
 
 

 

VÄRMDÖ KOMMUN 
 
 
 
Minnesanteckningar från skärgårdsrådet den 29 april  2008 
 
Närvarande från kommunen 
Namn   Funktion 
Monica Pettersson ordf. kommunalråd 
Peter Bondesson  kommunalråd 
Lars Bryntesson oppositionsråd 
Anna Nerelius sekreterare  
Christina Ståldal Bibliotekschef, punkt 2 
Lars- Eric Alversjö ordf UKF, punkt 2 
Birgitta Hansson Näringslivschef, punkt 5 
Ann Hagström kommunekolog, punkt  7 
 
Närvarande från föreningar 
Namn   Förening 
Agneta Österman Mellanskärgårdens intresseförening 
Anna Lundin  Mellanskärgårdens intresseförening 
Lotten Hjelm  Nämdö hembygdsförening 
Gunilla Söderqvist Nämdö hembygdsförening 
Susanne F Lundqvist Runmarö intresseförening 
Jan Olsén  Runmarö intresseförening 
Bonne Sundberg Stavsuddaskärgårdens intresseförening 
Matte Hedelin Svartsörådet 
Pia Södergren Skärgårdsutvecklare 
Annika Karlsson Möjaskärgårdens företagarförening 
Marita Leijd Öding Möjaskärgårdens intresseförening 
Caroline Wedberg Sandhamnsområdets intresseförening 
 
 

1. Mötets öppnande     
Monica hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat. 
 
2. Ö- biblioteken   
Christina Ståldal, bibliotekschef och Lars- Eric Alversjö, ordf i ungdoms- 
kultur och fritidsnämnden (UKF) informerar om bakgrunden till beslutet och 
nuläge. Ö- biblioteken stängs den 1 juli 2008. Bakgrunden är besparingskrav 
för nämnden som inte ska drabba barn- och ungdomar. Tanken är att skolor 
och förskolor får den litteratur de vill ha. De får också del av anslaget för 
skolbibliotek. Bokbåten kommer två gånger per år. Bokbussen kör till 
Stavsnäs vinterhamn på onsdagar. Närmaste bibliotek finns på Djurö. Äldre- 
och funktionshindrade får fortsatt service. Medel för studiecirklar ska sökas av 
biblioteket. 
 
Skärgårdsrådets föreningar ställer sig kritiska till hela processen som borde ha 
lyfts i skärgårdsrådet. På det sättet hade kanske situationen kunnat lösas på 
annat sätt. Diskussion om bibliotekens betydelse som samlingsplats och social 
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samvaro förs också. Christina och Lars- Eric tar med sig skärgårdsrådets 
frågor och önskemål tillbaks att fundera på.  
 
3. Föregående mötes minnesanteckningar   
Godkänns och läggs till handlingarna. 

 
4. Arbetsordning och handlingsplan för skärgårdsrådet  
Kommunfullmäktige har tagit beslut om en mall för arbetsordning för de 
kommunala råden som finns i kommunen. Utifrån mallen har ett förslag till 
arbetsordning för skärgårdsrådet skickats ut till föreningarna. Vi ska också 
titta på om skärgårdsrådet ska ta fram en handlingsplan. Det 
skärgårdspolitiska programmet kan vara ett dokument som skärgårdsrådet ska 
titta mer på. 
 
Vi satsar på att ha ett dokument som kan godkännas av skärgårdsrådet vid 
nästa möte. 
   

5. Leaderprogram 
Birgitta Hansson, näringslivschef berättar att ansökan måste vara inne under 
detta år. Projektet pågår fram till 2013. En förstudie och swotanalys måste 
göras. Pengar för detta kan sökas från länsstyrelsen. För projektet krävs 
trepartsfinansiering. 47 kr per person statlig finansiering, 20 kr per person 
offentlig finansiering, 27 kr per person privat finansiering. En återrapport ska 
ges till kommunstyrelsen före sommaren. 

 
6. Utveckling av Svartsö Herrgård 
Matte berättar att det finns planer på att driva året-runt verksamhet på Svartsö 
herrgård. Ansökan om att ta fram en detaljplan för området har skickats in för 
länge sedan, men det har hittills inte kommit något svar från planenheten. 
Anledningen till det är nog tyvärr att planenheten under en längre tid varit 
överbelastad. 
 
7. Kustplanen 
Ann Hagström, kommunekolog berättar att kustplanen nu ska inarbetas i 
översiktsplanen. Startmöten har hållits och en start- PM är framtagen. När 
översiktsplanen kommer ut på samråd har alla kommuninvånare möjlighet att 
ha synpunkter. Tidplanen är att översiktsplanen ska antas i januari 2009. 

 
8. Planprocessen på öarna   
Planprocessen på de stora öarna står i nuläget stilla. Monica påpekar att det 
inte finns behövs detaljplan för att bygga, utan bygglov kan sökas direkt. 
Denna fråga skulle skärgårdsrådet behöva ägna mer tid åt en annan gång. 
 

9. Naturreservat 
Ann Hagström berättar att kommunstyrelsen har beslutat att föreslå 
länsstyrelsen att bilda ett naturreservat i området kring Grönskär – Horssten- 
Mälkkobbarna. 
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10. Affärsnätverk för kvinnor i skärgården 
Pia berättar att projektet vänder sig till skärgårdens företagande kvinnor. 
Initiativtagare är Skärgårdens Resurscentrum (SRC) som under åren 2007-
2009 ska arbeta med att utveckla ett webbaserat affärsnätverk för kvinnliga 
skärgårdsföretagare. Målet är att 50 företagande skärgårdskvinnor ska vara 
aktiva medlemmar inom tre år. Inom projektet erbjuds deltagarna också 
kompetensutveckling och affärsrådgivning.  

 
11. Lådna låren 
Monica har pratat med Karl Martin Svärd på fortifikationsverket som säger att 
militären avser att ha kvar området som övningsområde, men att kommunen 
får information om planerna ändras.  
 
Det kommer att vara hearing om all försvarets mark i höst. Skärgårdsrådet är 
överens om att det är viktigt att kommunen är på hugget i frågan och har en 
beredskap redan nu. Mellanskärgården har en arbetsgrupp som jobbar med 
frågan. Monica och Jan har kontakter i frågan om hur vi går vidare. 
 
12. Visit Skärgården 
Bisse Alm berättar att Visit skärgården är ett nystartat dotterbolag till ”öppen 
skärgård” som innefattar 118 medlemsföretag i Stockholms skärgård mellan 
Örgrund och Landsort. Idag finns det ingen samlad information och 
ingenstans att ”köpa” skärgård. Bolaget ska jobba med att sälja skärgården 
året runt genom samverkan, utbildning och inspiration. På strandvägen byggs 
just nu en resebyrå/mötesplats för visit skärgården. Webben är ett stort 
verktyg. Hemsidan är www.visitskargarden.se 

 
13. Skärgårdskonferens     
Arbetsgruppen som ska planera skärgårdskonferensen ska träffas snarast och 
prata vidare om frågan. Agneta ansvarar för att få till ett möte. Troligtvis får 
det preliminärt bokade datumet, 12 oktober, skjutas fram. Frågan bör tas upp 
igen på nästa skärgårdsråd. 
 
14. Rapport från kommunen 
1. Monica informerar om att länsstyrelsens seminariedag om bostadsprojekt 
inte blir av under våren utan är uppskjuten. 
 
2. Kommunen har tillskrivit svensk kassaservice och post och telestyrelsen 
angående planerna med nedläggning av kassaservice och vad som ska hända 
med skärgården, men inget svar har inkommit till kommunen. 
Matte berättar att upphandlingsförfarande pågår och anbud inkom i mars. 
Förhandlingar pågår om att upphandlingen ska innefatta även lantbrevbärare. 
Frågan måste bevakas! 
 
3. Kommunstyrelsen har sanktionerat att Värmdö hamnar köper fastighet i 
Stavsnäs. 
 
4. På det interkommunala skärgårdsrådet har man pratat om att skapa en 
gemensam arena för de olika skärgårdsråden som finns. 
 
 

http://www.visitskargarden.se/
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15. Rapporter från föreningarna 
Finns som bilaga till protokollet. 
 
16. Nästa möte 
Nästa möte med skärgårdsrådet är den 23 september. Skärgårdsrådet 
bestämmer att mötet förlängs en timme och pågår därför från kl 10.00 – 15.00. 
 
På mötet tar vi färre frågor som diskuteras grundligt. På nästa möte tar vi upp 
frågan om arbetsordning och handlingsplan för skärgårdsrådet. Förslag 
skickas ut i förväg. 
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Bilaga till skärgårdsrådets minnesanteckningar 2008 -04-29 
 

Rapport från föreningarna 
 

Mellanskärgårdens intresseförening 
• Föreningen har haft ett styrelsemöte sen sist och då konstaterades behov 

av att se över hur skärgårdsråden fungerar i Österåker och Värmdö. Viktigt 
att se över skärgårdens överlevnadsfrågor i första hand. 

 
• Dialog med Trafikantförening och Waxholmsbolag fortsätter och går 

framåt. Vi har lämnat ett förslag till SIKO ang att bilda en 
skärgårdstrafikgrupp som motvikt till den pendelbåtsgrupp som just nu får 
mycket publicitet. Behövs båda! 

 
• Roligt med tvärtrafik mellan Möja – Svartsö – Ingmarsö och Åsättra! 

 
• Vi kommer att bjuda in skärgårdsföreningar till en ”Föreningsträff” den 30 

aug. Varje förening ska ta med sina egna två viktigaste frågor till detta 
möte. Vid skärgårdsrådet 29 april får varje förening ett önskemål om att ge 
MSIF tips om föreningar på vars och ens egen ö/närområde som bör få 
inbjudan. Detta gäller både Värmdö och Österåkers kommuner eftersom 
Mellanskärgården verkar i båda dessa områden. 

 
• Lådna Lårn – vi har plockat fram kommunens skrivelser från 2005 i denna 

fråga. Vi konstaterar också att på flera skärgårdsråd 2007 och 2008 har 
kommunen varit helt eniga om att det är viktigt att agera snabbt.  

• Monica Pettersson har dock efter ett ”skärgårdsråd” med AMF1 
konstaterat att kommunen inte kan göra något alls i frågan förrän marken 
säljs. Frågan drivs nu på andra arenor och gäller förutom Lådna Lårn ett 
antal andra områden som kan vara av samhällsintresse.  

 
• Vi har gett ut ett medlemsblad igen och hoppas utkomma med ytterligare 

ett före sommaruppehållet. 
 
Möjaskärgårdens företagarförening 

• Föreningen har haft årsmöte med små förändringar i styrelsen. På årsmötet 
deltog Gustav Andersson från landstinget. Gustav var även ute en heldag 
på Möja den 15 februari och besökte då lantbrevbärarna, 
sjöräddningsstationen, förskolan/skolan, Westerbergs båtvarv och 
Konsum. 

 
• Posten har varit och är en stor fråga. Vi har talat med PTS och 

Länsstyrelsen samt våra egna lantbrevbärare. Det finns inte mycket 
information att få. Ett envist rykte säger att lantbrevbäringen ska upphöra 
vid årsskiftet. Vi jobbar kontinuerligt med frågan och bevakar resultatet av 
den upphandling PTS gjort. 

 
• En av våra medlemmar har satsat på den länge efterlängtade tvärtrafiken i 

mellanskärgården och fått in detta bland Waxholmsbolagets ordinarie 
turlistor.  
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• Vårt stora Växtkraftprojekt är nu helt avslutat – en rik erfarenhet för oss 

och vi kan konstatera att projektet omsatt åtskilliga miljoner. 
 

• Föreningen har investerat i en professionell kopiator och kan erbjuda 
föreningslivet utskrifter till rimliga priser. 

 
• Inventeringen av av hus lämpliga för uthyrning har utökats även med 

möjliga kontorsutrymmen då vi försöker få distansarbetsplatser till ön 
(som ersättning för Folksam). Dialog förs med flera företag och det är inte 
alltför svårt att få dem intresserade av att lägga ut jobb när det handlar om 
enstaka tjänster. En person har nyligen kommit igång på heltid och jobbar 
för närvarande hemifrån via dator och bredband. Vi försöker hitta flera 
uppdragsgivare och tanken är att ett gemensamt kontor ska öka trivseln 
och arbetsglädjen även om de som kommer att jobba där har olika 
uppdragsgivare 

 
• Vattenfall har grävt ner ledningar hela vintern. En stor satsning som berört 

på många sätt genom ökad trafik, och ökade aktiviteter överallt.  
 

• Den 6:e juni kommer vi att ha uppföljning till förra års möte om Möjas 
Framtid. 

 


