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Skärgårdsrådet

Minnesanteckningar från Skärgårdsrådet 2015-04-09

Närvarande:
Anders Gullander (FP), ordf
Monica Pettersson (M), v ordf
Göran Lagerström, Stavsudda skärgårdens Intresseförening
Kerstin Öhman Moberg, Nämdö skärgårds Intresseförening
Stina Åbrandt, Mellanskärgårdens intresseförening/Mellanskärgårdens
företagarförening
Ulla Larsson, Runmarö Intresseförening
Björn Lindskog, Harö Hasselö Intresseförening
Caroline Wedberg, Sandhamns Intresseförening
Malcolm Dixelius, Nämdö Hembygdsförening
Gunilla Söderqvist, Nämdö Hembygdsförening
Peder Westerlund, pol sekreterare (M)
1. Ordförande Anders Gullander öppnar mötet och önskar närvarande
representanter från föreningarna välkomna.
2. En presentationsrunda genomfördes av närvarande representanter.
Stina Åbrandt undersöker Möjaskärgårdens intresseförenings representantskap. I
skrivande stund meddelar Stina Åbrandt att Möjaskärgårdens intresseförening
har upphört.
3. Dagordningen fastställdes. Två övriga frågor anmäldes;
Värmdö Hamnar (Caroline W) och Ökade avgifter för gods- och passagerarbåtar
(Kerstin Ö M)
4. Föregående mötes minnesanteckningar godkänns.
5. Till justerare utses: Anders Gullander och Gunilla Söderqvist.
6. Ordförande Anders Gullander delar ut Skärgårdsrådets arbetsordning,
beslutad av kommunfullmäktige 2015-02-18, Bil 1.
Information från kommunen:
 Stavsnäs Vinterhamn, samhällsutvecklingschef Henrik Lundberg
Henrik Lundberg informerar om den nya detaljplanen för Stavsnäs Vinterhamn
(Stavsnäs 1:562 m fl) som kommer upp till beslut i KSPU (kommunstyrelsens
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planutskott), den 22 april. För ytterligare information, var vänlig gå in på
http://www.insynsverige.se, där ligger alla dokument uppe från och med den 13
april. Det är ett första förslag till plan för Stavsnäs Vinterhamn.
Regionplanekontoret i Stockholm tillika Värmdö kommuns ÖP har pekat ut Stavsnäs
Vinterhamn som en replipunkt, som kommer att innebära ökad gods- och
passagerartrafik, restauranger, caféer, vandrarhem om ca 40 rum. Planen medger ett
treplans parkeringsdäck, en godsgård i samarbete med Värmdö Hamnar, en marina
om ca 200 båtplatser, administrativ byggnad för marinans behov samt småhus, ca
100-120 lägenheter.
Alla tre parkeringsplatserna är med i detaljplanen. När detaljplanen vunnit laga kraft
måste parkeringsytorna göras effektivare, befintlig parkeringsyta är
vattenskyddsområde, den som försvinner är parkeringen på ”Fredellska tomten”.
Frågor som diskuterades var bl a båt- och parkeringsplatser för fastboende, kontor för
företagare, tillgänglighet för funktionsnedsatta personer, möjlighet till lastkaj för
boende i skärgården. I maj månad går detaljplanen ut på samråd och då samlar
kontoret in synpunkter, där skärgårdsrådet är en remissinstans. Samrådet pågår i fyra
veckor. Visionen är att samrådet ska bli så bra som möjligt och antagande av
detaljplanen blir om ca ett år om den inte blir överklagad.
Ordförande Anders Gullander som även är ordförande i KSPU och Monica Pettersson
som är vice ordförande där uppmanar alla att följa detaljplaneprocessen på hemsidan.
Förslag till nästa Skärgårdsmöte den 28 maj, kortare möte från kl 10.00 med Värmdö
Hamnar och Värmdö Hamnars styrelse. Förslag på något ätbart för att korta ner
mötena framöver.


Synpunkter på Stavsnäs parkeringsautomater
Diskussion om hur man ska gå tillväga för att slippa tredubbel betalning.
Enklaste sättet som kom fram är att i lugn och ro sms:a till Europark från båten.
Har parkeringsautomater krånglat och vederbörande har fått parkeringsbot så
säger hamnchef Jörgen Selfvén att han hjälper till med att avskriva boten.
Caroline Wedberg påtalar att det bara finns en parkeringsautomat och att det är
kaos om helgerna när alla bilburna passagerare ska hinna med båtarna som inte
väntar. Bra att förtydliga och informera med en skylt som talar om att det går bra
att sms:a på båten men kom ihåg bilnumret!
Gunilla Söderqvist påtalar att det är lång kötid för att få parkeringsplats om man
är nyinflyttad i skärgården.
Anders Gullander läser upp från en information om kostnader som Värmdö
Hamnar har haft förslag på om kajavgift på 3 000:- för fartyg med hemmahamn
Stavsnäs Vinterhamn samt ”studsavgift” för passagerare 5:- per passagerare .
En reflektion som görs är hur definierar man hemmahamn Stavsnäs vs
hemmahamn Värmdö?



Sophantering på mindre öar under vintertid, gruppchef renhållning Erland
Thorardson

Stina Åbrandt ger en bakgrund till önskemålet om svar på sophantering.

Diarienummer

15KS/369

Sid 3(7)

Problem med sophämtning är allt från avstånd till att lämna sopor, antal turer som
hämtar, utöka skyltar på något uppsamlings/sopställe till en liten sopcontainer på båt
diskuteras. Erland Thorardson välkomnar förslag som förbättrar och underlättar
renhållningen.
Upphandling av renhållning diskuteras. En ny upphandling har genomförts.
Renhållningsentreprenörer är olika på olika öar. Från en liten båt och en liten bil som
åker runt till större lastmöjligheter. Erland efterlyser hjälp från de boende om hur det
fungerar.
Vilken entreprenör som ansvarar för respektive område går att se på kommunens
hemsida.
http://www.varmdo.se/systemsidor/sok.4.28a80d9d13dcb0f021b25b.html?query
=entrepren%C3%B6rer+sk%C3%A4rg%C3%A5rd&submitButton.x=0&sub
mitButton.y=0
Synpunkter finns att det är en ”paraplyentreprenör” som sedan har
underentreprenörer. Hur kan man underlätta för lokala skärgårds entreprenörer?
En fråga för näringslivskontoret samt näringslivsnämnden.
Erland Thorardson informerar om att sopskjulet förhoppningsvis står klart och på
plats på Sand i nästa vecka (v.16).
Båtavfallsplatser finns nu på Sandhamn, Stavsnäs, Bullandö och Ingarö samt att
planer finns på ytterligare två ställen.
Kompost- och latrinhämtning omhändertas inte längre. Budning enda möjligheten.
Möja tar emot informerar ordförande Anders Gullander.
Slamtömning, vår och höst. Om man har en tom brunn går det att söka dispens från
miljö – och byggkontoret. Erland Thorardson informerar om att renhållningskontoret
får listor från dem och gör sina tömningar därefter.
Vice ordförande Monica Pettersson informerar om LOU och att kommunstyrelsen har
det yttersta ansvaret.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson informerar om:


Den 10 februari hade Executive kommittén möte.
- Yttrande över Skärgårdens framtid – en viktig utveckling för samlokalisering
av service.
- Samordning från Länsstyrelsen har gjorts av Tomas Norberg som har samlat
in synpunkter ”från ö till ö”. Förutsättningarna är olika och beslut togs att en ö
i taget behandlas för att sedan kunna gå till beslut för gemensamma
insatser/åtgärder. Utö har utsetts som pilot-ö. Monica Pettersson poängterar
att det är viktigt ur allas perspektiv. Frågor som tagits upp är kollektivtrafik,
fraktkostnader, strandskydd, post/pakethantering – totalt 5 punkter.
- Samlokalisering gällande skolor över kommungränser (Österåkers kommun,
Värmdö kommun och Haninge kommun) Mer information kommer.
- Skolan försöker via ett pilotprojekt digitalisera distansundervisning.
Projektet är utlyst av regeringen.
- Avfallshantering togs upp.
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Skärgårdstrafik från norr till söder- upphandling beräknas vara klar i slutet av
maj.
Fiskemarknaden i Sturegallerian har permanentats.
Minken har ökat i antal i skärgården. En angelägen fråga.
Länsstyrelsen och Skärgårdsstiftelsen försöker få regeringen att avstyra
dieseldebitering.

7. Årets mötesdagar:
Mötet beslutar att årets mötesdagar blir: 28 maj, 24 september och 3 december.
Kortare möte med start kl 10.00 och en smörgås/sallad så att mötet blir effektivare.
Utskickade frågor med sammanställningar önskas.
8. Status Strandskydd, miljöinspektör strandskydd Partick Gullström
Patrick Gullström informerar om att det går bra att själv titta på Länsstyrelsens
hemsida samt på Värmdö kommuns hemsida och titta på fastighetens strandskydd.
Kartor med strandskydd
Adress till Länsstyrelsen i Stockholms läns WebbGis (karta).
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/
För att enbart se strandskyddet bocka i rutorna enligt bilaga 2, se bifogad fil.
Värmdö kommuns webbkarta har tyvärr i dagsläget inte strandskyddslinjen markerad på
dess karta.
Scenario, bygga i område där strandskydd tidigare var 300 meter.
Om en person får bygglov och alla andra nödvändiga tillstånd för att uppföra en
byggnad inom ett område som tidigare var strandskyddat. Dvs i aktuellt område råder
det efter årsskiftet 2014/2015 100 meter strandskydd och byggnaden uppförs exempelvis
150 meter från strandlinjen. Om det under byggandets gång åter skulle bli 300 meter
strandskydd i detta område bedömer vi att strandskyddsdispens ej behöver sökas i
efterhand för aktuell byggnad.
Enligt Kommun Lagen (KL) finns det ingen paragraf som gör att fast boende i
skärgården har enklare att få strandskyddsdispens.
9. Bredbandsutbyggnaden, IT-enheten systemsamordnare Eva Eriksson
Nämdö Hembygdsförening har ett önskemål om samordning av infrastruktur med
hänsyn till naturvärden (vattentäkt) och den stig som flera intressenter är berörda av
som finns på Nämdö. Stigen går tvärs över ön och där planeras sträckningen av
bredbandsutbyggnaden göras samtidigt som Vattenfall uppgraderar elnätet. Utöver
de två privata markägarna, Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen finns
fastboende, fritidsboende som är helt beroende av stigen. Ur brandsynpunkt är den
också viktig. Många aspekter framförs av Nämdö Hembygdsförening med önskemål
om att en kommunal tjänsteman är samordnare.
Eva Eriksson informerar om nuläget att utredning har gjorts och att riktlinjer
kommer. Kommunen har ingen har möjlighet att vara samordnare men enligt Anders
Gullander och Monica Pettersson skulle en kontaktperson vara möjlig att få.
Förslag gavs av Göran Lagerström om hur de har genomfört bredband, utbyggnad på
Stavsudda, en ekonomisk förening och att Skanova tar över samförläggning med
Vattenfall samt eget arbete. Rådet att sätta sig ner med de som är intresserade och i
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första hand Vattenfall.
Malcolm Dixelius undrar om Värmdö kommun kan hjälpa till med stigen – det
skulle vara betydelsefullt. En samfällighetsförening med de sextio fastighetsägarna
där Värmdö kommun ingår skulle förbilliga allt.
10. Inval av ny förening i Skärgården, Svartsö Skärgårdsliv
Skärgårdsrådet beslutar att bordlägga frågan om inval av Svartsö Skärgårdsliv till
nästa skärgårdsmöte den 28 maj.
Som motivering anges att ingen av Svartsös föreningar var närvarande och beslut tas
när samtliga föreningar är närvarande.
11. Information från närvarande föreningar
Runmarö Intresseförening
Bygger om Trafikverkets brygga
De arbetar med fibernätverk en andra omgång
Infartsparkeringen är full med bilar. Det är 24 timmars parkering men
sommargäster står veckovis
Nämdö Skärgårds Intresseförening
NSI jobbar för komplement till fibernätverk
Mobilmaster
Back-up till strömavbrott har blivit bättre och täckning är ok
Hjortbeståndet är högt
Möja Skärgårds Företagarförening
Ny ordförande är Sune Fogelström
Fiberföreningen arbetar på
Mellanskärgårdens Intresseförening
Ny ordförande är Sune Wikström
Fiberband
Bevakar trafikupphandling
Harö Hasselö Intresseförening
- Alla tre bryggorna är under kontroll
Fiber särskild förening – förstudie klar och arbetet pågår
Förbereder sjötrafikupphandling
Ger ut ett nyhetsblad ”Harö nytt” – finns på hemsidan,
www.hhif.se
Nämdö Hembygdsförening
-

Hjärtstartarkurs i egen regi. Öppen främst för medlemmar, särskilt för de som
jobbar på pubar och på Nämdödagen. Men även för alla i mån av plats.
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Tre pubar kvar före sommarsäsongen: lördag 11 april, 2 maj (english pubsingalong), 6 juni (nationaldag). Besök från Svartsö och Ingmarsö
publördagen 7 februari som kom med inhyrd taxibåt.
Gökotta söndag 17 maj kl 07, utgår från Nämdö Hembygdsgård.
Underhållsjobb med hembygdsgården som föreningen äger och driver själva.
Omfattande arbeten med grunden/källaren pga fukt kommer att utföras av ett
företag under våren. Hembygdsgårdens fönster ska också åtgärdas (bågarna
ska slipas och oljas) vilket sker en helg i vår på ideell basis.
Bredbandsuppkoppling i hembygdsgården. Föreningen tittar på wifi till
sommaren.
Bredbandsuppkoppling på Nämdö bibliotek som hembygdsföreningen driver i
samarbete med kommunen och bemannar ideellt varje måndag året om. Här
fungerar wifi idag för närvarande med Nämdö Fibers försorg.
Pontoner i Sand: Nämdö Hembygdsförening förbereder utbyte av de
befintliga begagnade flytpontonerna i Sand, som föreningen lade ut för flera
år sen och som fungerar som pendelparkering och besöksparkering för bofasta
och fritidsboende på öar utan Waxholmsbåtförbindelse. Detta sker med hjälp
av inkomna frivilliga bidrag från föreningens medlemmar. Nämdö
Hembygdsförening kommer också att bidra med en summa. Församlingen är
tillfrågad om att bidra (kyrkbryggplatser) och tar upp frågan för beslut på
kommande kyrkofullmäktige. Nämdö Hembygdsfören har också sökt
byalagsstöd hos Länsstyrelsen. Kommunen är inte tillfrågad - ännu.
Parkeringsautomaterna i Stavsnäs Vinterhamn krånglar och
hembygdsföreningen har framfört till Värmdö Hamnar att det har utdelats
böter trots att parkeringsavgift varit erlagd. När man använder sms-tjänsten
har det visat sig att många knappar in någon siffra fel, detta framgår inte utan
man får en bekräftelse som att allt är ok.
Bofast bilparkering i Stavsnäs Vinterhamn har enl uppgift väntetid på två år.
Måste det vara så lång tid?
Nord-sydliga linjen: Nu ser vi fram emot linjen som startar 15 juni och kö

Stavsudda Skärgårdens Intresseförening
- Engagerade i bredbandsutbyggnad- 36 öar med sjökabel är utlagd
- Folk vill utnyttja sina hus och använder Vaxholmsbryggan - infartsparkering
Nämdö
Kontakter har stärkts mellan öborna, t ex Stavsudda Skärgård och Möja
Nyhetsbladet kommer ut till midsommar
Föreningen letar efter en lokal för bibliotek – för att exponera egna skrifter på
N Stavsudda
Ett uniformsmuseum finns som samlar gamla uniformer, Norrviken museum
Göran Lagström tycker att det är unikt att öarna har kabelnät i vattnet utan att
staten har varit med och finansierat
12. Övriga frågor
- Önskemål om att kunna få kopiera till medlemmarna. Det går tyvärr inte
numera att få den typen av gratis kopiering i kommunen.
Ordförande tackar för mötet och önskar samtliga välkomna den 28 maj!
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Vid pennan,
Lena Liljeqvist
Sekreterare
Justeras:
Anders Gullander
Ordförande

Gunilla Söderqvist
Nämdö Hembygdsförening
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