Rapport från Blidö-Frötuna skärgårdsförening till
SIKOs styrelsemöte 19 maj 2009
Evenemangens stora tid
Nu börjar hos oss, som på så många andra hål, snart loppisarnas, roddtävlingarnas,
musikaftnarnas och ö- dagarnas tid. Massor av evenemang affischeras på anslagstavlor
och hemsidor. Det föreningsråd som bildats i Blidödelen av vårt geografiska område har
som ett av sina mål att försöka stävja att alltför många evenemang krockar.
Fritidsgården i Köpmanholm
Fritidsgården i Köpmanholm drivs numer i föreningsregi i ett samarbete mellan
föräldraföreningen och skärgårdsföreningen. Skärgårdsföreningen väntar fortfarande på
avtal om upplåtelse av lokalen men vi litar på de muntliga utsagor vi fått om att
lokalerna får användas för detta ändamål. Fritidsgården hålls öppen torsdagar och
fredagar med hjälp av frivilliga krafter, både föräldrar och andra frivilliga krafter, yngre
som äldre. Ungdomarna har också tillgång till skolans gymnastiksal under samma tider
och den nyttjas mycket flitigt. I dagarna kommer ett tiotal av de äldre ungdomarna att
göra en seglats med övernattning med Helmi. Blir det rätt vindar bär det av till
Norrpada. Föreningens Helmis vänner och skärgårdsföreningen, bemannar ytterligare
och fixar mat.
Lokalt skärgårdsråd i Norrtälje hölls 13 maj. Minnesanteckningarna bifogas.
Bland de första frågorna som väcktes i skärgårdsrådet var den om slamtömning i
kommunens skärgårdsdel. Detta var år 2000. Nu sker upphandling och slamtömning i
kommunens regi kommer att finnas från 2010. Renhållningschef Jörgen Örnestav
medverkade vid mötet varför fler renhållningsfrågor diskuterades, bland annat
renhållningen vid replipunkterna, likställighetsprincipen vad beträffar bland annat
taxorna och frågan om möjligheterna för båtar att lämna toalettavfall.
I Östernäs, som har blivit en allt mer populär replipunkt, bland annat för den snabba
bilvägen dit, byggs parkeringsplatserna ut inför sommaren. Meningen var att
parkeringen skulle varit färdig förra sommaren men nu är den ändå på gång.
Remisstiden för detaljplanen för Bromskärs hamn har varit ute på samråd, Söderöra
brygga har beviljats anslag från kommunen och vi håller tummarna för att replipunkten i
Spillersboda snart kan färdigställas efter många turer.
Vår planerade medlemsresa till Arholma Nord fick tyvärr ställas in p g a för få anmälda.
I fredags samordnade Blidö sockens hembygdsförening och skärgårdsföreningen en
vårträff där bland annat Lenn Jerring och Urban Nordin från Sthlm:s universitet
berättade om sin bok Bland skötar, kobbar och kor.
För löpande info, se vår hemsida: www.bfsf.se
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