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Publicerat 2015-05-25 på den öppna FB-gruppen UTÖ DÅ OCH NU 

Ö för Ö - Utöversionen 
Fredag och lördag 22 och 23 maj arrangerade länsstyrelsen en konferens på Utö under 
rubriken Ö för Ö. Tanken var att inbjudna Utöbor skulle ges tillfälle att kläcka och diskutera 
idéer om Utös utveckling och framtid med tjänstemän från länsstyrelsen, landstinget och 
Haninge kommun. Från Utö deltog ett 15-tal personer. 

Jag har deltagit i denna typ av konferenser förr och gick väl inte dit med några större 
förväntningar. Tack och lov fick jag fel, det här blev något helt annat. Vi fick lägga fram idéer 
som sedan blev ämnen att diskutera i grupper. Grupper som bildades genom att man anslöt  
sig till den som lanserat en idé man kände för att arbeta med.  

Ämnen som på det sättet kom att behandlas var  

 •  lokal matproduktion, mikroslakteri, fisk- och grönsaksproduktion 
•  naturstigar på Utö och Ålö 
•  sen kvällsbåt en gång i veckan 
•  företagssopor 
•  äldreboende 
•  gruvmuseet och smedjan 
•  fågeltorn  

Därutöver diskuterades utveckling och upprustning kring gruvorna som besöksobjekt, skola, 
bostadssituation, Utö Swimrun, militärens verksamhet på Utö och en del annat. 

Jag känner engagemang för några av ämnena och har intresse för de flesta av dem. Kanske 
var det för att jag var den äldste deltagaren som jag valde att lansera och driva ämnet 
äldreboende. Antog att jag skulle få göra grupparbetet själv utan någon intressent för mitt 
ämne men jag blev riktigt glatt överraskad när gruppens yngsta deltagare, två bröder 
uppvuxna på Utö, ville hjälpa gubben med arbetet. Efter muntlig redovisning överlämnades 
våra anteckningar till konferensledaren och vi fick en timmes vila inför den välsmakande 
middag länsstyrelsen bjöd de deltagande på. 

Nästa dag, lördag, fick vi välja vilka ämnen vi önskade fortsätta att behandla, nu i nya 
konstellationer. Min grupp kom att innehålla tre Utöbor och en kommunaltjänsteman. Vi 
tänkte att vi skulle klara av att planera fyra ämnen, nämligen äldreboende, naturstigar, 
företagssopor och lokal matproduktion. Kände oss effektiva och startade med äldreboendet 
medan de andra tre grupperna uppsökte andra rum för att diskutera sina ämnen. När den 
avsatta tiden var slut var vi precis klara med äldreboende och de andra tre ämnena hade vi 
inte ens hunnit snudda vid. Vad kan man lära av det? 
• att inte bita över för stort stycke. 
• att det är viktigt att koncentrera sig på det aktuella ämnet och ge det den tid det behöver. 
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Min sammanfattning av dessa två dagars verksamhet är att det var ett ovanligt lyckat möte 
med engagemang från såväl oss själva här på Utö som från våra myndigheters tjänstemän. 

Men vad händer sedan? En redovisning kommer väl att sändas ut från länsstyrelsen men var 
hamnar den? Kanske i deras arkiv och i våra papperskorgar? Det får inte ske. Det här är en 
påbörjad process som måste fortsätta till ett resultat, ett resultat som det är upp till oss 
själva att arbeta för och att nå. Kommunen, landstinget, länsstyrelsen och eventuella andra 
myndigheter skall bredda och jämna vägen åt oss med det är vi själva som skall prestera 
resultaten. Det förefaller vara en angelägenhet för Utö Kontakt & Intresseförening att vara 
den spindel i nätet som skall samla grupper att fortsätta arbetet att utveckla de goda idéerna 
till genomförda projekt. Vill vi det så blir det så! 


