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Skärgårdsrådet 

0 Österåker 

Tid 

Plats 

Närvarande 

Utses att justera, § 42 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Onsdagen den 19 november 2014, kl 08.30 - 10.35 

Östra Salt, Ljusterö torg, Ljusterö 

Enligt bifogad närvarolista 

Ville Öhman 

Fredrik Zethrasus 

Michaela Fletcher (M) 
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Ville Öhman 



Sammanträdesprotokoll för Skärgårdsrådet 2014-1 1-19 

0 Österåker 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande 

M Michaela Fletcher, ordförande X 
C Thomas Brottman, v. ordförande -

FP Sven Hugosson X 
S Per-Erik Oskarsson -

M Christina Funhammar X 

Representanter föreningar/byalag 
Marianne Österman, Örsa byalag X 
Johan Pedersén, Södra Ljusterö -

Jenny Findahl, Östra Lagnö byalag X 
Ville Öhman, Husarö-Särsö-Finnhamn X 
Urban Baudin, Ljusterö Företagarförening X 
Thomas Johansson, MSIF X 
Lotta Ljungberg, Ingmarsö byalag X 
Michael Vineli, Finnhamn X 

Övriga närvarande Funktion 
Terees von Stedingk Roslagsvatten AB 

Thomas Törnros Skärgårdshandläggare 

Fredrik Zethrasus Sekreterare 

h*~ 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



15 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skärgårdsrådet 2014-1 1-19 

SGR § 42 

Mötets öppnande och val av justerare 

Skärgårdsrådets beslut 

Skärgårdsrådet utser Ville Ohman till justerare. 

Sammanfattning 

Ordföranden föreslår att Ville Ohman utses till justerare. 

g 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skärgårdsrådet 2014-1 1-19 

SGR § 43 

Fastställande av dagordning 

Skärgårdsrådets beslut 

Dagordningen fastställs med tillägg till frågorna under punkten "Övriga frågor". 

Sammanfattning 
Fastställande av dagordning med samt frågor till punkten "Övriga frågor". 

Michaela Fletcher (NI) anmäler: 
- Första sammanträdestid 2015. 

Thomas Törnros anmäler fråga om skyltning. Frågan behandlas samtidigt som ärendet 
"Muddring Åsättra hamn". 

Ville Öhman anmäler: 
- Trafiken; SL och Kustlinjen 

Lotta Ljungberg anmäler: 
- Flemtjänsten Ljusterö-Ingmarsö 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skärgårdsrådet 2014-1 1-19 

SGR § 44 

Godkännande av föregående protokoll 

Skärgårdsrådets beslut 

Protokoll daterat 2014-10-15 godkänns. 

Sammanfattning 
Godkännande av föregående protokoll daterat 2014-10-15 . 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skärgårdsrådet 2014-1 1-19 

SGR § 45 

Information/diskussion med Terees von Stedingk, Roslagsvatten 

Skärgårdsrådets beslut 

1. Kristina Eriksson, miljöstrateg Österåkers kommun, bjuds in till Skärgårdsrådets första 
sammanträde under 2015 för att informera skärgårdsrådet om miljöarbetet och särskilt om 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete kopplat till den ökade turismen i kommunen. 

2. En enklare informationskampanj till kommuninvånarna och besökarna om vikten av att inte 
skräpa ned i naturen. 

Sammanfattning 
Diskussion med Terees von Stedingk, Roslagsvatten, om hantering av sopor ute i skärgården. 

Förslag är att Kristina Eriksson, miljöstrateg, närvarar vid Skärgårdsrådets första sammanträde 
under 2015 för att ta del av miljöarbetet samt för information om Miljö- och 
hälsoskyddsnämndens arbete kopplat till den ökade turismen i kommunen. 

Förslag är också att en informationskampanj till kommuninvånarna och besökarna om vikten 
av att inte skräpa ned i naturen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skärgårdsrådet 2014-1 1-19 

SGR § 46 

° 
Muddringen Asättra hamn samt skyltning 

Skärgårdsrådets beslut 

1. Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Thomas Törnros redogör dels för arbetet vid Åsättra hamn och dels för skyltning. Underlagen 
biläggs protokollet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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ÅR INVESTERINGS
BUDGET 

REDOVISAT -> 13 Prognos 2014 -> Kommentar 

2005 

2006 
2007 

2008 

2009 

2011 

2012 

200 

2800 
0 

2500 

2500 

8 800,0 

26,9 

336,2 
676.8 

381.9 

217,1 

5274,3 

2 848,1 

Uppstart projektet, interna timmar. 
Bjerking upphandlas. Projektering för miljödomen. Struktor upphandlas för 
miljöarbete och miljöjurist för att sätta ihop ansökan till Lst. 
Projektering pågår, miljöutredningar och miljöplantas fram 
Fortsatt projektering. Dykning och miljöbedömning av vattenliv och fauna. 
Förhandlingar med vägförening, markägare och färjor. 
Ansökan beviljas om miljödom. Kontakter och förberedelse med markägare om 
inhägning, transporter, bryggor, båttrafik mm. Förberedelse för upphandling av 
entreprenör. 
Upphandlingen genomförs, blir för dyrt, delar på entreprenaden. Peab utför 
sedimenteringsbassängen på beställning. Kommunen ingår avtal med Secora ang. 
endast sugmuddring. 
Avslut entreprenad med Peab. Beställning och uppstart sugmuddringsentreprenad 
med Secora, etablering och flytt böjer och bryggor mm. Miljöarbete med 
provtagningar pågår. 

2013 5 000,0 7 157,7 

2 000,0 
2015 

2016 

Sugmuddringen tar fart med Secora, mycket problem i entreprenaden pga. vinter 
och is, tillkommer extra skyddsarbete med Peab i dammen inkl viss schakt mot 
land vid Applaröbryggan där stora HDC mudderverket inte kommer till, ca 1,5 milj. 
Projektering start 

Prognos: ny upphandling ut i jan/febr efter revidering av FU, nya tider och om 
möjligt förenkla. Schaktmuddringav kvarlämnande fasta moränmassor. Ett fält vid 
inseglingsrännan (ca 60m) och ca 10-15m vid kaj samt några torrmassorvid 

4 800,0 fastabryggan. Allt de 
500,0 Projektering av återställningsplanen till Lst. 

Genomförande av återställningsplanen efter allt vatten har runnit ur massorna. 
Plana ut vallarvid sedimenteringsbassängen, ta bort staket/grindar mm, göra 

2 250,0 planteringar, uppfyllnad, gångstråk, spångar mm. 

23800 

16 919,0 
7 550,0 

24469,0 

7 550,0 



Det fortsatta arbetet hösten 
2014 

• Vi har förbundit oss att städa sugmudder från två privata rännor 
• Komplicerat att bevisa vad som är mudder som orsakas av båttrafik mm och 

av vårt muddringsprojekt så vi städar efter oss genom de ök vi träffat med 
fastighetsägarna. Dessa kostnader har varit med i upphandlingen. 

• Varit svårt att uppskatta kostnader för dessa åtgärder varför vi vill höja 
prognosen med 300 tkr. 

- !nga problem med sedimenteringsbassängen den håller, klarar återstående 
massor och vattnet sjunker undan i kontrollerad takt 

• Vi gör även en inmätning för att kunna redogöra för att vi gjort rätt för oss. 
Det görs kontinuerliga kontroller av grumling och värdena är Site höga men 
svårt att tydligt härleda endast till våra arbeten. Önskemål om 
hastighetssänkning till 5 knop inlämnad till Sjöfartsverket. 



HM LINANÄS 

t TRANVIK 

V/Ö LAGNÖ 

4i ÅSÄTTRA 

INGMARSÖ 

LJUSTERÖ K:A 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skärgårdsrådet 2014-1 1-19 

SGR § 47 

Laddning av båtkort 

Skärgårdsrådets beslut 

Thomas Törnros får i uppdrag att kontakta Lars Nyberg på Länsstyrelsen för att höra sig för 
kring möjligheten att få en laddningsstation i Åkersberga. 

Sammanfattning 
Det saknas en laddningsstation i Åkersberga för de som ska ut i skärgården. 

^T, 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skärgårdsrådet 2014-1 1-19 

SGR § 48 

Rapport från öarna. 

Skärgårdsrådets beslut 

1. Informationen noteras till protokollet. 

2. Thomas Törnros kontaktar Värmdö för att få en samstämmighet när det gäller turtäthet och 
helgtrafik. 

3. Michaela Fletcher (M) tillskriver det regionala skärgårdsrådet för att lyfta frågor kring 
trafikupphandlingen och den fortsatta handläggningen av trafikfrågor i enlighet med den 
"Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Kollektivtrafik på vatten". 

Sammanfattning 
Urban Baudin, Ljusterö Företagarförening: 
- Positiv effekt med den utökade färjetrafiken. 
- Bredbandsutbyggnad. 

Jenny Findahl, Östra Lagnö byalag: -

Ville Öhman, Husarö-Särsö-Finnhamn: 
- Bryggfrågan, Särsö, kvarstår. 
- Vaxholmsbolaget bygger upp en databas med statistik över bryggor i skärgården. 

Michael Vallin, Finnhamn: 
Stora delar av verksamheten på Finnhamn har gått i en vintervila fram till februari. 
Vandrarhemmet är dock öppet. 

Thomas Johansson: 
Nästan alla fastigheter ute på Äpplarö har nu tillgång till bredband. 

Marianne Österman, Örsa byalag: 
Administrativt strul har bidragit till att arbetet med den nya bryggan har skjutits fram. 

Lotta Ljungberg: 
- Diskussion om sopor. 
- Har tagit över ansvaret för hemsidan om Ingmarsö. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skärgårdsrådet 2014-1 1-19 

SGR. § 49 

Rapport från regionala skärgårdsrådet 

Skärgårdsrådets beslut 

Ingen information då mötet i början av november blev inställt. 

Sammanfattning 
Det senaste möte blev inställt i det regionala skärgårdsrådet i början av november blev inställt. 
Därför ingen information 

%r. 
justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



15 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skärgårdsrådet 2014-1 1-19 

SGR § 50 

Övriga frågor 

Skärgårdsrådets beslut 

1. Informationen noteras till protokollet. 

2. Skärgårdsrådet första sammanträde för 2015 är den 28 januari. 

3. Christina Funhammar och Michaela Fletcher tar med frågan om hemtjänst och båttaxi. 

Sammanfattning 

Michaela Fletcher (M) anmäler: Första sammanträdestid 2015. 
Skärgårdsrådet sammanträder den 28 januari 2015. 

Ville Öhman: Trafiken; SL och Kustlinjen 
Svar: Besparingskraven inom Landstinget berör kollektivtrafiken som i sin tur påverkar t.ex. 
busstrafiken i Österåkers kommun och därmed ute på Ljusterö. 

Lotta Ljungberg: Hemtjänsten Ljusterö-Ingmarsö. Personalen måste idag åka taxibåt mellan 
Ljusterö och Ingmarsö då arbetsschemat och turtiden inte stämmer överens. 

Michaela Fletcher (M) tackar för sin tid som ordförande i Skärgårdsrådet då Mathias Lindow 
(FP) från årsskiftet ska ta över rollen som ordförande i rådet. 

Sven Hugosson (FP) tackar i sin tur Michaela Fletcher (M) för den tid som hon har suttit som 
ordförande. 

t r 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


