
Tjänsteut låtande 

0 Östers 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomienheten Till Kommunstyrelsen 
Datum 2013-04-22 
Dnr KS 2013/0155-01 

Bidrag till sand till badplats på Ingmarsö 

Sammanfattning 
Ingmarsö byalag har den 6 december 2012 inkommit med en ansökan om bidrag till sand till 
badplats vid Femsundsviken. Kommunstyrelsen föreslås bifalla ansökan och finansiera ett bidrag 
från Kommunstyrelsens budgetram. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föteslår Kommunstyrelsen besluta 
1. Att bevilja ett bidrag om högst 50 000 kronor exkl moms till Ingsmarsö byalag för sand till 
badstrand vid Femsundsviken. 
2. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram. Ingmarsö byalag ska senast 1 
augusti 2013 redovisa underlag för köpet till Ekonomienheten, Österåkers kommun. 

Bakgrund 
Ingmarsö byalag har ansökt om ett engångsbidrag om högst 50 000 kronor ex moms för att 
möjliggöra en sandstrand inne i botten av Femsundsviken, på mark som ägs av Stiftelsen Ingmarsö 
Norrgård och skola. En flytbrygga är udagd och marken är röjd men det saknas sand. Stiftelsen har i 
en skrivelse till kommunen bekräftat att denna plats är tillgänglig för det rörliga friluftslivet och 
ligger i nära anslutning till en gångstig. Drift och underhåll kommer att hanteras av Ingmarsö byalag i 
samverkan med Stiftelsen. 

Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnads förvaltningen uppfattar att ansökan ligger i linje med kommunens vision om en 
attraktiv skärgårdskommun och ambitionen att göra skärgården mer attraktiv och tillgänglig och 
förslår därför kommunstyrelsen att bifalla ansökan om ett bidrag om högst 50 000 kronor exkl 
moms. 
Finansiering sker via Kommunstyrelsens budgetram och ett avtal tecknas med Ingmarsö byalag som 
garanterar att badplatsen skyltas upp från ankomstbryggan samt att badplatsen är tillgänglig för 
allmänheten. 

Bilagor 
1. Ansökan från Ingmarsö byalag och godkännande från Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola 
2012-12-06 respektive 2013-02-18 
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Ekonomichef Väg och trafikchef 
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% 
Anna Anderman 

Från: Jan Andersson [jan.andersson@mason.se] 
Skickat: den 18 februari 2013 19:45 
Till: Kjell Torle'n; Anna Anderman 
Kopia: Ulf Hedqvist 
Ämne: SV: Frågor från Ingmarsö Byalag 

Tack för mail, 
Jag bekräftar att Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola som äger fastigheten Ingmarsö 1:5 har ställt 
mark till förfogande för en badplats. 
Vi har ett projekt tillsammans med Skogsstyrelsen inom "Skogens mångfald" för området. 
Till sommaren kommer vi att röja vid sidan av vägen och skylta för en "cykelparkering", 
Vägen till badplatsen är enskild, men tillsammans med de övriga fastighetsägarna som har del i vägen 
kommer vi 
att förstärka och förbättra vägen för att öka tillgängligheten. 
Anna är självfallet välkommen att kontakta mig med frågor. 
Mvh 
Jan Andersson 
0733-572002 

Från: KjellTorle'n fmailto:K1ell@svenssonsnickeri.sel 
Skickat: den 18 februari 2013 18:55 
Till: Anna Anderman 
Kopia: Ulf Hedqvist (ulfhedavist@hotmail.com): Jan Andersson 
Ämne: SV: Frågor från Ingmarsö Byalag 

Hej Anna. 
Platsen ligger inne i Femsundsviken/fladen och promenadavståndet från l-ö södra brygga är 15-20 
minuter. 
Det är en skyddad vik där vattnet fort blir uppvärmt. Badplatsen, som redan är i bruk, ligger vackert och 
iugnt inne i viken, fri från "störande" båttrafik och fritt och ostört från omgivande bebyggelse. 
Badplatsen ligger ett "stenkast" in från vandringsleden som leder ut mot naturskyddsområdet ute på 
Kålgårdsön och är väldigt uppskattad, trots sin enkelhet, 
Med frivilliga insatser har vi röjt av och snyggat till och sedan förra året finns även en flytbrygga utlagd, 
avsedd endast för sol och bad. Får vi nu möjlighet att förse den med fin sand blir den naturligtvis mångt 
mycket bättre och trivsammare, inte minst då för de små barnen! 
Badplatsen ligger på Norrgårdsstiftelsens mark. Norrgårdsstiftelsen bedriver bla B&B, 
byggnadsvårdsläger, div. kurser mm och badplatsen är iordningsställd gemensamt av l-ö Byalag och 
Norrgårdsstiftelsen. För Norrgårdsstiftelsens B&B gäster mfl. är det otroligt värdefullt att kunna ha 
tillgång till den här badplatsen som egentligen är den enda plats på hela Ingmarsö där vi utan konflikt 
med ev. markägare kan hänvisa gästande folk samt även boende på Ingmarsö som inte har självklar 
tillgång till badmöjligheter. Härav kan du dra slutsatsen att allt är väl förankrat(du kan gå in på 
Ingmarsös hemsida, www.ingmarso.nu , dar finns en flik med länk till Norrgårdsstiftelsen där du kan läsa 
information om Norrgårdsstiftelsen. 
Du kan även kontakta Ulf Hedqvist ordf, i Norrgårdstiftelsen och Jan Andersson, styrelsemedlem i 
Norrgårdsstiftelsen för att få detta bekräftat, och som du ser ovan har jag skickat en kopia till dem av 
mejlet. 
Skötseln, kontinuerlig tillsyn, kommer att ske med gemensamma och ideella krafter av folk från l-ö 
Byalag och Norrgårdsstiftelsen. Det finns även en sopssäckshållare (med lock) som kommer tömmas av 
samma personer. 
Jag hoppas detta räcker som information med återkom gärna för ev. förtydliganden och vi uppskattar 
naturligtvis en positiv, smidig och snabb hantering så vi förhoppningsvis hinner få allt i ordning inför 

Hej, 
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kommande badsäsong! 
Jag är tacksam om du håller mig informerad hur det hela fortskrider. 

Tack så lång och Vänliga hälsningar 
Kjell Tor lén 
Ordf. i Ingmarsö Byalag 

LE. Svensson Snickeri AB 
Gjutarvägen 6 
132 38 Saltsjö-Boo 

kje I Igösvensson s n icke ri.se 
www.svenssonsnickeri.se 

Växel +46 8 715 4650 
Direkt +46 8 556 601 02 
Mobil +46 70 529 30 32 

Från: Anna Anderman [mailto:anna.anderman@osteraker.se1 
Skickat: den 18 februari 2013 14:52 
Till: Kjell Torle'n 
Ämne: VB: Frågor från Ingmarsö Byalag 

Hej 
Nu har jag äntligen undersökt frågan och jag skriver gärna en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen och söker 
ett bidrag men det bästa är om du kan komplettera med en beskrivning av platsen. Hur långt är det från den 
brygga som trafikeras osv. så att det är tillgängligt för allmänheten. Vi bör nog också få en kontakt med 
markägaren som ger sitt tillstånd och att ni beskriver hur platsen kommer att skötas. 

Vänliga hälsningar Anna 

Anna Anderman 
Väg- och trafikchef 
Österåkers kommun, Väg- och trafikenheten 

Ö s t e r å k e r  - skä rgå rdskommunen  
Tel dir 08-540 813 67 
Tel v x  08-540 810 00 
Mobil 073-625 20 22 
E-post fV^na.ariderrmin&osterakar.se 
Besök Hackstavägen 22, 164 31 Äkersberga 
Post 184 86 Äkersberga 
Webb www.osteraker.se 

Från: Michaela Fletcher Sjöman 
Skickat: den 29 december 2012 11:39 
Till: Anna Anderman; Gunilla Enggren 
Kopia: Joachim Holmqwist 
Ämne: VB: Frågor från Ingmarsö Byalag 

Hej, 
Anna - Vill du besvara Kjell på fråga 1 
Gunilla - Vill du besvara Kjell på fråga 2 

Med förhoppning om ett Gott Nytt År! 

Michaela 
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Michaela Fletcher Sjöman 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunledningen 
Österåkers kommun 
08 540 810 69 
Hackstavägen 22, Äkersberga 
www.osteraker.se 

Från: Kjell Torle'n rmailto:Kiell(a)svenssonsnickeri.sel 
Skickat; den 6 december 2012 13:16 
Till: Michaela Fletcher Sjöman 
Kopia: Cicci Renström 
Ämne: Frågor från Ingmarsö Byalag 

Hej. 
Det var ett tag sedan vi hade kontakt och jag hoppas allt är väl på din kant! 
Vi vårt senaste styrelsemöte med Ingmarsö Byalag, i mitten av november, aktualiserades ett par punkter jag 
önskar ta upp. 

1. Sand till badplats på Ingmarsö. 
Till sommaren som gått lyckades vi få till en badplats inne i botten av Femsundsviken, på 
Norrgårdsstiftelsens mark, dit vi kan hänvisa det sk "rörliga friluftslivet" mfl. som en plats med 
badmöjligheter. En flytbrygga med badstege är utlagd och angränsande mark är röjd och iordnigsställd. 
Däremot saknas sand! Som jag har förstått av tidigare information skulle vi här kunna få ekonomisk hjälp av 
Österåkers kommun för att förse strandremsan med sand vilket skulle förhöja badplatsens karaktär och 
bekvämlighet avsevärt. 
Efter kontakt med ett par entreprenörer för sandleverans har jag fått en muntlig uppskattning på ca 40
50 000:- exkl. moms. Själva arbetet på plats räknar jag vi kan klara av med ideella insatser, men de 
ekonomiska insatserna önskar vi hjälp av kommunen med och vore tacksam om du kan agera att så sker! 
Vad säger du om det, visst är det möjligt?? 

2. Återvinningscentral på Ingmarsö. 
Byalaget har under längre tid diskuterat bra och vettiga lösningar för pappers, glas, metall, plast- mm 
återvinningsplatser, tillika en smart lösning för grovsopor ute på Ingmarsö. 
F.n finns endast möjlighet till kontinuerlig inlämning av glas på två platser på ön och inget annat. 
Grovsophämtningen sker, som du säkert känner till, två ggr per år med färja utrustad med containrar. 
Vi har haft "hur många kontakter och diskussioner som helst" med Miljö- och hälsan / Roslagsvatten, ställt 
oss villiga med all hjälp som tänkas kan från vår sida, anvisat lämpliga platser mm, men känner att vi inte 
kommer ngn vart. Alla hänvisar till ngn annan, tjänstemän kommer och går och så kör vi fast igen. Det är 
illa!! 
Med lite kreativitet och god vilja borde frågan vara hyffsat enkel att finna en bra lösning på. 
På Svartsö, i Värmdö kommun, har man sedan flera år tillbaks en central plats på ön som under vissa tider, 
året runt, har bemannat öppethållande. Dvs en väl fungerande liten återvinningscentral. En sådan variant 
vore optimal även för oss på Ingmarsö som inget hellre vill än att hantera vårt avfall på ett miljösmart vis!! 

Önskar du tar del av ovanstående och återkommer snarast möjligt, i förhoppning om positivt svar vad gäller 
den ekonomiska "sandfrågan" och den praktiska "återvinningsfrågan". 

Vänliga hälsningar 
Kjell Torlén 

2013-04-17 
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Ordförande i Ingmarsö Byalag 

LE. Svensson Snickeri AB 
Gjutarvägen 6 
132 38 Saltsjö-Boo 

kjell@svenssonsnickeri.se 
www.svenssonsnickeri.se 

Växel +468715 4650 
Direkt +46 8 556 60102 
Mobil +46 70529 30 32 
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