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Vad gör Svartsörådet? 
Svartsörådet är en intresseförening för bofasta och fritidsboende på Svartsö.  

Rådet verkar aktivt för gemensamma projekt med syfte att bevara och utveckla Svartsö som en 

levande ö i Stockholms skärgård. Rådet har också som uppgift att påverka myndigheter att fatta 

beslut som gynnar kommunikationer, näringsliv och annan samhällelig service året runt på ön.  

Svartsörådet representerar Svartsö i Värmdö kommuns skärgårdsråd 

 
Sedan starten i februari 1994 har rådet också arbetat med de utvecklingsprojekt som beslutats av årsmötet. 

Exempel på Svartsöråds-initiativ: 

 

 Återvinningsgården – för en hållbar avfallshantering 

 ”Sommarliv på Svartsö” – vår första skrift om Svartsö och dess historia - ny skrift på gång! 

 Öppet landskapsfonden - stöd till bevarande av Svartsös öppna kulturlandskap 

 Vägledning för gemensamma avloppslösningar för förbättrad funktion och minskad 

miljöpåverkan  

 Det årliga SvartsöRuset 

 Utbyggnad av bredbandsnät på Svartsö och närliggande öar 

 

Målsättning: 
o att skapa förutsättningar för ett levande samhälle där möjligheter till naturlig generationsväxling 

finns med arbetstillfällen och boende för alla ålderskategorier. 

o att bibehålla öns karaktär  

o att öka öns bofasta befolkning så att ett ordentligt underlag för skola, kommunikationer, post, 

affär, och annan service skapas 

o att verka för ökad sysselsättning året runt och att lösningar skall vara långsiktigt hållbara 

Svartsörådet fokuserar under 2015 främst på följande frågor: 
 

Bredbandsutbyggnad 
Svartsörådet har initierat bildandet av en ekonomisk förening, Svartsö utveckling, som sökt stöd av EU-

medel arbetar för att bygga ut bredbandsfiber till alla på Svartsö och intilliggande öar. Över 250 

fastighetsägare har hittills lämnat in anmälan för bredbandsanslutning. Beslut om EU-stödet förväntas 

tidigast september 2015. Mer info på www.svartsoradet.se 

Kontakt: Michael Rotter, michael.rotter@vemendo.se  

Utveckling av skola, kommunikationer, bostäder och service på Svartsö 
Svartsö är en av Värmdös fem "kärnöar" som kommunen och övriga offentliga aktörer beslutat prioritera 

för utvecklad offentlig och kommersiell service, kommunikationer och ökad befolkning. Svartsörådet 

driver frågor om ökade satsningar från kommunen och landstinget inom dessa områden bland annat i 

Värmdö Skärgårdsråd. Prioriterade frågor är ökade satsningar på Skärgårdsskolan, utvecklade 

båtförbindelser samt hyresbostäder och andra alternativa bostadsformer.  

 

Bidra till Svartsös utveckling – Sök bidrag ur någon av våra fonder! 
Läs mer på www.svartsoradet.se om Öppet landskaps-fonden, Svartsö Vatten-fonden, Saveko-

fonden. Bidragen ska användas för åtgärder som skyddar och/eller främjar miljön på Svartsö. 

 

Medlemsavgift 2015 
Medlemsavgiften är oförändrad, 100 kronor/hushåll.Inbetalas till  Svartsörådets plusgirokonto:  

16 56 86-7.  Stöd också gärna Svartsörådets fonder med ett extra bidrag! Se bifogat inbetalningskort. 

Mer info på www.svartsoradet.se 

http://www.svartsoradet.se/
http://www.svartsoradet.se/
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