
MINNESANTECKNINGAR   
 

 

Förda vid Skärgårdsrådets möte 2015-03-11 

 

Tid:  Kl 14.00 – 16.00 

 

Plats: Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kommun 

 

Närvarande: Enligt särskild förteckning  

 

1. Öppnande 

Ordförande Olle Jansson hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.  

 

2. Föregående minnesanteckningar 

Godkändes och lades till handlingarna. 

 

3. Namnpublicering på internet 

Godkändes att minnesanteckningarna med namn publiceras på 

skärgårdsföreningarnas hemsidor. 

 

4. Datum för 2015 

Följande datum för skärgårdsrådet under 2015 beslutades: 

21 maj kl. 14-16 

23 september kl. 14-16 

18 november kl. 14-16 

 

5. Korta ö-rapporter 

 

Söderarm 

Antalet bokningar är mycket bättre än förra vintern. 

 

Stomnarö 

Sophämtningen och service kring toaletterna fungerar bra.  

  

Tjockö 

Kommun har gjort en VA-inventering och majoriteten av avloppen blev inte 

godkända. Tjockö har fått ett eget postnummer, 761 96 Tjockö, vilket kommer 

underlätta paketutdelningen.  

 

Blidö-Frötuna Skärgårdsföreningen 

SIKO har haft medlemsmöte och de saknade politisk närvaro från Norrtälje 

kommun. Bland annat diskuterades bredband och skola på medlemsmötet. SMHI 

har beslutat att väderstation på Svenska högarna kommer ha fortsatt bemanning.   

 

 Norröra 

Det har funnits tre soptunnor under sommaren vilket har varit mycket bra men 

nu är tunnorna borta. Renhållningschef Henrik Lilliehöök informerar om att 

entreprenören har tömt de tre soptunnorna  utöver avtalet och ska se om det kan 

bli aktuellt med fler soptunnor eller extra tömningar.  



 

Gräskö 

Gräsköborna är mycket glada över beslutet om en angöringsbrygga vid 

replipunkten Östernäs. Dock har det stött på problem då styrelsen för Östernäs 

skifteslag har nekat till användning av den samfällda vägen. VA-utbyggnaden är 

nästintill färdig och fiber har lagts men än så länge är det inte många som är 

uppkopplade.  

 

Rådmansö 

Planeringen av äldreboendet i Gräddö fortsätter och nu inväntas detaljplanen. 

Försäljning av 41 lägenheter om 2-3 rum och kök ska påbörjas. 

 

Löparö 

Lantmäteriet har beslutat om vägsamfällighetsförening. I och med VA-

utredningen fick boende möjlighet att anmäla sina ej tillåtna avlopp. Henrik 

Lilliehöök informerar om att de måste ha möjlighet att komma fram med slambil 

via väg eller vatten vilket kan motivera åtgärder för bättre vägstandard. Vidare 

informerar Henrik Lilliehöök att det kommer påbörjas en inventering av enskilda 

avlopp i skärgården under våren. 

 

Högmarsö 

Inget speciellt att rapportera. 

 

Söderöra   

Postenhållningen är oregelbunden och posten kan komma kl. 17, kl. 19.30 eller 

nästa dag och det gör även att det är svårt att veta när den utgående posten blir 

hämtad. Det är Post- och Telestyrelsen som ansvarar för avtalet mellan posten 

och rederiet. 

 

Yxlan och Blidö 

Angörande bryggor för NordSyd linjen diskuteras. Landstinget har beslutat om 

vilka bryggor som ska angöras och hänvisar till RUFS. Hänsyn bör även tas till 

fastboende när linjen planeras.    

 

 

 

6.  Replipunkter och bryggor 

 

Räfsnäs 

Det har skickats ut en kallelse till ett möte i ett försök att få igång ett samarbete 

med hamnföreningen och byalaget för hitta samarbetsformer för att lösa problem 

som till exempel parkeringsfrågan.   

 

Bryggan vid Stämmarsund på Blidö behöver rustas upp och Blidösundsbolaget 

har hotat med att sluta angöra bryggan om den inte rustas upp.  

 

 

 

 
 



7. Övriga frågor 

 

Nya sopstation Bromskär 

Bromskär har fått en ny sopstation med bättre sorteringsmöjligheter. Dock 

stängdes stationen i oktober trots löfte om att sopstationer och toaletter ska vara 

öppna året runt. Henrik Lilliehöök informerar om att toaletterna är beroende av 

havsvatten vilket gör att de inte kan vara öppna vintertid. Det ska ske en översyn 

av avfallshanteringen och slamhämtning i skärgården. Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen ansvarar för utplaceringen av sopmajor vilket gör att det är 

ett samarbete mellan kommunen och staten. Det uppstår en diskussion om hur 

man ska förbättra/förändra/anpassa sophämtning för att undvika överfyllda 

sopkärl.  

 

Bredbandsutbyggnaden  

Gustav Elfström informerar om hur kommunen arbetar med 

bredbandsutbyggnaden. Reglerna för statligt stöd vid bredbandsutbyggnad har 

förändrats och nu kan kommunerna inte längre vara med och ge direkt 

ekonomisk stöd i form av medfinansiering. Länsstyrelsen menar att det blir 

enklare att ansöka när kommunen inte längre är med i processen. Det gör att 

kommunen måste hitta andra sätt att vara med och stötta och underlätta för 

sökande. Fler utbyggnadsprojekt är på gång i skärgården. Anngret berättar om 

radiolänk och att  längre fram satellit kan vara ett alternativ till fiber. Här man 

frågor om bredband kan man kontakta Gustav: gustav.elfstrom@norrtalje.se.  

 

Utbyggnaden i Bromskär 

Erik Klockare informerar om och visade ritningar över den pågående 

utbyggnaden av det nya hamnområdet i Bromskär. Det är ett lokalt företag från 

Gräskö som ansvarar för utbyggnaden och det beräknas vara färdigt senhösten 

2015.  

 

Skärgårdsföretagarna 

Anngret informerar om att Skärgårdsföretagarna har bildats. Detta som en 

motrektion att det upplevts som dyrt för enskilda företagare att gå med i 

Företagarna Skärgården och många har upplevt att de inte fått det stöd som de 

har behövt vilket gör att de har valt att bilda en lokalorganisation.  

 

Upphandling av skärgårdstrafiken 

Kjell Jansson informerar om att den nya upphandlingen av skärgårdstrafiken och 

informerar om tilläggsbeslutet som består av 12 punkter. Tilläggsbeslutet handlar 

bland annat om att Stockholm ska fortsätta vara bas för skärgårdstrafiken 

tillsammans med Waxholm, skärgårdstrafiken ska vara flexibel och förändras i 

takt med verksamheter och resandeströmmar, trafikbehovet ska tillgodoses vid 

dagens och framtida replipunkter. Beslutet innebär även en viss utökning av 

antalet turer. 

  

 

8. Avslutning 

Ordförande Olle Jansson tackade för ett bra möte. 

 

 

mailto:gustav.elfstrom@norrtalje.se


 

Sammanträden under 2015 

 

21 maj kl. 14-16 

23 september kl. 14-16 

18 november kl. 14-16 

 

Norrtälje som ovan 

 

Vid pennan 

 

Anna Bolinder 

 

 

 

 

 


