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Toaletter m.m. på Möja
På uppdrag av Läka Berg fiskehamnsförening (Hamnföreningen) får jag anföra följande.
Under många år har toalettfrågan i hamnarna varit en källa till sanitära problem i samband med att
ett stort antal människor varje år besöker Mäja med egen båt eller med skärgårdsbåtarna. På grund
av att det saknas andra allmänna toaletter på ön och på grund av det stora antalet besökare, är de
torrtoaletter som finns i hamnarna i Berg och Löka ofta en sanitär olägenhet och det saknas
möjlighet till handtvätt i anslutning till toalettbesöket,
Hamnföreningen är en ekonomisk förening som drivs av medlemmarna i stort sett uteslutande på
ideell basis. Medlemmarna bekostar själva sina bryggor och det överskott som uppkommer genom
hamnavgifter från gästande båtar, hyrplatser och medlemsavgifter används 1 huvudsak för att hålla
pirar och gästbryggor i hamnarna i Berg och Läka i godtagbart och säkert skick. Hamnfäreningen har
därutöver ingen ekonomisk möjlighet att bekosta toalettanläggningar eller andra kringanordningar
för det rörliga båtlivet eller friluftslivet i övrigt i eller omkring hamnområdena.
Sedan många år har kommunen beköstat uppförande och tömning av torrtoaletterna i hamnarna.
På senare år har miljöfrågan blivit alltmer aktuell i skärgården, med ökade krav på all miljäbelastande
verksamhet, 1 synnerhet med avseende på vatten och avlopp. 1 syfte att miljöanpassa vatten- och
avloppfrågan, och att efterkomma kommunens förelägganden och tydliga intentioner, har på privat
initiativ Bergs VA AB bildats med ett hundratal intressenter/fastighetsägare. Snart har man
färdigställt första etappen i ett vatten- och avloppsprojekt i området Läka/Berg (Projektet). Projektet
ska invigas den 27juni i närvaro av landhövding Chris Heister och med paneldebatt. Hamnföreningen
har inbjudits att delta och skulle sätta stort värde på att kunna berätta att hamnarna i Berg och Läka
kommer att vara med i Projektet och därigenom stödja och dra nytta av de miljömässiga fördelarna.
Grundvattentillgången på än i allmänhet och i Berg och Läka i synnerhet är ansträngd. Projektet tar
vatten från östersjön och avsaltar detta. Hamnföreningen har idag mycket begränsad möjliget att
förse gästande båtar och andra med färskvatten. Även detta skulle kunna får en tillfredsställande
lösning om Hamnarna kunde anslutas till Projektet.
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Hamnföreningen hemställer härmed att Värmdö Kommun låter ansluta toalettanläggningarna 1 Läka
och Berg till Projektet. Hamnföreningen skulle sätt stort värde på att om möjligt få något besked från
kommunen i denna fråga innan den 27juni för att kunna ge ett positivt besked om att kommunen
kommer att medverka i Projektet även med avseende på de sanitära anordningarna i Läka och Berg
hamnar.

Med nliga hälsflingar,
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ian Gr,gorsson, enligt uppdrag.
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