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Minnesanteckningar Värmdö Skärgårdsråd 20131128
Närvarande: Kenneth Ernstedt, Uffe Westberg, Stina Åbrandt, Olle Wallin, Kerstin
Öhman Moberg, Malin Åberg Åas, Monica Pettersson, Peder Westerlund, Bonne
Sundberg, Gunilla Söderqvist, Annika Hallengren
Sandra Löfgren, Pontus Åbrandt, Hanna Stenstrand och Marlene Wåhlstedt medverkade
under punkt 3.
Malin Åberg-Åas leder dagens möte.
1. Mötets öppnande och anmälan av övriga frågor
2. Föregående mötes minnesanteckningar
Minnesanteckningarna godkändes.
3. Young Voices
Sandra Löfgren har varit ledare av projektet Young Voices som syftat till att ge barn och
unga (12-18 år) i skärgården en röst. Målet med projektet var att bevara en levande
skärgård med plats för alla, stora som små. Projektet har genomförts tack vare medel
från Skärgårdsstiftelsen i Sverige och SKUNK, skärgårdsungdomarnas
intresseorganisation på Åland. Projektet är nu genomfört och en slutrapport har tagits
fram. Sandra, Pontus och Hanna redovisade de stora dragen i rapporten.
 Attraktivt att bo i Skärgården
 Man ska kunna bo kvar och andra ska vilja flytta till skärgården
 Demokrati- och påverkansmöjligheter.
 Ungdomar vill få en försäkran att de kan påverka. Det krävs också att vuxna
underlättar för dem att påverka.
 Fler aktiviteter behövs i skärgården. Fler mötesplatser och aktivitetsplatser
efterfrågas. Redan befintliga mötesplatser som unga får tillstånd att använda kan
nyttjas.
 Mångfald av arbetstillfällen behövs.
 Synkroniserade färjor/bussar. Ökad turtäthet efterlyses.
 Ökat samarbete mellan skolor
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85% av skärgårdsungdomarna vill, med politiker, diskutera frågor gällande
fritidsverksamhet, skolproblem, kommunikationssituationen och turismens betydelse.
Många skärgårdsungdomar känner en oro inför flytten till gymnasiet. Erfarenheterna har
inte alltid varit goda utan ett antal ungdomar känner ett utanförskap.
3. Vänthuset i Sollenkroka
Jörgen Selfvén från Värmdö Hamnar svarade på frågor från Skärgårdsrådet.
Termostaten i vänthuset ska kontrolleras och ställas in. Elementet är helt.
En annan fråga som kom upp var den kommande uppsägning av P-platser i Sollenkroka.
APCOA (fd Europark) handhar skötseln av p-platserna och Värmdö hamnar har
huvudansvaret. Den höjning av p-platsernas kostnad med 200 kronor är beslutad av
Värmdö hamnars styrelse. Uppsägningen av avtalen är olycklig och vissa berörda
personer fick informationen för sent. APCOA har tagit på sig felet. Problemet är att
enskilda själva får vända sig till APCOA för att rätta till detta. Mötesdeltagarna ansåg att
bolaget borde skicka ut ett brev där de ber om ursäkt för fadäsen.
4. Rapport från kommunen
Sjötrafikupphandlingen ligger i samma fas som den gjort en period d.v.s. det förs en
diskussion om nord-sydliga förbindelse.
Företagarna i skärgården hoppas på att inbjudna kommer att sitta med i den grupp som
genomför diskussion om skärgårdstrafiken. Man förbereder detta med SIKO och
trafikantföreningen. Sjötrafikupphandlingen tas upp i det regionala skärgårdsrådet.
Tre helikopterplatser undersöks i kommunen. Helikopterplattan blir kvar I Mölnvik plats
tills vidare.
Kommunen har fått brev från Runmarö intresseförening. Det finns planer på en godsoch bilfärja. Runmarö intresseförening vill inte ha någon färja. Ytterligare ett brev har
kommit från Mölledammen AB som marknadsför ett mobilt släcksystem. Olle
efterfrågar räddningstjänstens synpunkter om systemet och om det fortfarande låter
intressant efter den informationen kan de bjudas in till ett Skärgårdsråd framöver.
Från och med den 1 februari 2014 övergår Värmdö kommuns Bostadsförmedling till
Bostadsförmedlingen i Stockholm. Det innebär att Bostadsförmedlingen i Stockholm
övertar förmedlingen av lägenheter i Värmdö Bostäders bestånd och att antalet tillgängliga lägenheter ökar då medlemmarna kan söka i hela Stockholmsregionen.
5. Renhållningstaxa
Malin berättade att det av klimatskäl inte är möjligt att samla in matavfall i Skärgården.
Det är för liten mängd matavfall och infrastrukturen är inte tillräcklig utbyggd. I gengäld
får skärgårdsbor en kompostrabatt där matavfall kan återvinnas. Skärgårdsrådet hänvisade till likställighetsprincipen och att den rabatterade renhållningstaxan borde gälla alla.
Kenneth berättade att sopsortering är en besvärlig fråga eftersom hanteringen
förpackningar inte är en kommunal fråga. Han tyckte däremot att det borde vara på sin
plats att få en färja med sådan kapacitet att alla sopor kan medtagas. Skärgårdsrådet
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efterfrågar delaktighet och diskussion kring de frågorna som kan uppkomma vid ingång
av nya avtalsperioder. De vill ta upp frågan innan förfrågningsunderlaget gått ut.
Kerstin efterfrågande om varje tomt måste ha en egen slang och om tömning måste ske
även om en tank är tom. Kostnaden för varje tömning är 3200- 5000 kronor. Malin tar
med frågan till SPN. En förklaring till kommunens direktiv gavs med att Arbetsmiljöverket kräver att kommunen skall följa de regler som finns. Kommunen godkände brevet som skickades ut. Efter utskicket kom nya direktiv från Arbetsmiljöveket
med en ny tolkning. Den visade att det kanske inte är de enskildas ansvar att ha slang
utan att det ligger hos arbetsgivaren.
Flera fastighetsägare har emellertid redan köpt in slangar. Kenneth berättar att 3 mil
slang har köpts in i Värmdö och att SPN har reagerat för snabbt. Detta borde istället ha
gjorts upp mellan entreprenören och kommunen. Det borde gå ut en ny information så
att folk kan avvakta fler inköp.
6. Bredband
Sjökablarna har kommit till Nämdö fiber. Möjafiber är också snart igång. Föreningarna
som är igång är ekonomiska föreningar. Biståndet från kommunen har kommit.
Arbetet sker i hög utsträckning på ideell basis. Det behövs många tillstånd från kommunen och det är för många handläggare som är inblandade. Representanterna från
Möja och Nämdö framförde åsikten att det borde vara lätt att medge tillstånd eftersom
det redan på många ställen finns nedlagda sjökablar.
Ett generellt strandskydd är utdelat av Länsstyrelsen och sköts av Sune Fogelström.
Bygg – och miljökontorets chef Carina Molin har skickat en skrivning till Sune om att
det ska fungera med generella tillstånd. Problemet är att om det blir för mycket tid som
åtgår för handläggning riskerar pengarna att frysa inne. Det vore bra om frågan kan prioriteras eftersom fler öar är på gång.
7. Rapport från föreningarna
Sandhamn
Hyresbostäderna och bostadskön fungerar inte optimalt. En familj fick inte fortsätta hyra
eftersom den enbart drev en sommarrörelse och då inte uppfyllde kriterierna. De blev
uppsagda och nu har lägenheten stått tom. Mötet ansåg att det borde ha varit bättre att
låta familjen stanna kvar än att lägenheten stod tom. Kriterierna för uthyrning kommer
att behandlas i Hyresnämnden och så länge ärendet inte är färdighanterat kan inget nytt
beslutas.
Nämdö
Förutom att bygga fiber så har Nämdö köpt en orgel till Nämdö kyrka. Ett nytt nummer
av tidningen Nämdö nu har kommit. Hembygdsgården har verksamheter och det kommer att genomföras en julmarknad. Lärarbostaden står tom. Den har Värmdö Bostäder
köpt och de ska anskaffa en hyresgäst. Sopskjulet i Sand vill kommunen fräscha upp.
Den tilltänkta toaletten kan medföra mycket underhållsarbete.
Stavsudda
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Bonne berättade om sophämtning och om möjligheten till att lämna grovsopor.
Problemet med osorterade sopor är inget som öborna rår bot på eftersom det är tillfälliga
gäster som lämnar bland annat hushållssopor vid återvinningscentralen.
Svartsö
Svartsö har fått medel från Leader uross för en förstudie och de har också genomfört en
studie om gemensamma avlopp. Ambitionen är att få en handbok för vägledning. Den är
klar och intresset har varit stort. Svartsörådet ska få träffa en tjänsteman innan jul
angående Skälviksplanen. Dessutom projekteras nu bygget av ett vandrarhem.
Mellanskärgården
Mellanskärgården har haft ett möte tillsammans med Österåkers skärgårdsråd. Fokus
ligger på utbyggnad av bredband. Ett reningsverk ska stå klart till midsommar.
Ungdomsgården har bytt öppettider till onsdagar pga. bättre kommunikationer.
8. Nästa års möten
17 februari
Preliminära tider
8 maj
25 september
4 december
God Jul önskar Monica och Megha

