berglund, Eknö .
		
Text: Bo Gesslein, foto: Privat
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Foto: Privat

Valet 2022
Liksom inför förra valet 2018 har BFSF valt ut ett par frågor som berör oss bofasta i skärgården och skickat dem till de
partier som sitter i kommunfullmäktige i Norrtälje kommun. Läs partiernas svar, så kanske det blir lite lättare när du står
framför valurnorna i höst.
Fördelningen vid förra valet såg ut så här, med antal mandat inom parentes: S 25,16 % (16), M 22,9 (14), SD 15,45 % (10),
C 10,51 % (6), L 8,78 % (5), V 5,41 % (3), MP 4,07 % (3), KD 3,21 % (2) och ROOP 3,14 % (2).
1. Vad vill ditt parti göra för att öka befolkningen och även få fler unga och barnfamiljer att flytta ut i
skärgården? Till exempel bostäder, nybyggnation, vatten avlopp, skolor och kommunikationer?
Socialdemokraterna:
Vi ser att allt fler vill flytta ut från städerna och att man
värderar andra saker i spåren av pandemin. Det finns
också helt andra möjligheter till distansarbete för många
idag. Det här kan naturligtvis leda till en befolkningsökning i skärgården – men bara om rätt förutsättningar
finns för unga och barnfamiljer att leva och verka där
2022. Inte minst behöver kommunikationerna fungera,
inte bara replipunkter, utan även fungerande bredband
som möjliggör distansarbete och tillgång till olika sorters
service. Vi vill också se ett fortsatt bostadsbyggande utanför tätorterna, framför allt i kollektivtrafiknära lägen.
Moderaterna:
• Samordna bussars och båtars turlistor med skolscheman,
så att tidseffektiva skolresor blir möjliga för skolbarn på
kärnöarna.

• Stimulera lokala småskaliga kretsloppslösningar.
• Strandskyddet hämmar en utveckling på öar med
fastboende vad gäller bryggor, bostäder och tillkomst
av verkstadslokaler. Kommunen ska verka för att, inom
exempelvis samlad bebyggelse, möjliggöra lättnader för
strandskyddet.
• Särskild satsning på landsbygds- och skärgårdsskolornas kvalitéer och attraktivitet.
• Öka servicen vid kommunens viktiga replipunkter,
Simpnäs, Rävsnäs och Furusund, vars huvudsakliga syfte
är att betjäna resande, boende och näringsliv runt replipunkterna och utanförliggande skärgård.
• Uppgradering av Östernäs som viktig replipunkt för
både Gräskö, Söderöra och Norröra och verka för dubblerad busslinje på Rådmansö som även kan serva Östernäs.
• Båtturer skall även gå kvällstid under helger så att
öborna har möjlighet att komma hem.
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• Att den årliga grovsopshämtningen med Återvinningsfärjan återinförs med hämtning från öar utan landförbindelse.
• Fortsatt satsning av bredbandsutbyggnaden i skärgården. Detta för att underlätta för både bosättningar och
företagsetableringar.
• Möjlighet till kallelseturer, även 02.30-04.00, hela natten på Blidö/Yxlansfärjan.

Foto: Privat

• Miljöstation Blidö/Furusund.
• Underlätta för skärgårdsföretag att förlänga besökssäsongen genom en övergripande turistinformation till
exempel i gästhamnar och skärgårdskrogar.
Sverigedemokraterna:
I spåren av pandemin flyttar fler barnfamiljer ut från
storstaden och in till lugnet och naturlivet på någon av
skärgårdens öar, vilket givetvis politiken ska ta tillvara.
Bredbandsutbyggnaden måste topprioriteras då en
fungerande uppkoppling är ett måste för att kunna arbeta
hemma, studera på distans och ge småföretagare konkurrenskraftiga förutsättningar.
En grundförutsättning för en
levande skärgård är tillgången
på skolor. SD var tydligt mot
de tidigare skolnedläggningarna och är tydliga med att kvarvarande skolor ska behållas,
satsas på och utvecklas. Inom
hälso- och sjukvården vill vi se
en större satsning på en läkarbåt i Norra skärgården, utreda
om en ambulansbåt och även
återinföra tandläkarbåten.
Andra viktiga funktioner
som måste fungera är regelbundna postleveranser, sophantering, samt möjlighet till
återvinning. Vi vill därför att
återvinningsfärjan återinförs
och att Räfsnäs hamn renoveras för att klara av den omlastFoto: Roine Karlsson
ning som krävs.

Centerpartiet:
Centerpartiet anser det viktigt med fler innevånare i skärgården och då är servicen avgörande. Det måste bli lättare
att bo och verka i skärgården. Servicen är avgörande och
bör utvecklas på fler områden. Nedan några områden
som är viktiga.
• Bredband är många gånger en förutsättning för familjer att vilja bo och verka i skärgården. Mer statliga pengar
måste till så att våra bredbandsentreprenörer kan utveckla
näten i skärgården. Lokalt företagande är speciellt viktigt
i skärgården.
• Skolskjutsar är viktiga så att barnfamiljer ska kunna
bo på öar. Kommunen och regionen måste samverka för
bättre skolskjutsar, så att inte resorna och väntetider blir
för betungande.
• Skärgårdstrafiken till våra kärnöar måste ha turtäthet
så det går att bo på på ön och jobba på fastlandet. Regionens inriktning på mindre båtar och fler turer är positivt.
• Strandskyddet måste ändras så att ny bebyggelse underlättas. Även lagstiftningen om vatten och avlopp måste
förändras så att det blir möjligt med småskaliga lokala
miljölösningar.
• Bestånden av framförallt skarv, men även säl, måste
begränsas. Förbud för industrifisket i Östersjön måste till,
för att ge det lokala fisket möjligheter att utvecklas.
Liberalerna:
Liberalerna vill:
• Sätta ett tak för hur långa skolskjutsarna får vara och
skapa en sjötrafik som erbjuder goda möjligheter till skoloch arbetspendling.
• Bygga ut bredbandsnätet.
• Genomföra lättnader i strandskyddet.
• Skapa en regelbunden sjötrafik året runt.
• Anpassa tidtabeller och vilka bryggor som angörs
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utifrån de fastboendes villkor.
• Verka för att bryggorna vid Fejan, Bromskär och Duvnäs (linje 24, 27, 28, 31) fortsätter att angöras.
• Verka för att linje 30 Simpnäs-Arholma och linje 31
Räfnäs-Tjockö-Fejan fortsätter trafikeras och att linje 40
Nord-sydlinjen trafikerar Räfsnäs eller Norrtälje stad.
• Införa insamling av grovavfall till samma kostnad som
på fastlandet.
Vänsterpartiet:
Vi vill göra det billigare att uppföra permanenthus i skärgården. Det ska även finnas en möjlighet att hyra sitt
boende. Vatten och avlopp ska kommunen stå för. Det

Foto: Källviks Gård

ska vara möjligt att med allmänna kommunikationsmedel
kunna pendla mellan arbete och bostad. Båtarna ska gå
på el, så att vi värnar naturen. Skolfrågorna måste lösas
på bästa sätt, troligtvis med skolskjuts mellan skolan och
bostaden. På de större skärgårdsöarna ska det finnas en
skola och mataffär och det ska vara möjligt att åka med
skärgårdsbåt tur och retur och göra sina inköp.
Miljöpartiet:
För att fler ska välja att flytta ut i skärgården måste vi
kunna erbjuda ett så hållbart vardagspussel som möjligt.
Klarar vi av att vara lösningsorienterade, så är Norrtälje
kommuns skärgård en livsmiljö med svårslagna livskvaliteter.

En väl fungerande infrastruktur och goda kommunikationer förbättrar förutsättningarna för att driva verksamheter i skärgården. Miljöpartiet vill säkerställa tillräcklig
tillgång till ladd-infrastruktur och tankställen för biogas
och mer flexibla kollektivtrafiklösningar. Vi vill se fler och
säkrare gång- och cykelvägar där dessa transportsätt kan
vara ett alternativ till bilen, och fiberutbyggnaden måste
nå alla som behöver.
Miljöpartiet värnar den oexploaterad kusten, men ser i
övrigt att det är viktigt med förutsättningar för nybyggnation, exempelvis genom utveckling av småskaliga gemensamma VA-lösningar. MP vill vidare bevara och nyttja
den dyrbara jordbruksmark vi har för att producera mat
och aktivt gynna lokala leverantörer genom att upphandla
smartare.
Barn och elever har rätt till skola och barnomsorg inom
rimligt avstånd. För att det ska vara möjligt måste mindre
skolor i skärgård och på landsbygd få högre finansiering
per elev än större skolor. Miljöpartiet vill även att skolskjutssystemet ska möjliggöra för elever närmare tätorterna att välja de mindre skolorna.
Miljöpartiet har i en motion föreslagit en utredning av
vilken service som med fördel skulle kunna göras mobil
för att öka tillgängligheten på landsbygden. Nu finns planer på mobil mammografi, men det finns så mycket mer
att göra.
Kristdemokraterna:
Kristdemokraterna vill förbättra Norrtälje kommun. Vårt
kommunpolitiska program handlar om landsbygden,
tryggheten och infrastrukturen. Målet är samhällsgemenskap för att hela kommunen ska leva. Vi anser att det är
mycket viktigt att hela kommunen utvecklas och inte bara
de stadsmiljöer vi har, utan även lands- och skärgårdsbygden. Vi vill satsa på för att landsbygd även i kris- och
orostider är mer stryktåliga än samhällen.
I den sedan länge pågående omvandlingen till permanent bebodda behöver även före detta fritidshusområden
och tätorter på landsbygden få del av kommunens planeringsomsorg för att med nya eller ändrade detaljplaner kunna bli lokalsamhällen med barnomsorg, arbets-,
fritids- och samlingslokaler och bostäder, även hyreslägenheter, för ensamstående, unga och seniorer.
Kristdemokraterna ska verka för att:
• Utveckla småskolorna på landsbygden, upprusta lokaler och den fysiska lär- och arbetsmiljön.
• Öka tillgängligheten och förbättra möjligheterna för
dem som vill bedriva näringsverksamhet på landsbygden,
bättre kommunikationer, stödja samordning av transporter, förenkla förutsättningarna för att skapa industrimark
och arbetsplatser för små och medelstora företag.
• Utöka samhällsservicen till landsbygden. Förbättra
postgång, paketleveranser, fler postombud, paketboxar,
systembolagsombud med mera.
• Göra det lättare att få dispens från strandskydd och
lättare att få bygglov samt förenkla bygglovsprocesserna
för Norrtälje kommuns småhus- och villaägare.

-7-

ROOP:
Året innan Björkö-Arholma skola lades ner av dåvarande
politiska majoritet, träffades vår styrelse Bosse Gidlöf,
lärare, och en rad boende på Björkö och Arholma i skolans matsal för att lyssna på önskemål om förbättrad (och
kanske främst säkrad) samhällsservice i norra delen av
Norrtälje skärgård.
Från vårt parti framhöll vi vikten av att det kommunala Roslagsbostäder borde bygga ett par radhuslängor,
som tänkta lärarbostäder, för att underlätta rekrytering
av utbildade lärare till skärgårdens skolor, trots skolornas
småskalighet. Roslagsbostäder borde dessutom köpa loss
mark för fler bostäder anpassade för barnfamiljer i skolans
närhet, detta för att locka barnfamiljer att våga pröva en
flytt till vårt skärgårdsområde, utan att behöva skuldsätta
sig med oro för att valet av livsmiljö skulle vara chansartat
med stora ekonomiska risktaganden.
När och om familjerna blir hemmastadda i skärgården,
tror vi att familjerna vågar satsa på eget boende och då
lämna plats för nya familjer.
Bra kommunikationer är nästan alltid viktiga motiv för
bosättning i glesbygd, oavsett skärgård eller inte. Med fler
elfordon följer behov av laddplatser. Både intill bostä-

derna, skolan/förskolan och vid pendlarparkeringarna, i
anslutning till hamnar och marinor.
Gör som på Arholma; låt Vattenfall satsa på egen
elproduktion på ön med hjälp av vindkraft och solenergi.
Låt skärgården bli en mönsterplats för verkligt klimatarbete, som inte bara tjänar enskilda människor, utan också
landets elproduktion och i förlängningen bidrar till att
rädda klimatet. Vatten och avlopp är lika viktigt som övrig
samhällsservice.
Gör som Östergarnslandet på Gotland; bilda en samfällighet som ordnar avsaltning och rening av havsvatten till
dricksvatten med parallella system för avlopp och små reningsverk i form av moduler (containrar). Konceptet drivs
i stor skala på Gotland i Herrviks fiskeläge. Kommunen
är inte inblandad, vilket underlättar genomförande och
utesluter politiskt käbbel.
ROOP är det parti som kämpar hårdast för de små
landsbygdsskolornas överlevnad, när övriga partier vill dra
in fler skolor och samla barnen/eleverna i centralorten i
stora skolor i aktiebolagsregi. Det är dödsstöten åt skärgårdens utveckling på sikt bedömer vi i ROOP.

Vilket fokusområde i Landsbygds- och Skärgårdsutvecklingsprogrammet vill ditt parti prioritera och
varför ska en skärgårdsbo rösta på just ditt parti i valet 2022?
Socialdemokraterna:
Vi Socialdemokrater tog initiativ till Landsbygds- och
skärgårdsutvecklingsprogrammet under förra mandatperioden för att skapa en helhetsbild av vad som behöver
fås till för att vi på riktigt ska kunna stoltsera med Sveriges mest populära landsbygd och skärgård. Att ta ut ett
område från programmet blir därför svårt; det är inte
en fråga som bygger ett fungerande samhälle. Som skär-

gårdsbo ska du rösta på Socialdemokraterna för att vi ser
vart samhället är på väg. I spåren av pandemin vill som
sagt allt fler flytta ut från städerna. Därför måste vi skapa
en fungerande infrastruktur med effektiva replipunkter,
fungerande bredband och en sophantering som går att
lita på. Vi vill säkra en trygg välfärd i hela kommunen där
du inte behöver ta dig till Norrtälje för att besöka läkare
eller få en plats på ett äldreboende och där vi satsar på

Foto: Roine Karlsson
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Foto: Renée Eklind

mobila verksamheter och digitala tjänster som möjliggör
att man kan arbeta och leva i hela kommunen – inte bara
i tätorterna.
Moderaterna:
Hög kvalitet på skärgårdsskolan och förvissning om att
skolresorna till centralorten är pålitliga och överkomliga
året runt, även för barn från öarna.
Moderaterna vill verka för en levande skärgård, med
god service och goda hållbara förutsättningar för människor att bo och leva och få livspusslet att gå ihop ute på
öarna. Vi vill underlätta för skärgårdsföretag genom god
kommunal service.
Sverigedemokraterna:
SD vill satsa på grundläggande service och infrastruktur,
utbyggt bredbandsnät, landsbygdsskolor, goda kommunikationer och stötta lokalt engagemang.
Vi vill också pausa stora bostadsprojekt i Norrtälje stad
och istället satsa på kommunens eftersatta underhåll som
direkt påverkar landsbygd och skärgård.
Vi vill se en ordentlig översyn av kommunens skyhöga
taxor i syfte att sänka dessa, samt ge större bidrag till de
mindre bygdegårdsföreningarna, där Yxlan Blidö Bygdegårdsförening bör få mer än senast (20 000 kr). Kultur- och idrottslivet ska ges möjlighet att blomstra i hela

kommunen, inte bara i de större tätorterna. De lokala
eldsjälarna som skapar mervärde och gemenskap i våra
bygder ska känna kommunens stöd.
Ordentliga krafttag behövs mot internationella stöldligor som stjäl båtmotorer, maskiner, verktyg med mera.
Tullen behöver starkare befogenheter och Sverige måste
bli mindre attraktivt för brottslingar. Det är dags att sluta
se mellan fingrarna när stöldligor plundrar människors
hem och egendom, där landsbygden och skärgården
tyvärr drabbas hårt.
Centerpartiet:
Det som skiljer landsbygd och skärgård är infrastrukturen
och kommunikationerna. Dessa frågor blir extra viktiga i
kommunens översiktsplan.
Det gäller möjlighet till bredband, bra båtförbindelser,
plats för skärgårdens båtar och bilar på fastlandet, förbättrade skolskjutsar samt bättre möjlighet till bostadsbyggande med förändring av strandskydd och lokalt omhändertagande av VA. Förskolor och omsorg om de äldre måste
garanteras i skärgården.
Det gäller att underlätta lokal företagsamhet genom att
utveckla skärgårdens unika möjligheter för friluftsliv och
turism. Fisket bör igen bli en lokal tillgång för skärgården.
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Liberalerna:
Liberalerna prioriterar skola, vård och omsorg samt tillgången till service såsom bredband och båttrafik. Det tror
vi är viktiga frågor oavsett var man bor och vi vill att du
ska kunna bo som du vill, där du vill.
Liberalerna vill också införa en särskild landsbygdsoch skärgårdsnämnd, som ska stimulera utvecklingen på
landsbygden i sina närområden, vara remissinstans i de
frågor som rör landsbygden i Norrtälje kommun och som
ska fördela ekonomiska medel till lokal utveckling såsom
bidrag till samlingslokalhållande föreningar, lokal utvecklingspeng och anläggningsbidrag för gång- och cykelvägar.
Vi lovar inte allt, men vi lovar att ge allt för att lyfta
skärgården och vi håller det vi lovar. Därför ska man rösta
på Liberalerna.
Vänsterpartiet:
Hela Norrtälje kommun ska leva och då tänker vi speciellt
på landsbygden och skärgården. Skärgården ska inte bara
vara för de med tjock plånbok utan för alla. Om man
inte kan äga sitt boende så ska det vara möjligt att hyra.
Hyresbostäder i hela skärgården vore önskvärt. Vi ska
satsa på båttrafiken som ska gå på el och det ska finnas en
tidtabell som samstämmer med arbetstider på fastlandet.
På de större öarna ska det finnas skolor och på de mindre
ska skolskjuts köra barnen till skolor på andra öar. Mataffär ska finnas på de större öarna och i övrigt ska båtarnas
tidtabell ta med detta, så att det går att åka till affären och
tillbaka inom rimlig tid.
Miljöpartiet:
Många bra initiativ kan tas utan kommunen som draghjälp, men när det gäller tillgång till utbildning, vård och
omsorg måste politik och förvaltning vara med på resan.
Oavsett om utbud ska tillgodoses i kommunal eller privat

regi krävs en vilja att möjliggöra för nya idéer och lösningar.
En röst på miljöpartiet är en röst för en politik som vill
ta tillvara förutsättningarna för varje plats och skapa en
kommunal förmåga att anpassa lösningar utifrån det.
Kristdemokraterna:
Kristdemokraterna kommer att prioritera och bevaka
de fokusområde som handlar om tillgång till utbildning,
vård, omsorg och service, då den innefattar många av
områdena som är grundläggande förutsättningar för att
få en levande lands- och skärgårdsbygd till samma villkor
som tätorten.
Vi vill satsa på en långsiktig kvalitativ barnomsorg och
skola, införa digitala undervisningsmetoder så att behöriga lärare kan undervisa på till exempel distans från annan
skola, underlätta skolskjutsförfarandet så att det blir enklare för föräldrar att välja en landsbygds- skärgårdsskola,
skapa förutsättningar för omsorgs- och vårdpersonal samt
införa digitala hjälpmedel för att äldre ska kunna bo kvar
i sin hemmiljö, verka för att samhällsservicen bibehålls
eller utökas och att det ska bli enklare att bo och verka i
landsbygds- och skärgårdsmiljö.
ROOP:
ROOP vill, utöver det svar vi gav på fråga 1, ge bättre
stöd åt näringslivet i skärgården, där småföretag i turismoch upplevelseverksamheter får blomstra i allt från gästboende, matställen, fisketurism, båt- och kanotuthyrning,
naturvårdsmiljöer, IT-företag (vilket kräver väl utbyggt
bredband och 5G), och varför inte en ambulerande skärgårdsdoktor någon dag i veckan besöker större öar som
Blidö/Yxlan, Tjockö och Arholma. Biblioteksbåten är ett
exempel som manar till efterföljd.

Filmtajm
Den 21 september blir det filmvisning i Lännagården, ett gemensamt evenemang för oss och bygdegårdsföreningen. Filmen heter Skärgårdsliv och är
inspelad i Tjust skärgård i Östergötland och längs
Smålandskusten.
Klockslag och kostnad är ännu inte spikade, den
informationen kommer på vår hemsida och på Facebook.
Men boka kvällen redan nu!
			
Bo Gesslein, foto Anna Vogel
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Vårens sista skärgårdsråd
Som så många gånger tidigare var vårens sista skärgårdsråd digitalt, en kvarleva från pandemin. Praktiskt kanske, men
möjligen inte lika effektivt. Här kommer rapport om några av punkterna på dagordningen.
Om destinationsutveckling
Den övergripande destinationsstrategin för Roslagen
kompletteras av kommunala handlingsplaner som visar
hur Östhammar, Norrtälje och Österåkers kommun kan
utvecklas som besökskommuner i Roslagen. De ska påvisa
konkreta åtgärder som ska genomföras för att uppfylla
målbilderna i destinationsstrategin. Handlingsplanen ska
genomsyra den kommunala verksamheten och dess helhetssyn ska bidra till positiv utveckling av besöksnäringen.
Näringsliv- och etablering har skickat in ett förslag till beslut för kommunal handlingsplan som kommer behandlas
på KSNU den 18 maj och KS den 7 juni.
Om sophantering
Lars Ekman, avfallschef, har skriftligt lämnat in information kring sophantering:
• Det finns inga planer på att ta bort fastighetsnära sophämtning i skärgården.
• Att Norrtälje vatten och avfall AB tittar på lösningar
med gemensamma hämtställen, där den enskilde själv kan
välja att ansluta sig, stämmer, men det påverkar inte den
fastighetsnära sophämtningen.
• Det finns ett förslag om fastighetsnära insamling av förpackningar och möjligen kan det bli ett beslut till sommaren. Om det blir ett beslut om att kommunen ska ansvara
för fastighetsnära insamling av förpackningar, så ska det
enligt tidigare förslag genomföras senast under år 2026.
Om grovsopor
• Länk om insamling av grovsopor i storsäck i skärgården:
Grovsopshämtning i skärgården i Norrtälje kommun
(nvaa.se)
Detta kan, enligt rådets representanter, inte ses som ett
alternativ till återvinningsfärjan, där grovsopor sorteras
vid hämtning på öarna och körs sorterat till återvinning.
Kaj i Kapellskär: anmälan om vattenverksamhet är
inlämnad till Länsstyrelsen och vi hoppas på besked till
sommaren, möjligen kan vi börja bygga till hösten om allt
går bra.
Frågor att ta vidare angående sophantering:
1. Vad är definitionen av grovsopor? Källsortering, var
sker den? I hamnen eller ska varje individ?
2. Vilken typ av båt kommer och hur långt räcker kranen?
3. Vem bestämmer om det ska vara storsäck? Norrtälje
vatten och avfall AB gör upphandling och ska hitta en lösning. Den lösning som ligger nu är den lösning de kommit
fram till, detta eller inget alls.
4. Vad gör man med soporna som inte får lämnas? Gäller

Foto: Renée Eklind

samma regler som på land, vilka regler gäller?
5. Vad hindrar att man fortsätter som man gjort för ett
antal år sedan? Åker runt och samlar upp sopor? Just nu
finns ingen kaj att ta emot soporna.
6. Priser och vikter finns på Norrtälje vatten och avfall AB
hemsida. Alla har inte bryggor som bor på en ö, hur gör
de människorna?
Om post- och paketprojekt
Inget nytt. Ett initiativ togs av kommunen för ett par månader sedan med Tjockö och Arholmas handlare att vara
med på post- och paketprojekt som drivs av Länsstyrelsen.
Om markinventering
Inget nytt. Bjuder in Erik Klockare till nästa möte

h

g

Fullständigt protokoll ska finnas på kommunens hemsida,
norrtalje.se
KSNU Kommunstyrelsens näringslivsutskott
KS Kommunstyrelsen
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Till dig som är intresserad av skärgården
Det finns många sorters boende i skärgården – sommarboende, deltidsboende och fastboende. Och då är inte de
tillfälliga besökarna inräknade; båtfolk, öluffare, dagsturister ...
Alla, det är jag övertygad om, vill ha kvar den frihet
och de naturupplevelser som gör att de bor här eller ofta
kommer hit.
Men ingenting sköter sig själv. Butiker, vandrarhem,
båtuthyrning, varv, transporter – listan kan göras lång, är
sådant som måste finnas för att alla boende och besökare
ska kunna bo och trivas här.
Jag är ganska säker på att det pratas vid bryggor, på
parkeringsplatser och utanför butikerna; ”dom borde
verkligen ...” och så kommer det något som den personen
är missnöjd med. Dom? Vilka dom? Kommunen? Waxholmsbolaget? Trafikförvaltningen?

Om du vill påverka de som bestämmer har du en god
chans genom medlemskap i Blidö Frötuna Skärgårdsförening. Du kan faktiskt komma ända till EU. Föreningen
har kontakter med kommunen och SIKO (Skärgårdarnas Intresseföreningars KontaktOrganisation) samt mot
Region Stockholm och länsstyrelsen. SIKO är medlem i
SRF, (Skärgårdarnas Riksförbund), som är remissinstans
och har ett kontaktnät mot riksdagen.
Så om du tycker att det är bättre att du är med och fattar
beslut som rör din del av skärgården, har du en möjlighet
genom medlemskap i BFSF. Du kanske känner någon som
skulle vilja bli medlem? Nu är det ännu enklare att lösa
medlemskap. Scanna OR-koden, skriv dina kontaktuppgifter och swisha. Enklare kan det inte bli.
Välkommen!
				
Renée Eklind

BFSFs verksamhetsområde
Har du inte Swish går det lika bra att göra en betalning
via bankgiro 439-8152 eller sätta in på
Roslagens Sparbank konto 82420-039219894.
Glöm bara inte att skriva namn, adress och e-postadress,
samt hur många ni är i familjen.
Vår mailadress är info@bfsf.se

