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Blidö–Frötuna skärgårdsförening

kallelse
till bfsf:s årsmöte
Onsdagen den 9 november kl. 19.00
hos Båt & Byggnadsvård.
Efter sedvanliga förhandlingar följer
ett litet föredrag om verksamheten
hos Båt & Byggnadsvård.
Kaffe och smörgås serveras.
Alla är hjärtligt välkomna,
även icke medlemmar!

Föredragningslista
vid Blidö-Frötuna Skärgårdsförenings årsmöte 2016
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justerare
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
6. Fastställande av föredragningslista
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse
b) Årsredovisning
c) Revisorernas berättelse
d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
e) Fastställande av inkomsts- och utgiftsstat
för 2017
f) Fastställande av årsavgift för 2017 och 2018
8) Val av föreningens styrelse
a) Val av ordförande för 2017
b) Val av ordinarie ledamöter för två år. I tur att
avgå är Roger, Eva, Alf, Roine och Maiken
c) Val av suppleanter för två år
Kvarstående i styrelsen är Bo Gesslein, Malin Lenke,
Joel Nordstedt (ordinarie) samt Renée Eklind och
Gabriella Lundqvist (suppleanter)
9.Val av representanter till Norrtälje kommuns skärgårdsråd 2017
10. Val av två revisorer och ersättare för ett år
Ordinarie har varit Sture Malmgren och Lotta Waldvik.
Ersättare: Sein Nilsen och Jutta Jansson
11. Val av valberedning för 2017
Har varit: Barbro Nordstedt, sammankallande, Fredrik
Nordblom, Hasse Vogel och Irene Takanen
12. Verksamhetsområde
13. Medlemsbladets framtid
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutas

Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Blidö-Frötuna Skärgårdsförening får härmed
avlägga verksamhetsberättelse för tiden
2015-10-01 till 2016-09-30.
Årsmötet 2015 hölls i Yxlö Bygdegård på Yxlan. Ordförande för mötet var Helena Gunnarsson. Valberedningen
berättade om sitt arbete under året. Mötet beslutade att
välja Alf Anderin, Svenska Högarn, till ordinarie ledamot eftersom han önskat avgå som ordförande. Ingen
ny ordförande valdes, utan styrelsen har under året varit
utan ordförande. Urban Gunnarsson och Helen Jansson
önskade avgå. Mats Rundgren avgick som suppleant och,
Renée Eklind från Tjockö valdes in på den posten. En ny
styrelseledamot valdes också, Gabriella Lundqvist, Norrtälje. Övriga i styrelsen kvarstod eller omvaldes.

Styrelsen fick i uppdrag att se över stadgarna med avseende på betydelsen av ”med omnejd”, samt att försöka
komma med förtydliganden eller förändringar till nästa år.
Styrelsen tog upp framtiden för Medlemsbladet som upptar en stor del av både arbete och ekonomiska resurser.
Olika förslag lades fram och styrelsen fick i uppdrag att
försöka lösa frågan, så att Bladet finns kvar i någon form.
Året inleddes med SIKOs årsmöte som hölls på Skåvsjöholm, Åkersberga, och förutom tre ledamöter från BFSF
var ett antal vanliga medlemmar närvarande. Alf Anderin
och Björn Sjöblom valdes till ordinarie representanter och
Joel Nordstedt till ersättare. Urban Gunnarsson valdes
till kassör. Till ordförande omvaldes Ulf Westerberg från
Möja. En ny förening har valts in i SIKO; Svartsörådet
med 150 medlemmar.
Under året har styrelseledamöter deltagit i SIKOs möten.
Vid två tillfällen har dessa hållits tillsammans med Skärgårdsföretagarna, ett konstruktivt initiativ.
Föreningen har deltagit i flera kommunala skärgårdsråd,
där bl a ämnen som skolan, strandskyddet och replipunkter har diskuterats.
Precis som föregående år har Renée Eklind hjälpt oss med
Medlemsbladet. Renée har flerårig erfarenhet av publikationsarbete och bor på Tjockö. Styrelsen har vid ett
antal tillfällen tidigare tagit in Renée som adjungerad vid
styrelsemöten där Bladet har diskuterats. Fr.o.m i år ingår
Renée i styrelsen.
Föreningen har drivit en facebooksida med Joel Nordstedt
som ansvarig. Vi har också haft en representant i den
rikstäckande organisationen Skärgårdarnas Riksförbund
genom Björn Sjöblom.
Föreningen har under året haft nio styrelsemöten och
skickat ut två Medlemsblad.
Föreningen ordnade i mars en kryssning med m/s Riddarfjärden, där vi fick tillfälle att träffas och ha det trevligt.
Styrelsen tackar för alla trevliga kontakter med medlemmarna under året.
Arbetet med att få in medlemsavgifterna har fortgått
under året, likaså arbetet med att uppdatera medlemsförteckningen.
					
Styrelsen

Skraken har landat
Klockan 07.00 den 18 augusti lossade Rasmus Karlsson
och jag m/s Skrakens förtöjningar från varvet Kewatec
Aluboat, som ligger i Karleby i finska Österbotten. De
sista dagarna hade varit intensiva, med mekande, provturer och manöverprov under Transportstyrelsens noggranna överinseende.
På grund av hårt väder var vi tvungna att ändra vår inplanerade rutt. I all hast inköptes finska och åländska sjökort
och vi lade ut en ny rutt. Avtagande vindar var utlovade
under dagen. Vi startade i grov motsjö, men fick snart
sjölä när vi hade rundat halvön Kåtölandet. Efter någon
timme blev det dags att för första gången sticka ut på
öppet hav. Efter att ha tuffat på i sjutton knops fart med
grov låringssjö under ett par timmar, var vi lättade att få
komma inomskärs igen efter att ha rundat Ritgrunds fyr.

Skraken vid kaj på varvet i Karleby. Foto: Joel Nordstedt.

Vädret blev efterhand mycket bättre och snart väntade en
sträcka på hundra distansminuter på en och samma kurs.
Skönt med autopilot i måttlig sjö och solsken hela sträckan till Nystad, där vi bunkrade på kvällen. Väl på hotellet
åt vi en välförtjänt middag.
Följande dag startade vi åter 07.00 och kunde nu köra
med god fart. Vi närmade oss snabbt den åländska skärgården. Passagen över Ålands Hav blev en ny gropig resa
och Skraken fick åter visa sina goda sjöegenskaper.
Efter ett kort stopp i Refsnäs för lunch fortsatte vi till
huvudstaden där Blidösundsbolagets VD och flera representanter mötte upp i regnet. En välförtjänt ”avmönstringspilsner” på Östra Station hann vi med innan vi åkte
hem igen.
Över fyrahundra sjömil klarade vi av på tjugotvå timmars effektiv körning. Vi hade inga problem med nattVi passerar Ritgrunds fyr i gropig sjö. Foto: Joel Nordstedt.

M/s Skrakens första besättning, Joel Nordstedt och
Rasmus Karlsson. Foto: Joel Nordstedt.

sömnen efter den intensiva resan.
Skraken har nu varit i trafik sedan början av september
och är ett välkommet tillskott i en förhoppningsvis fortsatt
utvecklad skärgårdstrafik.
		
Joel Nordstedt, befälhavare m/s Skraken

B
Lite nytt från styrelsen

Det är inte all skog som är lönsam. Foto: Renée Eklind

Har du jordbruksfastighet?
Här kommer en uppmaning till dig som har jordbruksfastighet på ö utan fast landförbindelse och som nyligen har
fått ett taxeringsförslag.
Din mark och skog är taxerad som om de ligger på
fastlandet. Skatteverket har med berått mod lagt ett värdeområde som täcker både fastland och öar. Det är upp
till fastighetsägaren att i fältet Lämna övriga upplysningar tala
om att det ligger på en ö. Skogen har inget värde, då det
är för dyrt att avverka på öar och dessutom gör strandskyddet marken värdelös.
Detta måste var och en skriva till skattemyndigheten om
och få rättat.
		
Bo Gesslein

Bredband i skärgård och glesbygd
För er som är intresserade av
bredband finns det några som
bygger nät i kommunen just
nu.
Titta på kommunens
hemsida vilka som bygger nät
och i vilka områden. Om det
inte finns någon där du bor, Duktig nätbyggare. Foto:
Joel Nordstedt
kan ni gå samman och bygga
ett eget nät som anslutes till det stora. Mycket information
finns på Norrtälje kommuns hemsida under Bo&miljö/
Bredband och IT. En annan informativ sida är www.
bredbandsforum.se
				
Bo Gesslein

Förutom Blidö, Frötuna och Rådmansö församlingar så
ingår Länna församling utanför väg 276 och öarna söder
om Vätö och Idö i BFSFs område.
Föreningen byter till Roslagens Sparbank. Bankgiro
439-8152, konto 82420-3921989-4
Betala gärna årsavgiften för 2017 efter årsmötet. Den
är, om inget annat beslutas på årsmötet, 200:- per familj.
Hör av er till styrelsen om ni har förslag på någon studiecirkel eller annan aktivitet som vi kan ordna.
				
Bo Gesslein

Än får passagerare och lastbilar trängas i hamnen. Foto:
Renée Eklind

Fortfarande trångt i Räfsnäs Hamn
Från och med den 1 april i
år är det Norrtälje kommun som driver Räfsnäs
Hamn. Sedan dess har
diskussioner pågått mellan Fortifikationsverket
och kommunen om ett
servitut för Kronbryggan.
Nu verkar det som om de
båda har kommit överens.
Fortifikationsverket har fått
sitt servitut. Passbåtarna
kan fortsätta att ligga på
bryggans norra sida och
den lilla röda baracken

förfogar nu kommunen
över. Förvandlingens tid är
inne.
Nåja, allt kan inte ske på
en gång. Kommunen har
prioriterat vågbrytaren
och ny lastkaj i hamnens
norra del. Därmed ska
separationen mellan människor och varor vara ett
faktum. Kanske kan man
hoppas på en igångsättning till våren 2017?
Renée Eklind

ges ut av Blidö-Frötuna Skärgårdsförening.
Kasholmsvägen 33 l 760 18 Yxlan l www.bfsf.se l bankgiro 439-8152
 edlemsbladet trycks hos Sollentuna Offset & Digitaltryck AB.
m
Bidrag mottages tacksamt via mail, renee.eklind@gmail.com eller per telefon, 0708 20 45 55
Vill du annonsera? Kontakta Renée Eklind på mail eller telefon, se ovan.
medlemsbladet

