
MINNESANTECKNINGAR   
 

 

Förda vid Skärgårdsrådets möte 2013-11-13 

 

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 

En korrigering av föregående minnesanteckningar. Det går inte en färja till 

Norröra. 

 

3. Namnpublicering på Internet 

Godkändes att minnesanteckningarna med namn publiceras på skärgårdsföre-

ningarnas hemsidor. 

 

4. Kort ö-information 

 

Arholma 

 Ingen representant närvarande. 

 

Söderöra 

 Inget speciellt att rapportera. 

 

Gräskö 

 Utbyggnaden av det kommunala vatten- och avlopp är i fas. Fiber och el är 

nedgrävt. 

 

Norröra 

 Frågan om hur många hushåll det måste vara för anslutning till fibernätet. 

Kjell Jansson informerar om att det inte finns något minsta antal och att 

kommunen har medel kvar att ansöka om. Kjell Jansson hänvisar till Anders 

Olander som är kommunens samordnare i frågan. Norröras bofasta 

befolkning ökar sakta och för närvarande är 11 personer mantalsskriva på ön 

och ytterligare två personer är i startgroparna.  

 

Högmarsö 

 Ingen representant närvarande 

 

Tjockö 

 Arbetet med utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet 

fortsätter. Dock finns det svårigheter med ogynnsamma avstånd och mycket 

berg. Kommunens vatten och- avloppsavdelning ser över vad som kan 



göras. Ett av förslagen är att koppla samma Tjockö och Fejan, de fastigheter 

som kopplar in sig måste stå för kostnaden.  

 

 

Löparö 

 Ett möte med vägverket planeras. 

 

Söderarm 

 Ingen representant närvarande. 

 

Stomnarö  

 Ingen representant närvarande. 

 

Rådmansö 

 Ingen representant närvarande. 

 

Yxlan/Blidö 

 Det anordnades ett möte i bygdegården angående utbygganden av det 

kommunala vatten och-avloppsystemet. Cirka 200 personer kom på mötet. 

Ytterligare möte kommer äga rum i vår. 

 

Blidö och Frötuna skärgårdsförening 

 Blidö-Frötuna Skärgårdsföreningar har årsmöte den 14 november. Ett nytt 

medlemsblad har skickats ut. 

 

Enskär 

 Nytt avtal om svävartrafik med Waxholmsbolaget. Man har försökt få med 

Enskär på vinterturlistan men i och med att upphandlingen av 

skärgårdstrafiken ska göras om har det inte getts något besked. 

 

 

5.  Post och Skärgårdstrafiken 

Representanter från Tjockö informerar om situationen med förslaget om den nya 

posthanteringen. Post- och telestyrelsen har uppmärksammats om de juridiska 

felaktigheterna med förslaget och det förs en diskussion mellan post- och 

telestyrelsen och posten. Landstingsrådet för skärgården har skickat ett brev till 

postens VD om att förändringar av posthanteringen bör vänta till det att den 

pågående landsbygdsutredningen är klar. Det har skrivits tidningsartiklar och 

gjorts nyhetsreportage om förslaget till det nya posthanteringssystemet. Det har 

slagits fast att ingen ort med fler än 50 bofasta har samlingslåda och om 

förslaget för Tjockö går igenom blir ön den första. Kjell Jansson är besviken 

över att upphandlingen avbryts. 

 

 

I och med att upphandlingen av skärgårdstrafiken ska göras om fortlöper 

Waxholmsbolagets avtal i två år. Kjell Jansson är besviken över att 

upphandlingen görs om eftersom han hade förhandlat fram nya förbättringar. Det 

är oklart när den nya upphandlingen kommer genomföras, bland annat på grund 

av att det är valår näst år.       

 



 

 

6. Replipunkter och bryggor 

 

Vettershaga 

Ny mark har avsatts för parkeringar då markägaren till den tidigare föreslagna 

lokaliseringen har sagt nej. Den nuvarande parkeringslösningen är inte 

tillräcklig, speciellt på helger när många fritidsboende och turister nyttjar 

parkeringen. Den föreslagna platsen ligger en bit bort från bryggan. Fastboende 

kan få möjlighet att få en markerad parkeringsplats.   

 

Bromskär 

Miljödomstolsprövning ska ske. Bygget kommer att påbörjas när prövningen är 

klar men det kommer sannolikt inte ske innan sommaren. Kommunen är med 

och finansierar delar av den nya bryggan. Kjell Jansson presenterar en skiss över 

den nya bryggan efter att frågor om att det kan uppstå eventuella konflikter 

mellan den kommersiella trafiken och turisttrafiken. Enligt den gällande skissen 

kommer den befintliga hamnbassängen vara avsedd endast för kommersiellt 

trafik, övrig båttrafik ska inte vara i hamnbassängen. 

 

Räfsnäs 

Sopstationen och toaletterna är stängda. Kjell Jansson ska se till att den öppnas 

snarast. Kjell Jansson poängterar att sopmajorna bör vara öppna året runt, 

möjligtvis kan de vara stängda i drygt tre månader från och med januari. Frågor 

om rivning av den tomma kronboden uppkom men Fortifikationsverket har inte 

gett några signaler på att riva den. 

 

Östernäs 

Efter att ha fått nej från servitutsrättsinnehavaren presenteras ett nytt förslag på 

bryggplats. Kjell Jansson informerar om att det inte ska vara några ytterligare 

problem. Kjell Jansson kontaktar berörda för information och fortsatt arbete. 
 

7. Övriga frågor 

Vid föregående skärgårdsråd uppmärksammades det att det hade skickats ut brev 

till fastighetsägare om att slambilen inte ska behöva dra mer än 10 meter slang. 

Renhållningsavdelningen hade felaktigt skickat ut breven till fastighetsägarna 

och Kjell Jansson beklagar att det hade inträffat. En dementi ska skickas ut till 

samtliga hushåll snarast och Kjell Jansson uppmanar att ta kontakt med 

kommunen om liknande krav kommer.  

 

En lägesrapport om Köpmansholmsskolan efterfrågas. Det finns en oro för att 

antal elever kommer minska på grund av färre lärartjänster. För närvarande har 

skolan 33 elever vilket är relativt många elever för en landsbygdsskola. Kjell 

Jansson informerar om att Köpmanholmsskolan inte ska läggas ner. Anna 

Bolinder har kontaktat barn- och utbildningskontoret för ytterligare information 

och inväntar svar som sedan kommer skickas ut till samtliga medlemmar i rådet.  

 

Fråga om vintertrafiken till Gräskö kommer gå med båt som var förslaget i den 

avbrutna upphandlingen eller om det blir svävartrafik lyftes. Förra vintern gick 

båttrafiken hela vintern. Kjell Jansson ska kolla upp det.   



 

 

8. Avslutning 

Ordförande Kjell Jansson tackade för ett bra år och önskade alla trevlig advent 

och en god jul och förklarade rådet avslutat. 

 

Sammanträden under 2014 

Onsdagen den 19 februari kl. 14-16. 

Onsdagen den 14 maj kl. 14-16. 

Onsdagen den 17 september kl. 14-16. 

Onsdagen den 12 november kl. 14-16. 

 

Norrtälje som ovan 

 

Vid pennan 

 

Anna Bolinder 

 

 

 


