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Svar på interpellation från Hats Larsson (S) - De t lackar mot jul, men 
när kommer Ljusteröpaketet? 

Sammanfattning 

I en interpellation ställer Mats Larsson (s) frågor kring de i budgeten för 2018 beslutade med el kring 
Landsbygds- och skärgårdsutveckling/Ljusteröpaketet. 

Svar 

1. Vad exakt innehållet "Ljusteröpaketet"? 

Ljusteröpaket är den term vi använder oss för att samlat beskriva de åtgärder vi tänker oss för att 
lösa transport och kommunikationsbehoven på Ljusterö. Det är me d andra ord inte exakt definierat. 
Men det handlar om vägarna, gång- och cykelbanor, färjor samt kollektivtrafik på land och vatten. 

2. Hur mycket av de 500 000 kr är avsatta till Ljusteröpaketet? 

På Samhällsbyggnads förvaltningen pågår en trafiksäkerhetsutredning vad avser trafikm iljön på 
Ljusterö. Projektet kommer genomföra en medborgardialog på Ljusterö och beräknas kunna 
redovisas i april. Det finns sedan tidigare ett arbete vad avser möjlig gång- och cykelväg från Ljusterö 
färjeläge till Ljusterö torg. D å vägarna på Ljusterö är ett statligt ansvar finns inga kommunala beslut i 
denna fråga men vi för en ständig dialog med Trafikverket för att hitta en bra lösning på de problem 
som finns på Ljusterö. 

Utöver detta pågår en utredning vad gäller ett försök med anropsstyrd kollektivt rafik på Ljusterö för 
att förbättra såväl trygghet som tillgänglighet. Utredningen genomförs i samverkan med Arri va och 
Trafikförvaltningen. 

Samhällsbyggnads förvaltningen för även samtal med Trafikverket angående det särskilda uppdraget 
att skriva ett medfinansieringsavtal i syfte att utöka Ljusteröfärjans avgångstider med turer kl 2 0.40, 
21.40 respektive 23.30. 

Samhällsbyggnads förvaltningen driver även ett tematisk tillägg till Översiktplanen en så kallad TÖP 
för skärgården som tittar på de långsiktiga planeringsförutsättningarna. 
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Övrigt att nämna av projekt som bidrar till att fö rbättra skärgårdsmiljön är den besiktning och 
genomgång som görs av befintliga sopmajor och toaletter som finns tillgä ngliga för rörliga 
friluftslivet. Detta projekt görs i samverkan med Roslagsvatten. 

Österåkers kommun är även partners i EU-projektet Sea Stop Modern ports in Historic Waters som 
syftar till att utveckla gästhamna r. För Österåkers del handlar det om utveckling av gästhamnarna på 
Ingmarsö, Nässlingen och Husarö. 

De särskilda medel som avsatts för skärgårdsutveckling under 2018 syftar till att stödja de pågående 
projekten men även för att stödja kommande projekt för att utveckla skärgården och dess näringar. 

3. När förväntas detta paket att landa på Ljustefö? 

Det är ett ständigt pågående arbete med att utveckla förutsättningarna att bo, verka på och att 
besöka Ljusterö. Den extra satsningen på 500 000 kr bidrar till att vi kan ha ett större fokus på 
utvecklingen av ön. 

Mathias Lindow 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande 
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Interpellation: 
Till Mathias Lindow (L), ordf. Skärgårdsrådet 

Det lackar mot jul, men när kommer Ljusteröpaketet? 
I den styrande minoritetens budget kan vi läsa att 500 tkr anslagits för "Skärgårds-
besöksnäring- och landsbygdsutveckling/Ljusteröpaketet". Nu skall man ju inte fråga vad 
presenter man skall få, kostar eller innehåller men sett till mitt brinnande intresse för 
skärgårdsfrågor önskar jag ändå svar på följande frågeställningar. 

A, Vad exakt innehåller "Ljusteröpaketet"? 

B, Hur mycket av de 500 tkr är avsett till "Ljusteröpaketet"? 

C, När förväntas detta paketet att landa på just Ljusterö? 

Till; 
Ljusterö 

För Socialdemokraters 

Mats Lat/sson 


