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MEDLEMSBLADET
Nr 3, 2014                Blidö- Frötuna 
Pris 50:-    Skärgårdsförening

Kallelse till årsmöte i Hysingsvik
Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna
Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart
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KALLELSE

Å
R S M Ö T E

Onsdagen den 12 november kl. 19.00
Lännagården
Hysingsvik

Sedvanliga förhandlingar.
Efter mötet visas naturfilmer

av Lars-Erik Mattsson från Spillersboda.

Kaffe och smörgås serveras.

Alla hjärtligt välkomna
även icke medlemmar!
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Den rätta ändan.
Den 7e okt ställde sig samtliga partier bakom en förstudie 
om sjötrafiken vid ett möte på trafiknämnden. Ja, det var 
ju bra, men helt färdigt är det ju inte ännu. En sak kan 
man dock konstatera, försök inte ändra i skärgården utan 
att få med skärgårdsborna på båten, för det blir inte bra. 
Fråga alltid skärgårdsbon, han kan, det är en god regel, 
det är lika bra att kliva ned från hästen på en gång. Skär-
gårdsbor går inte till strid utan att ha rätt i sak, av flera 
anledningar. Vi har inte tid, vi vill leva, jobba och streta 
på i frid och ro, helst utan inblandning, dessutom är vi för 
stolta för att vilja ertappas med att ha fel.

Det är därför glädjande att sjötrafiken går mot något som i 
bästa fall kan bli riktigt bra. 
Lokal förankring var ett modeutryck för en del år sedan. 
Ett bra uttryck tycker jag, det är rimligt att vi som är be-
rörda och beroende av trafiken ska få vara med i proces-
sen så mycket det går. 

Jag blir misstänksam när t ex politiker eller tjänstemän 
säger att man ska känna sig delaktig. Ungefär som att 

Den 15 september beslutade Kommunstyrelsen att en ny 
brygga ska byggas vid Östernäs. Underlag för upphand-
ling håller på att tas fram och om allt går som det ska 
med upphandlingen så kan bygget förhoppningsvis sätta 
igång våren 2015. 

Ärendet har varit på gång under flera år och till slut har 
kommunen hittat en lösning för att få till stånd bygget av 
denna efterlängtade brygga. 

Bakgrunden till fördröjningen av projektet har bland 
annat varit att det finns ett gammalt servitut på kom-
munens mark, just där det hade lämpat sig att bygga en 
brygga. Servitutet hör till en fastighet som har varit ute 
till försäljning under en lång tid. I nuläget finns där ingen 
brygga, men servitutet innebär att möjligheten finns för 
potentiella köpare av fastigheten, att bygga en brygga där. 
Nuvarande ägaren har inte gått med på att kommunen 
bygger en brygga på kommunens mark, på grund av detta 
servitut. Inte ens när kommunen har erbjudit ägaren till 
servitutet en egen plats vid bryggan.

Efter många turer så fick man till slut ge upp försöken 
att komma fram till en öppning av det låsta läget. Istället 
har kommunen tagit fram ett förslag om att bygga en liten 
bit norrut. Där vid skogskanten finns ett berg som går 
ganska brant ner mot vattnet, och tanken är då att bygga 
en kaj längs berget och utifrån den en L-formad brygga. 
Platsen ligger ganska oskyddad mot det öppna vattnet, så 

remissrundor och infor-
mationsmöten bara är 
en besvärlig del av pro-
cessen.  Å nej, vi skall 
vara delaktiga då och 
endast då blir resultatet 
bra. Det är kunskapen 
det kommer an på.

Vi går alltså mot något 
som kanske inte blir så 
dumt, nu när man drar 
det rätt väg. 

Det var förövrigt väldigt roligt sist, på jubileet menar jag. 
Att höra tidigare ordföranden berätta var mycket under-
hållande, dråpliga historier, kryddade med lika delar bitter 
humor och glad rättframhet. Det var en glad afton och nå-
got att ta avstamp i inför kommande utmaningar. 

För utmaningar blir det och snart är det årsmöte   
då ses vi igen.        Alf

Ordförandes tankar

ÄNTLIGEN! Gräskös bofasta befolkning har äntligen 
fått positiva besked angående byggnation 
av brygga vid replipunkten Östernäs på 
Rådmansö. 

det är viktigt att bryggan utformas på ett bra sätt för att 
minska vågorna när vinden ligger på. Projektet kommer 
även innefatta en mindre väg fram till bryggan samt even-
tuellt en uppställningsplats för dieseltank. 

Den ångbåtsbrygga som finns på Östernäs idag fungerar 
bra för sitt ändamål, med en plats för lastning/lossning. 
Men där är det inte meningen att man ska lämna sin båt. 
En replibrygga har därför länge efterfrågats och den kom-
mer att underlätta logistiken för oss som bor året runt. 

Det begränsade antalet båtplatser som finns vid bryg-
gorna på Östernäs, och som hyrs ut av samfällighets-
föreningar på fastlandet är redan upptagna, antingen av 
fastighetsägare på Östernäs eller av sommargäster vars 
hyreskontrakt av båtplats ofta har hängt med fastigheten 
ända sedan 50-talet. 

Ska man bo ute på öarna året runt så vill man gärna 
ha en lite större och säkrare båt att ta sig in till fastlandet 
med, i olika typer av väder. Bryggorna är oftast inte av-
sedda för den här typen av båtar och om det blir någon 
båtplats ledig så är det tveksamt om man ändå är så väl-
kommen att hyra den. Därför är vi extra glada att vi nu 
äntligen har att se fram emot en brygga där vi kan lägga 
båten när vi behöver komma iland för att handla eller ut-
rätta andra ärenden. Precis som alla andra invånare behö-
ver parkera sin bil för att göra detsamma. 

Malin
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Föredragningslista vid 
Blidö-Frötuna Skärgårdsförenings 

årsmöte den 12 november 2014
1.   Årsmötet öppnas.
2.   Val av ordförande för årsmötet.
3.   Val av sekreterare för årsmötet.
4.   Val av två justeringsmän.
5.   Frågan om årsmötets behöriga utlysande.
6.   Fastställande av föredragningslista.
7.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse.

b) Årsredovisning.
c) Revisorernas berättelse.
d) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
e) Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för 2015.
f) Fastställande av årsavgift för 2015.

8.  Val av föreningens styrelse
a.  Val av ordförande för 2015.

Har 2014 varit Alf Anderin
b.   Val av ordinarie ledamöter för två år.

I tur att avgå är: Björn Sjöblom, Roger Karlsson, Jenny Melin,
Gabriella Söderman och Göran Hedberg. 

c.   Val av suppleant för 2 år.
I tur att avgå är: Eva Axelsson.

Kvarstående i styrelsen är, ordinarie: Urban Gunnarsson, Bo Gesslein,
Malin Lenke, Helén Jansson och Joel Nordstedt.

Suppleant: Mats Rundgren. 

9.  Val av representanter till Norrtälje kommuns skärgårdsråd år 2015.

10.  Val av två revisorer och ersättare för ett år.
Ordinarie har varit Sture Malmgren och Linda Hoflund.
Ersättare: Svein Nilsen och Jutta Jansson.

11.   Val av valberedning för 2016.
Har varit: Fredrik Nordblom, sammankallande, Bengt Boberg,
Hasse Vogel och Iréne Takanen.

12.  Medlemsbladets framtid

13.   Övriga frågor

14.  Årsmötet avslutas.

I produktionen av detta  Medlemsblad har följande deltagit   
Staffan Berg, Barbro Nordstedt och Eva Axelsson (faktagranskare), 
Joel Nordstedt Söderöra, Malin Lenke, Alf Anderin skrev ordförandes 
spalt. Skrivelse från SRF, Minnesanteckningar från kommunens 
Skärgårdsråd.

REDAKTIONSRUTA
Fotografer där ej annat anges Göran Hedberg, som också producerat. 
Bidrag till nästa Medlemsblad emottages tacksamt.
Medlemskap kostar 150:-/år + 50:-/familjemedlem
PlusGiro 66 39 08-2  OBS! Ange avsändare!

Affärstryckeriet i Norrtälje tryckte
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för Blidö-Frötuna skärgårdsförening 

får härmed avlägga verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
2013 10 01 - 2014 09 30

Styrelsen har under året 2014 be-
stått av:
Alf Anderin, Svenska högarna
Björn Sjöblom, Alsvassen, Yxlan
Urban Gunnarsson, Norrtälje
Gabriella Söderman, Gräskö
Helén Jansson, Söderöra
Roger Karlsson, Högmarsö
Bo Gesslein, Löparö
Jenny Melin, Oxhalsö, Blidö
Göran Hedberg, Brevik, Rådmansö
Joel Nordstedt, Söderöra
Eva Axelsson, Svartnö
Mats Rundgren, Fejan
Malin Lenke, LillGräsken

Styrelsen för Blidö-Frötuna skärgårdsförening får 
härmed avlägga verksamhetsberättelse för verk-
samhets perioden. 2013-10-01 t o m 2014- 10-10

Årsmötet hölls i Rådmansö bygdegård på Gräddö. 
Ordförande för mötet var Helena Gunnarsson. 
Valberedningen berättade om sitt arbete under året 
och mötet Beslutade att ny ordförande skall vara 
Alf Anderin ifrån Svenska Högarna.  En ny styrel-
seledamot valdes också Joel Nordstedt från Söde-
röra. Övriga i styrelsen kvarstod eller omvaldes. 

Det talades en del om vad som händer med skär-
gårdstrafiken och vad som kan göras för att få 
bästa möjliga resultat av det omtag som skall göras 
och styrelsen uppmanades att bevaka denna fråga. 

Styrelsen fick också i uppdrag att bevaka och titta 
närmare på vad som händer med Skärgårdsstiftel-
sens mark i naturreservatet Riddersholm.

Året inleddes med Sikos årsmöte som hölls på 
Landsort och fyra styrelsemedlemmar från Bfsf 
närvarade. Till ny ordförande för SIKO valdes 
Ulf Westerberg Möja. Under mötet beslutades att 
anta de nya stadgar som redan voterats igenom 
året innan men som nu genom årets votering nu 
kan börja gälla.

Förändringen innebär att föreningar som har 
fritidsboende som fasta medlemmar kan söka 
medlemskap i SIKO. Föreningen skall dock upp-
visa att man arbetar för den bofasta skärgårdsbe-
folkningen. För BFSF innebär detta inga direkta 
förändringar. Vad som dock kan komma att visa 
sig är den förändring som gör att SIKOs styrelse 
i framtiden inte nödvändigtvis kommer att bestå 
av representanter från alla föreningar utan i stäl-
let blir ett personval som beslutas av årsmötet. 
Ett stort ansvar vilar därmed på valberedningen. 
Björn Sjöblom valdes till ordinarie representant 
och Alf Anderin och Joel Nordstedt till ersättare.

Under året har styrelsemedlemmar deltagit i 
SIKOs möten, vid två tillfällen har dessa hållits 
tillsammans med Företagarna Skärgården, ett 
konstruktivt initiativ. Föreningarna har gjort ge-
mensam sak och satt ihop skrivelser om Sjötrafik 
och postgången på öarna. I den förra även ihop 
med trafikantföreningen. 

Föreningen har deltagit i flera Regionala Samt 
kommunala skärgårdsråd där ämnen som skolan, 
strandskyddet, replipunkter bl a   Östernäs dis-
kuterats.

Föreningen har skrivit betänkande kring PM från 
Regionala skärgårdsrådets exekutivkommitté. 

I frågan om det utvidgade strandskyddet har för-
eningen skrivit artikel i tidningen skärgården.

Vi har startat en facebooksida, sidans ansvarige 
är Joel Nordstedt.

Föreningen har haft en representant i den riks-
täckande organisationen Skärgårdarnas Riksför-
bund genom Björn Sjöblom.

Föreningens femtioårsjubileum gick av stapeln 
den 6 sep exakt 50 år efter bildandet. Utflykt till 
Söderarm med efterföljande middag på Tjockö. 

Föreningen har haft 9 stycken styrelsemöten och 
gjort 3 stycken medlemsblad.
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Axplock från Skärgårdarnas Riksförbunds verksam-
het samlas ihop och presenteras i nyhetsbrev. Det 
har varit en mycket aktiv period för förbundet efter 
sommaren. Här kommer i korthet lite om vår verk-
samhet under början av hösten.

ESIN Annual General Meeting 2014
Sista veckan i september hade ESIN årsmöte på ön
Sant’Antioco, Sardinien. Mötet var välbesökt, åtta
av de tio ESIN-länderna deltog. Förutom Sverige
var det Irland, Skottland, Danmark, Finland, Åland,
Frankrike samt värdlandet Italien. Sista dagen
deltog även representanter från den italienska
regeringen, regionen Sardinien samt från flera
ö-kommuner.
Läs mer om mötet på
http://europeansmallislands.com/agm-2014/
ESIN står för European Small Islands Federation
http://europeansmallislands.com/

SRF på Kosteröarna
Första veckan i september besökte SRF Kosterö-
arna i norra Bohuslän. Det blev flera studiebesök, 
möten och samtal med många öbor. Kontakter knöts 
och en del erfarenheter från detta besök kommer så 
småningom i tidningen Vi skärgårdsbor.

Mer Europa på lokal nivå - hur kan man 
öka det lokala inflytandet i EU?
På temat ”Mot en mer balanserad territoriell utveck-
ling i EU” hölls den 2 september 2014 en konferens 
i Stockholm.

Konferensen arrangerades av den Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén (EESK) tillsam-
mans med Hela Sverige ska leva. Anna-Karin Utbult 
Almkvist beskrev på detta möte hur Skärgårdarnas 
Riksförbund arbetar samt samarbetet inom ESIN där 
vi som lever under liknande förhållanden kan lära av 
varandra och gemensamt påverka myndigheter.
Exempel gavs från arbete som gjorts på några olika 
svenska öar.

SRF: färjegrupp på höstträff med Tra-
fikverket den 24 september
Representanter från SRF:s olika färjeregioner mötte 
den nya färjesamordnaren på Trafikverket, Staffan 
Eriksson. Inför mötet hade Färjegruppen samlat 
information från olika färjeleder för att kunna föra det 
vidare till Trafikverket.

SRF på Visingsö
Första veckan i oktober samordnades flera möten 
på Visingsö, möten för arbetsgrupper och nätverk 
inom SRF.
En utbildningsdag i digital kommunikation samlade 
femton intresserade deltagare, vilka fick lära sig hur 
man kan hålla Skypemöten och jobba med delade 
dokument. Syftet med denna dag var att underlätta 
möjligheterna för olika
arbetsgrupper inom förbundet att jobba trots många 
mil mellan de olika deltagarna.

Skärgårdarnas Riksförbund
Aktuellt från SRF 2014-10-09
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Skärgårdstrafik-
upphandlingen 
fortsätter...
Upphandlingen av Waxholmsbolagets fram-
tida trafik har nu kommit ytterligare ett steg 
framåt. Den sjunde oktober godkände Trafik-
nämnden att trafiken ska upphandlas på ett lik-
nande sätt som den på land. Det innebär bland 
annat att allmän trafikplikt nu införs även i 

Den nya trafiken är tänkt att baseras på dagens trafikutbud 
utvidgat med cirka fem procent fler tidtabellstimmar och 
beräknas starta till vårturlistan 2016. Skärgårdsborna är 
representerade i sjötrafikberedningens referensgrupp där 
undertecknad och Britt Fogelström, Möja är representan-
ter för SIKO. Företagarna Skärgården och Skärgårdens 
Trafikantförening ingår också liksom Skärgårdsstiftelsen.

Text o Foto: Joel Nordstedt

I minnesanteckningarna från Skärgårdrådet på sid elva 
nämns bara kort om branden på Tärnan.    
Viktiga synpunkter gavs inte tillräckligt utrymme.

Joel fyller på: ”Den brandpump som kommunen ställt ut 
på ön fungerade inte som den skulle. Larmkedjan fungera-
de kanske inte heller som den skulle. Sjöfartsverket ansva-
rar för sjöräddningen till sjöss och kommunen till lands. 
Det tog lång tid innan brandkåren kom ut helt enkelt.”

Den dramatiska och tragiska branden på 
Tärnan, Söderöra väcker viktiga frågor

Branden hade kunna spridit sig till byggnaderna och då 
hade katastrofen varit total! Tack vare att alla gjorde vad 
som stod i deras makt med de materiel som stod till buds, 
kunde man förhindra en spridning.

Med skeendet i färskt minne hoppas vi på en översyn så 
att liknande händelser får bättre prognos.                                                     

Göran  

Foto: Joel Nordstedt

skärgården. Den förstudie som bland annat   
baseras på det tidigare förfrågningsunderlag   
och de möten som anordnats godkändes också.

Nu fortsätter arbetet med att skriva underlag för nya upp-
handlingar. Områdena har i den här omgången utvecklats 
till sex områden i stället för tre stora. Ett av områdena be-
rör vår del av skärgården, området norra skärgården som 
omfattar all trafik här.
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Uppmärksammat 
jubileum i fint väder
Vi, ett 20-tal medlemmar hade nappat på 
föreningen erbjudande om gratisresa med 
Enskärs Sjötransport från Refsnäs med Per 
vid rodret. Holger från Lilla Lammholmen 
klättrade upp i stolen bredvid för 
att se när vi gick in i vinterleden 
mellan Kryckan och Griskobb.

När vi rundar Hamnskär får  
man en vacker bild av Torskär 
med Söderarmsfyren.

Vi hade Rysskobb och 
Bordkobb om styrbord. Namn 
som minner om den ryska 
vedergällningen för Karl XIIs 
äventyr i öster. 

På Bordkobb finns rester av 
ryssungar och en stor flat sten uppallad på 
mindre, där ryska officerare, enligt legenden 
haft sina överläggningar. Den här stenen 
har gett ön dess namn. Det lär ska ha varit 

32 000 ryssar som seglade förbi här för att 
bränna och plundra, inte bara i Roslagen 
utan ändå från Gävle och ned till Norrköping.
Det var strålande väder när vi klev i land på 
Torskär där Anngret tog emot på bryggan. 
Alf hade redan anlänt från Svenska Högarna.

Väl iland blev vi bjudna på kaffe och bulle medan Anngret 
berättade historien om Söderarm. Det handlar då om fiske 
och jordbruk, lotsverksamheten och militärverksamhet.

Foto: Björn

Britta Gunnarsson, som var med från 
början, kan lämna goda råd till , 
som är relativt färsk på ordförandeposten
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Vi erbjöds också att gå upp i den släckta 
fyren. Där lyste nu bara en upphängd 
sladdlampa som markerar fyrens läge under 
mörka nätter.

Efter ett par timmars rundvandring 
hämtades vi för vidare transport till Tjockö 
och jubileumsmiddag. Flera medlemmar 
anslöt i egna båtar, bland annat Anders och 
Meta från Gräsken, Barbro och Staffan 
som kom direkt från Norrskärgården, 
där de snickrat en bod på Röder.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                    

bakom; maskerader, hembygdskvällar - t o m danser 
varje vecka under tid det inte var så mycket bevänt med 
skärgårdens nöjen. Det har fixats diskussionskvällar, po-
litikerutfrågningar och resor till andra skärgårdsområden 
för utbyte och inspiration. För det där med att stärka ge-
menskap och enighet mellan skärgårdsbor har varit viktigt 
under årens lopp. 

Vår nya ordförande Alf gav en bild av den nya tiden och 
visade hur viktig föreningen ännu är. Hans engagemang 
tog fart Köpmanholms skola hotades. Skärgårdsförening 
och föräldraengagemang visade sig vara en lyckad kom-
bination för att påvisa viken av en nära skola utan tims-
långa resor för skärgårdsbarn. Och detta - att påvisa för 
styrande hur olika beslut påverkar möjligheterna att bo, 
leva och bedriva verksamheter i skärgården är och förblir 
en av föreningens viktigaste uppgifter. 

För kvällen fanns riksspelman Staffan Berg på plats med 
både durspel och fiol. Några av låtarna han framförde var 
hämtade ur Åke Ömans fina bok om skärgårdens musik, 
bland annat en lite mer okänd variant av ett stycke med 
ursprung på Svartnö som Hugo Alvén s a s återanvände i 
Midsommarvaka.  Läs Eva Axelssons tillägg på nästa sida!

På Ö-krogen var subventionerad trerättersmiddag be-
ställd. Förrätten var en delikat löjromstoast med fin-
hackad rödlök och gräddfil. Varmrätten som bestod av 
halstrad röding med vit portvinssås,färskpotatis och sal-
lad, var inte mindre smaklig. Efter det bjöds på kaffe och 
de smaskigaste jordgubbstårtor i sådan mängd att vi inte 
orkade äta allt. Tjocköfödda Irene berättade om öns histo-
ria och nutid och om hur öns krog gått från en enkel tält-
byggnation till dagens fina restaurang med möjigheter att 
arrangera både konferenser och julbord. Kristallkronorna 
glittrade i taket och samtalen flöt lätt. En trevlig kväll helt 
enkelt! 

Och så skålade och hurrade vi för vår 50-åriga förening 
och lyssnade på Britta från Blidögård, Anders från Gräs-
ken och Barbro från Söderöra, tre f.d. ordföranden som 
berättade om vilka frågor som varit aktuella under årens 
lopp. I mångt och mycket samma frågor förr som nu; 
boende, sysselsättning, sjötransporter, servicelösningar, 
skolor och allt annat som är viktigt för att möjliggöra ett 
skärgårdsliv året runt. Somliga slag har vunnits, den om 
fastighetsskatten t ex, en fråga som föreningen jobbade 
mycket hårt med. Andra frågor, som den om vårjakt på 
sjöfågel lyckades inte lika väl. 
Och så blev vi påminda om allt roligt föreningen stått 

Avfärd från Torskär mot goda middagen på Tjockökrogen

Vi fick även höra en låt som bara hade någon 
vecka på nacken, Vals på Röder, en fin skär-
gårdsvals tillägnad Barbro. Han visade också 
att med mycket övning och stor talang så är 
det möjligt att spela durspel både medan man 
samtidigt dansar och att spela med spelet upp 
och ner och bakom ryggen. Skickligt!

Det var inte helt lätt för festfixare Urban att 
samla ihop oss alla glada jubileumsfirande 
skärgårdsbor när det var dags för uppbrott. 
Men Urban fann förstås på råd! Med tillgång 
till både fiolspelare, ett stort antal gånglåtar 
på lager och ficklampor med fräscha bat-
terier förmådde han till sist hela festgänget 
att taktfast knalla ner till Rovholmskajen där 
Per väntade med båten 
Och nu kan föreningen, med tillförsikt gå in 
i nästa halvdecennium!

Göran
Artisteri av hög dignitet – durspelande dansör
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Angående Hugo Alfvén så berättar Eva Axels-
son på Svartnö och den nu bortgångne förfat-
taren Åke Öhman följande; Hugo Alfvén bodde 
somrarna 1892-93 hos Leonard och Kristina 
Olsson på Svartnö. De två följande somrarna 
vistades han istället i Harängen på Eknö. Här 
lärde han känna traktens spelmän, två som 
nämns vid namn i Åke Öhmans fina bok ”Låtar 
och visor från Roslagens skärgård” var drängen 
Pel-Pers-Jan (Johan Gustav Pettersson) från 
Vettershaga och Erhard Lennman från Svartnö. 
Sommaren 1894 skrev Hugo Alvén ner deras lå-
tar på noter. Jan spelade bland annat en schottis 
som Hugo använde sig av långt senare i ”Mid-
sommarvaka, Roslagsvår” och i baletten ”Den 
förlorade sonen”, 1957. (Schottisen går idag un-
der namnet ”Johansson, rör på påkarna”.)

Leonard och Kristina gifte bort sin dotter 
Augusta 1901. Augusta var Eva Axelssons far-
mor. Hugo Alvén var troligen närvarande på det 
bröllopet. Han har senare beskrivit den 3 dagar 
långa festen, möjligen ihop-blandad med något 
annat bröllop då han gett det fel årtal vilket 
både Eva och Åke påpekar.

Göran & Staffan

Hur var det med Hugo Alfvén 
och Svartnö 

I mörka natten leddes ett glatt gäng till Rovholmskajen av musik från en fiol, som tillhört 
Karl Nordstedt den äldre, född på Söderöra 1844. Barbros son Kalle är exakt 100 år 
yngre och bär namet vidare. Hur gammal den lätt restaurerade fiolen är vet man inte 
riktigt, men det kom bra gånglåtar ur den när en van hand hanterade stråken.

Vi följer upp den usla 
postgång till lands, 
som togs upp i förra numret
Vi begärde ett diarienummer från Post & Tele Styrelsen, så det 
går lätt att kolla vad som hänt. Tidigt fick vi svar från Post Nord 
(f d Postverket). De gröna eftersändningsetiketter som visades 
på våra bilder gagnas av en annan distributör (Läs Bring) så 
Post Nord berörs inte av vår kritik.

Från Bring har inget svar kommit. Vid på stötning hos PTS 
tog de förnyad kontakt med dem, så får vi se om det händer 
något. Deras svar går direkt till oss med kopia till PTS.
(På PTS var man bekant med posthanteringen på Tjockö.) Göran

På Torskär har historiskt mycket manskap varit förlagda. 
Klipphällarnas många ristningarna är spår från de tiderna. 

Fyren står stadigt på berget, men den enda 
belysning den har är en upphängd sladdlampa. 
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Norrtälje kommuns 
Skärgårdsråd 1/10-14
Utdrag från minnesanteckningar

Korta ö-rapporter
Tjockö
Det har inte varit möjligt att få ihop tillräckligt med intresse-
rande för att bilda en samfällighet för utbyggnad av VA. Dis-
kussioner med Posten har fortsatt och man inväntar ett avtal. 
Kjell Jansson informerar om att kommun har träffat represen-
tanter från Posten och kommunen har krävt att posten ska ha en 
driftsäker hantering till kommunens fyra kärnöar.
Gräskö
VA-utbygganden fortsätter och enskilda tomter ansluts. Brunn-
narna som har installerats har visats vara bristfälliga och det 
pågår förhandlingar med företaget som installerat brunnarna.
Företagarna Skärgård/Söderarm
Upphandlingen av skärgårdstrafiken diskuteras. Kjell Jansson 
meddelar att det har tagits omtag om upphandlingen.
Högmarsö
Fråga om när Högmarsö kan bli aktuellt för kommunalt VA 
ställs. I dagsläget är det svårt att ge svar, planen för utbyggan-
den bör revideras kommande mandatperiod.
Söderöra
Branden i slutet av sommaren diskuteras och orsaken till bran-
den är fortfarande oklar.
Norröra
Invånar antalet på ön har ökat, nu har ön 10 bofasta. Annars 
inget särskilt att rapportera.
Löparö
Diskussioner om vägförrättning fortsätter och fortfarande är det 
några som inte är med. Även på Löparö stiger invånarantalet 
och ön har nu mer än tio bofasta och fler kan vara på gång.
Arholma
Norra bryggan på Arholma uppfyller kriterierna för kommunalt 
bidrag. Arholma byalags samfällighetsförening har inkom-
mit med en skrivelse angående bristen på parkeringsplatser 
vid Simpnäs. Antalet besökare under sommarmånaderna har 
ökat vilket gör att parkeringsplatserna inte räcker till. Samfäl-
lighetsföreningen vill att kommunen ska arbeta aktivt för att 
öka antalet parkeringsplatser. Erik Klockare från Fastighetsav-
delningen har varit på plats och informerar om att kommunen 
inte ansvarar för parkeringen. Kjell Jansson berättar om hur 
parkeringsproblemet vid Räfsnäs har lösts genom att de fasta 
parkeringarna har tagits bort. En diskussion om det kan vara en 
lösning på parkeringsproblemet vid Simpnäs uppstod.

Replipunkter och bryggor
Östernäs
Den 15 september beslutade Kommunstyrelsen att en ny bryg-
ga ska byggas vid Östernäs. S, V och MP deltog inte i beslutet. 
Underlag till en upphandling arbetas fram och upphandlingen 
borde vara klar till årsskiftet. Det planeras att finns mark för 
uppställning av dieseltank.

Bromskär
Upphandlingen gällande den nya hamnen/bryggan vid 
Bromskär är inte klar då den korta färdigställande tiden gjorde 
att inga anbud kom in. Det nya förfrågningsunderlaget ska ut 
under hösten. Förseningen gör att bryggan inte kommer vara 
färdigställd till sommaren, tidigast klart till nästa höst.

Spillersboda
Erik Klockare informerar om att hamnföreningen har fått eko-
nomiska problem med att hålla igång driften.

Vettershaga

Berit Jansson informerar om att det pågår diskussioner med 
markägare vid parkeringen för att försöka frigöra mer yta för 
parkering.

Övriga frågor:
Kjell Jansson informerar om vilka öar i Norrtälje kommun som 
enligt kommunen är kärnöar. Detta redovisas i Översiktsplanen.

Kjell Jansson informerar om att sopmajor och toaletter vid 
samtliga replipunkter ska vara öppna året runt förutom hus-
hållssopor. Synpunkter om städning och andra brister vid toalet-
ter och sopmajor ska felanmälas till kontaktcenter.

Fråga om alternativ till kommunala lösningar vid kommunalt 
VA diskuterades.

Länsstyrelsens beslut om utvidgning av strandskyddet i Norr-
tälje kommun ska överklagas.

Köpmanholmskolan har en ny rektor och det har anställts två 
nya lärare och det tillkommer fler barn.

Avslutning
Ordförande Kjell Jansson tackade för ett bra möte.
Sammanträden under år 2014
Onsdagen den 12 november kl. 14-16

Vid pennan
Anna Bolinder

Skärgårdsrådet har 
som ambition att 
lotsa politikerna på 
rätta beslut för oss 
som bor i glesbyg-
den – skärgården. 
Till viss del har 
vi lyckats i vissa  
avseenden
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