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Plats och tid Ljusterö skärgårdscenter den 6 oktober 2010 kl 9.30-12.30 
  
Ledamöter Christina Funhammar (m) ordförande 

Sven Hugosson (fp) 
Tomas Brottman (c) 
 
Marianne Österman, Örsö 
Urban Baudin, Norra Ljusterö samt Östra Lagnö byalag 
Lotta Ljungberg, Ingmarsö byalag 
Yvonne Skanlert Werner, Södra Ljusterö 
Ville Öhman, Finnhamn/Byholmen/Husarö/Särsö 
 

  
Tjänstgörande ers  
  
Övriga/Inbjudna Lars Barrefelt och Joe Lindström, Österåkers kommun 

Roland Storm, Svevia 
  
Utses att justera, 
plats och tid 

Ville Öhman 
Protokollet skickas för justering 

  
Sekreterare      
 Karina Björn   
    
Ordförande    
 Christina Funhammar 

 
 

  

Justerande Ville Öhman 
 
 

   

 
 

1 §   Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 

2 §   Dagordningen fastställdes. Övriga frågor anmäldes. 
 

3 §  Ville Öhman utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 

4 §  Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 

5 §  Roland Storm från Svevia informerade om företagets verksamhet gällande 
vinterväghållning på Ljusterö. De boende på ön har inte varit nöjda med den 
utförare som tidigare skött väghållningen, och nu gått i pension. En ny entreprenör 
har nu upphandlats och Roland berättade om vilka rutiner och utrustning man 
kommer att använda sig av för att få en bättre väghållning kommande vinter. 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

Representanterna för ön lämnade sina synpunkter och förslag på åtgärder, som de 
med sina erfarenheter kommit fram till. Roland tar med synpunkterna till 
beställaren/Vägverket. Regler för väghållning diskuterades, och Roland hänvisade  
till www.vagverket.se fr o m i år www.trafikverket.se där man kan få information 
om reglerna. 
Den som vill få kontakt med Roland kan maila till: roland.storm@svevia.se 
 
6 §  Lars Barrefelt och Joe Lindström presenterade samråd om program Östanå, 
Roslags-Kulla och Wira. Ett välbesökt samrådsmöte hölls på Östanå slott i augusti 
och många synpunkter inkom från boende i området, av dessa var dock några inte 
relaterade till programmet. Tiden för samrådet gick ut 10 september. Planarbetet 
syftar till att skapa ett gott beslutsunderlag för genomförande, och områdets natur- 
och kulturvärden ska tas tillvara i en utveckling/förändring. 
 
7 § Rapporter från föreningarna 
a) Lotta L, Ingmarsö, berättade att byalaget utsett ny styrelse, där även fritidsboende 
ingår, och att det verkar vara bra val. 

    b) Marianne Ö, Örsö, hade inget att rapportera. 
 c) Ville Ö, Särsö m fl informerade om problem kring affären på Husarö. 
 d) Urban B berättade att Ljusterö har föreslagits som lämplig placeringsort för en 

bred marinteknisk utbildning i internatform. I ett samarbete skola/Rangsmora varv 
skulle 40 elever kunna tas emot per år. Förslaget är presenterat för 
kommunstyrelsens ordförande. Lämpliga boenden ska eftersökas. 

 e) Yvonne S W,  hade inget särskilt att rapportera för Södra Ljusterös del.  
     
 
 8 § Rapporter/inkomna skrivelser 
 a) Sven Hugosson och Urban Baudin kommer att närvara vid Amf 1/Stockholms 

skärgårdsråd den 14 oktober på Väddö.  
 b) Ordförande tar upp möjligheten att hos Leader UROSS söka projektbidrag, och 

att det är väldigt få som utnyttjat detta. Några projekt har fått bidrag, som 
Operafestivalen på Ljusterö och tre projekt på Ingmarsö. Rådets allmänna mening 
var att det är väldigt krångligt att söka bidrag, och att det tar lång tid för ansökan att 
gå via EU/Bryssell-Länsstyrelsen-Jordbruksverket innan svar kan ges.   

 Yvonne påminde om möjligheten att söka microstöd, (20-30.000), för  verksamhet 
gällande barn, ungdom, turism, miljö och kultur.  

 c) En sammanfattning av Skärgårdsmötet på temat kommunikation som hölls på 
Visingsö 28-29 maj skickas ut till rådet tillsammans med protokollet. 

 d) Ett mail har inkommit till ordförande från Laila Selkälä, ordförande. i kultur- och 
fritidsnämnden, där hon meddelar att hon i nämnden tagit upp en fråga om att rensa 
badplatsen i Linanäs och en fråga ang. husvagnsparkering på gamla idrottsplatsen. 

 e) Ordförande visar Regionalplanekontorets Skärgårdspolitiskt program 2010. 
Sekreteraren får i uppdrag att ta fram programmet för utskick. 
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 § 9 Övriga frågor 
 a) Ville Öhman tar upp frågan med förstärkt helgtrafik/kompletteringstrafiken t o r 

Åsättra.Tillsammans med Lotta Ljungberg kommer han att lämna in en skrivelse till 
Vaxholmsbolaget, och även väcka frågan vid ett möte med Skärgårdens 
Trafikantförening.  

  b) Lotta Ljungberg framför öbornas funderingar kring hanteringen av bygglov för 
byggnationer på Ekskär och Korpholmen. 

 
 § 10 Punkter till nästkommande möte 1 december 
 a) Färjerederiet 
 b) Muddring Åsättra. Lars Barrefelt fick i uppdrag att förbereda frågan. 
 c) Avslutning för året och mandatperioden med lunch i Wira bruk  

 
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 

2010-10-06 kl 12.30 
 
 


