
eösteråker 

Föreningens namn: Ingmarsö Samf'ållighetsförening, Ingmarsö s:10 

Organisationsnummer: 716420-7172 

Kontaktperson: 

E-post: 

Telefon: 

Kort bakgrund till varför ni söker bidrag 
På Ingmarsö har via bl. a. genom Byalaget i flera år arbetat med att bidra till att skapa 

en hållbar källsortering och kompostering som omfattar hushållen, näringsidkare och 
det rörliga friluftslivet. Inte minst måste vi 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 för att kunna källsortera även ute i 
skärgården liksom på fastlandet och kunna bidra 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 Ingmarsö med sortering och 
sopnedkast för det rörliga friluftslivet. Vi söker också bidrag till hårdgörning av ytan 

under sorteringskärlen vid södra Ingmarsö. Vi önskar också sätta upp 
informationsskyltar vid återvinnings behållarna och sopnedkast i syfte att informera 
om sorteringen och miljömålen. 
Målet är att bidra 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 möjligheter till 
sopsortering och återvinning som befolkningen på fastlandet. Platserna för 
sorteringen måste vara permanenta, tillgängliga och lätta att sköta. 
Ingmarsö gästhamn kommer under 2018 att flyttas till samfällighetens mark intill 
sophuset och det ställer krav på att det är lättskött för drift och tilltalande för 
användare i den befintliga skärgårdsmiljön med begränsat utrymme vid södra. 
Området är välbesökt av det rörliga friluftslivet och ska vara välkomnande för 
besökare. 



aosteråker 

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem 

Ombyggnaden av sophus och hårdgörande av ytan under befintliga 
sopsorteringskär1 kommer att ske under vintern 2017-2018 så att det är klart inför 
sommarsäsongen 2018. 
Framtagning och uppsättning av informationstavlor under maj 2018. 
Ombyggnaden kommer att ske i samråd med Roslagsvatten och dess 
underentreprenörer. 

Redovisa kostnaderna för åtgärden samt hur pengarna ska användas 

Förbättring av sophuset 113 600 kr 
Hårdgörning av ytan under sorteringskärl 11 400 kr 
Informationsskyltar 25 000 kr 
Summa 150 000 kr exkL moms. 187 500 kr 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 minska och säcktyngden ska 
hållas nere. 

För Ingmarsö samfällighetsförening 
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