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Ansökan om bidrag till Ingmarsö Samfällighetsförening s: 10 för åtgärder 
vid sophus och sorteringskärl 

Sammanfattning 
På Ingmarsö finns ett engagemang för miljöfrågor och behov av att förbättra befintliga avfallsstationer. 
Under 2017 har kommunen och Roslagsvatten haft kontakt och träffat Ingmarsö byalag för att få en 
förståelse för situationen och möjliga åtgärder. I b udget 2017 finns 200 tkr avsatta för åtgärder på 
Ingmarsö inom avfallsområdet. I dagsläget finns ingen lösning eller beslut för att hantera driftskostnader 
av en utökad återvinningsstation men möjlighet att förbättra befintliga stationer för att möta behoven. 
Ingmarsö Samfällighetsförening, Ingmarsö s:10, ansöker om bidrag för att förbättra sophuset vid södra 
Ingmarsö, hårdgörning av ytan vid sorteringskärlen samt informationsskyltar för att informera om 
sorteringen samt miljömålen. Förvaltningen föreslår att de medel som finns avsatta i bu dget 2017 
används som bidrag till samfälligheten för att genomföra de åtgärder som beskrivs i ansökan, se bilaga 1. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen att beslutar 
Bevilja Ingmarsö Samfällighetsförening s:10 bidrag till för åtgärder vid sophus och sorteringskärl 
enligt ansökan daterad 2017-12-0 dock högst 200 tkr. 

Bakgrund 
På Ingmarsö finns lokal kunskap om avfallshantering samt ett engagemang för miljöfrågor. 
Ingmarsöborna har genom t ex Ingmarsö bylag under flera års tid signalerat till kommunen att Ingmarsös 
ambition är att gå före och agera förebild vad det gäller miljö- och hållbarhetsarbete i skärgården. Det har 
framkommit att avfallshanteringen inte fungerar tillfredställande då man önskar förutsättningar för att 
sortera avfallet för återvinning, istället för att slänga allt i samma säck för förbränning, och på så sätt 
bidra till arbetet med de lokala miljömålen. Då tillfälliga besökare i form av exempelvis rörligt friluftsliv 
väntas öka behöver hanteringen av avfall förberedas och förbättras. 

Under 2017 har frågan om avfallshanteringen på Ingmarsö tagits upp och kommunen samt 
Roslagsvatten har träffat byalaget vid tre tillfällen, varav ett möte på Ingmarsö, för att få en få en 
förståelse för situationen och möjliga åtgärder. I b udget 2017 finns 200 tkr avsatta för åtgärder på 
Ingmarsö inom avfallsområdet. 

Förvaltningens slutsatser 
I dagsläget finns ingen lösning eller beslut för att hantera driftskostnader av en utökad 
återvinningsstation men det finns behov av åtgärder för att förbättra befintliga stationer, det vill säga det 
sophus som idag servar det rörliga friluftslivet vid Ingmarsö södra brygga samt återvinningskärl för glas-
och tidningar. Ingmarsö Samfällighetsförening, Ingmarsö s:10, ansöker om bidrag för att förbättra 
sophuset vid södra Ingmarsö, hårdgörning av ytan vid sorteringskärlen samt informationsskyltar för att 
informera om sorteringen samt miljömålen. 
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Förvaltningen föreslår att de medel som finns avsatta i bu dget 2017 används som bidrag till 
samfälligheten för att genomföra de åtgärder som beskrivs i ansökan. 

Bilagor 
1. Ansökan Ingmarsö Samfällighetsförening slO för åtgärder vid sophus och sorteringskärl, daterad 
2017-11-30 

(/>^ 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 

Lina Cederlöf 
Hållbarhetstrateg 
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