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Föreningens eller organisationens namn

Ingmarsö Byalag

Organisationsnummer

123

Kontaktperson

Förnamn

il

Efternamn

E-post

Telefon

Kort bakgrund till varför ni söker miljöbidrag

Ingmarsö Byalag har i flera år arbetat med att bidraga till att skapa en hållbar skärgårdsmiljö med källsortering
och kompostering som omfattar hushållen, näringsidkare och det rörliga friluftslivet. Inte minst måste vi
förbereda och förbättra sopsorteringen för tillfälliga besökare som i form av rörligt friluftsliv väntas öka i stor
omfattning i skärgården. Förväntningarna från samtliga tre grupper är stora att kunna källsortera även ute i
skärgården likasom på fastlandet och kunna bidraga till miljömålen.

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)

Vi söker bidrag för att förbättra sophuset vid södra bryggan med sortering med sopnedkast för det rörliga
friluftslivet. Vi söker också bidrag till ett trädäck under sorteringskärlen vid södra Ingmarsö. Vi önskar också
sätta upp informationsskyltar vid återvinningsbehållarna och sopnedkast i syfte att informera om sorteringen
och miljömål.
Målet är att bidraga till kommunens miljömål beträffande mark, byggande och boende med en minskad
avfallsmängd både från hushållen och det rörliga friluftslivet. Kommunen ska arbeta för att minska
avfallsmängden genom att underlätta för återanvändning, god tillgänglighet till återvinningstjänster och minskat
matsvinn.

Motivera förslaget

Bofasta, fritidsboende och rörligt friluftsliv ska ha samma möjlighet till sopsortering och återvinning som
befolkningen på fastlandet. Platserna för sorteringen måste vara permanentade, tillgängliga och lätta att sköta.

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem



Sida  2

E-postformulär

Förbättring av sophuset under mars 2018
Bygga trädäck under sorteringskärlen vid södra Ingmarsö under april 2018
Framtagning och uppsättning av informationstavlor under maj 2018

Redovisa kostnaderna för åtgärden ni söker bidrag för samt hur pengarna ska användas

Förbättring av sophuset 113 600kr
Trädäck under sorteringskärl 11 400kr
Informationsskyltar 25 000kr
Summa 150 000kr exkl moms. 187 500 inkl moms.

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål

Genom att efterfråga statistik från Roslagsvatten beträffande mängden och antal tömningar av sorterat avfall
från Ingmarsö. Mängden sorterade fraktioner ska öka, blandade sopor ska minska och säcktyngden ska hållas
nere.

Har ni sökt eller fått ytterligare medel för insatsen ni söker för nu?

Ja

Nej



Fanny.Thenstedt
Ögonblicksbild

Fanny.Thenstedt
4,7 m

Fanny.Thenstedt
Linje

Fanny.Thenstedt
Linje

Fanny.Thenstedt
Textruta
TIllbyggnad soprum

Fanny.Thenstedt
Pil

Fanny.Thenstedt
2,9 m

Fanny.Thenstedt
3,0 m




	Bilaga 8 Ansökan från Ingmarsö Byalag
	Bilaga 8 Ansökan från Ingmarsö Byalag
	Gästhamn sophus detalj

	Dok1

