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Möte med politiker ur alliansen 22 mars 
   
Datum: 2017-03-22  
Plats: Lurkan  
   
   
Frågor   
   
Gästhamnen Elisabet Wennlund informerade om vad som händer med 

gästhamnen och projektet SeaStop. 
Ansökan om medel till upprustning av ett antal gästhamnar 
Steg 1 är inlämnad till EU-organet Central Baltic. 
Beslut för steg 1 sker 2017-06-09. 
Beslut för steg 2 sker 2017-11-30 
Om vi får positiva besked kan projektet starta 2018-01-12. 
Information om gästhamnen kommer att läggas ut på 
Ingmarsös hemsida. 

 

   
Krisberedskap Vid det senaste stora strömavbrottet slutade 

mobilkommunikationerna och nödnumret 112 att fungera för att 
masten på Ingmarsö inte fick ström. Det finns ingen 
reservkraftanläggning som försörjer masten vid strömavbrott. 
Kommunen har undersökt frågan som regleras av statliga 
Telestyrelsen. Förbättringar angående masten får diskuteras 
med mobiloperatörerna. Kommunen hänvisar frågan till 
abonnenterna och byalaget att driva frågan vidare 

 

   
Miljö Upprustning av återvinningsstationen finns med i kommunens 

budget för 2017. Kommunen har en ny miljöstrateg, Linda 
Cederlöf, som kommer att ansvara för genomförandet 
tillsammans med Roslagsvatten. 

 

   
Sjukvårdstillgängl
ighet 

Enligt sjukvårdsavtalen ska distriktsläkare och 
distriktsjuksköterska göra hembesök och öarna är inget 
undantag. 

 

   
Barnomsorg Föräldrar uppmanas att skicka in ansökan om barnomsorg till 

skolförvaltningen för att frågan ska kunna behandlas. 
 

   
Skolvägen vid 
Åsättra 

Kommunen börjar med att markera en gångväg från kajen till 
busshållplatsen och sätter upp en blinkande varningsskylt. 
Utredning pågår om busshållplatsen kan flyttas till ett bättre 
och säkrare läge. 
Tidtabellerna kan justeras så att väntetiderna vid Åsättra 

 



 
 
 

minskas. 
Föräldrar uppmanas att skicka in ansökan om skolskjuts (kopia 
till Mikaela Fletcher). 
Eventuellt kan kommunen ordna så att en vuxen person finns 
vid Åsättra när barnen ska från båt till buss och tvärtom. 

   
Skolans lokaler Kan Ingmarsöborna få använda skolans lokaler? 

Närvarande politiker som är representant i Armadas styrelse 
tar upp frågan där. 

 

   
Avslag på 
bygglov 

En ung familj har fått avslag på flera ansökningar om bygglov 
för ny bostad och frågar hur man ska göra för att få bosätta sig 
på Ingmarsö. 
Mikaela Fletcher vill ha handlingarna i ärendet och lovar 
undersöka. 
Vid nästa möte kommer kommunens bygglovschef att närvara 
och förklara vad som gäller vid nybyggnation. 

 

   
Vatten Fråga om det kan bli aktuellt med vattenransonering på 

Ingmarsö. Eftersom det inte är kommunalt vatten på Ingmarsö 
kan inte vattenransonering införas vid vattenbrist. 

 

   

Vattenprov Kommunen påminde om att det finns förekomst av miljöfarliga 
ämnen i brunnarna på ön (liksom även bl. a. på Ljusterö). Vi 
uppmanas att ta vattenprover på vårt dricksvatten. Michaela 
Haga från kommunen ordnar med en gemensam inlämning av 
vattenprover tillsammans med Lotta Ljungberg. Annonseras i 
god tid på Ingmarsös hemsida och på sociala medier. 

 

   
Trafik Anna Anderman och Stefan Ljungberg informerade om 

trafikgruppens arbete och det förslag som kommunen har 
beslutat att skicka vidare till landstinget. 
Information om trafik kommer att läggas ut på Ingmarsös 
hemsida. 

 

   
Nästa möte Nästa möte blir hösten 2017 då bygglovchefen ska vara med.  
   
   
 Bertil Ågren  
   
   
   
 


