MINNESANTECKNINGAR
Förda vid Skärgårdsrådets möte 2013-09-18
Tid:

Kl 14.00 – 16.00

Plats:

Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kommun

Närvarande:

Enligt särskild förteckning

1. Öppnande
Ordförande Kjell Jansson hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.
2. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar godkändes och lades till handlingarna.
3. Namnpublicering på Internet
Godkändes att minnesanteckningarna med namn publiceras på skärgårdsföreningarnas hemsidor.
4. Kort ö-information
Arholma
Diskussion om båtlinjen Norrtälje - Arholma uppkom, förtydligades att
linjen ska stanna vid de bryggor som kommunen anger eftersom linjen varit
kommunalt finansierad.
Söderöra
Ingen representant närvarande.
Gräskö
Nedgrävning av fiber är igång.
Norröra
Det har ordnats en namninsamling för fiberanslutning. Färjan har slutat gå
för sommaren.
Högmarsö
Det har varit en lugn sommar och vid krogen har det varit lugnare än
tidigare somrar.
Tjockö
Det har varit en bra sommar och en ny krog har öppnats.
Grovsophämtningen, sopmajorna och glasigloon har fungerat bra och är
väldigt uppskattade. En konsult har anlitats i och med anslutningen till det
kommunala vatten- och avloppsystemet. Mer och tydlig information
efterfrågas om arbetet med utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp.

Löparö
Det är på gång att bildas en samfällighet för väg och brygga men det går
trögt. Annars har det varit en skön sommar.
Söderarm
Ingen representant närvarande.
Stomnarö
Grovsophämtningen under sommaren har fungerat bra och har varit mycket
uppskattat. Två samfällighetsföreningar föreslås slås ihop.
Rådmansö
Ingen representant närvarande.
Yxlan/Blidö
Det har varit mycket trafik på färjorna under sommaren och i och med att
färjorna kör samtidigt skapar det oreda. Det har varit en relativt stökig
sommar på sjön med motorbåtar och vattenskotrar som inte alltid visar
hänsyn till andra som vistas på sjön.
Blidö och Frötuna skärgårdsförening
Utställningsförslaget av ombyggnaden av E18 efterfrågas, det skulle vara
klar i augusti-september men fortfarande ingen information. Ett nytt
medlemsblad är i framtagande och ö-reportage efterfrågas. Årsmöte hålls
den 14 november 2013. Skärgårdarnas riksförbunds årliga kalender delas ut
till samtliga deltagare.

5. Post och Skärgårdstrafiken
Indragningen av postverksamhet ifrågasätts och det anses att landsbygden får dra
det tunga lasset för besparingar som måste göras. Postförsörjningen anses vara
en viktig fråga för skärgården och landsbygden och en del av en större
infrastrukturell problematik. Stöd efterfrågas från kommunen och ordförande
Kjell Jansson ställer sig bakom en skrivelse till Post- och telestyrelsen om
postförsörjning till kommunens kärnöar.
Den 28 september planeras Landstinget besluta om tilldelning av uppdrag i
upphandlingen av skärgårdstrafiken. Det kommer finnas utrymme för
förhandling. Hur upphandlingen har gått till ifrågasätts. Kjell Jansson informerar
om upphandlingen och han kommer fortsätta att bevaka och eventuella
synpunkter kommer framföras. Kjell Jansson lyfter problematiken med att
endast två öar anses vara kärnöar i RUFS vilket påverkar planering av
skärgårdstrafiken.
Frågan om hur trafiken till småöarna utan förbindelser ska lösas lyfts.

6. Replipunkter och bryggor
Bromskär
Tommie Eriksson informerar om att återvinningsstationen vid Bromskär
kommer vara i drift inom kort, dock utan elförsörjning som Vattenfall skall
leverera så snart som möjligt. Planeringen av hamnanläggningen fortsätter som
planerat och sjösättningsrampen avses vara öppen för allmänheten.
Spillersboda
Toaletterna skall vara öppnade, men det kontrolleras eftersom delade meningar
om det finns.
Simpnäs
Det ifrågasätts om sopmajan är klar. Det saknas enligt Arholmaborna färg på
väggarna, inga skyltar, dålig belysning m.m. Kjell informerar om att sopmajan
byggs av elever från yrkesprogrammet och att åtgärder återstår.
Östernäs
Tommie Eriksson informerar om att en ny lösning på anläggning av kommunal
brygga undersöks då servitutsrättsinnehavren vunnit rättstvisten.
7. Övriga frågor
Ordförande Kjell Jansson presenterar kommunens budgetramar för 2014-2016
Kjell informerar om Skärgårdsrådets arbetsordning.
Kjell Jansson informerar om utbygganden av kommunalt vatten och avlopp och
poängterar vikten av att gå samman och bilda en samfällighet för att underlätta
påkoppling till det kommunala vatten-och avloppsystemet. Rådgivning vid en
eventuell påkoppling till kommunalt vatten- och avlopp efterfrågas men Kjell
Jansson hänvisar till att kommunen inte kan bistå med sådana uppgifter.
Representant från Stomarö efterfrågar svar på önskemål om ekonomiskt bidrag
för snöröjningen i vintras.
Fråga om vem som ansvarar för att slambilen inte ska behöva dra mer än 10
meter slang diskuteras, är det en arbetsmiljöfråga för arbetsgivaren eller en fråga
för enskild fastighetsägare?
8. Avslutning
Ordförande Kjell Jansson tackar för ett bra möte.
Nästa sammanträde
Onsdagen den 13 november 2013 kl. 14-16.
Norrtälje som ovan
Vid pennan
Anna Bolinder

