Infobrev höst 2017
Lägesrapport från Ingmarsö Byalag
Barnomsorg
Föräldragruppen jobbar på med stöd av byalaget. Gruppen har också konstruktivt stöd från
kommunen och vi hoppas att vi går i mål och får starta verksamhet under 2018 för våra barn
på ön. Tidningen Skärgården har uppmärksammat frågan i två nummer. Michaela Fletcher
m.fl. i kommunen bekräftar att barnomsorg på Ingmarsö ska starta hösten 2018 i någon
form i skolans lokaler. Föräldragruppen och byalaget vill helst se att kommunen tar ansvaret
och anställer egen personal i form av förskollärare. Alternativet är att en egen företagare för
pedagogisk barnomsorg (” dagmamma”) tar ansvar för uppdraget. Som det ser ut nu rör det
sig om en grupp på 7 barn med förhoppning att det kan bli fler med hjälp av
omkringliggande öar. Planer på att senare starta skolverksamhet finns också i samtal med
kommunen.
Gästhamn
Ingmarsö Utvecklingsbolag AB är bildat och bolaget har sökt bygglov för den nya placeringen
av hamnen. Ansökan från SeaStop till Central Baltic har nu blivit beviljad och vi kan nu göra
en rivstart för att Ingmarsö Nya Gästhamn ska bli klar till säsongen 2018. Kommunen har
också beviljat medel för tillgänglighetsanpassning av toalett och dusch i det nya
servicehuset. Upphandlingar och anlitande av driftentreprenör kommer att ske i början av
januari.
För att rusta upp den inre delen av bryggan, som är avsedd för tillfällig angöring, har
samfälligheten fått medel från kommunen och den delen av projektet drivs av
samfälligheten S10.
Miljöprojektet
Byalaget har sökt bidrag från kommunen för att ordna bra källsorteringsmöjligheter nere vid
södra hamnen bl.a. med tillgänglighet för gästhamnen och det rörliga friluftslivet. Arbetet i
stort med källsortering för oss på ön fortsätter och vi träffade kommunen och Roslagsvatten
den 11 oktober i frågan. Tyvärr går det mycket trögt i frågan då kommunen och
Roslagsvatten har en del frågor att lösa internt och med förpackningsindustrin rörande
sortering av förpackningar (kartong och plast ) och ansvarsfrågan. Dessutom verkar det
väldigt oklart vem av parterna som ansvarar för att kommunens miljömål nås. Vi har kontakt
med miljöstrateg Lina Cederlöf Österåkers kommun för att komma vidare. Medel avsatta i
årets budget för projektet är otydligt vad de ska användas till.
Byalaget är förstärkt med vår lokala kompetens i frågan. Byalaget har sökt miljöbidrag hos
kommunen för att förbättra källsorteringen vid södra, vilket behövs inte minst p.g.a. flytten
av gästhamnen. Kommunen avslog ansökan men har öppnat upp för att medel för detta kan
ansökas av markägarna.
Skärgårdstrafiken
Trafikförvaltningen och SIKO kallade till möte om vintertidtabellen på Lurkan den 6 nov.
Mötet var välbesökt, ca 80 personer deltog både från Ingmarsö och kringliggande öar.
Kommunen var också representerad. Mötet var inte förberett med särskilt innehåll utan
hade karaktären av öppna frågor. Trafikförvaltningen öppnande mötet med att informera

om att skärgårdstrafiken endast var ett ”litet sandkorn” i deras stora uppdrag med
lokaltrafik! Dessutom informerades om att en upphandling angående skärgårdstrafiken
pågår och underlaget kommer att vara klart i februari och sedan startar
upphandlingsprocessen.
Vikten av att (TÖS, Trafikgruppen Österåkers kommun, med två byalagsrepresentanter
Stefan och Lotta) förutom Trafikantföreningen och SIKO utgör remissinstans då
upphandlingsunderlag utarbetas framhölls på mötet. Det är dessutom mycket viktigt att
kommunen får vara remissinstans i upphandlingsarbetet.
Dessutom poängterades att det är viktigt att beakta restiden längd i nya lösningar för att
möjliggöra arbetspendling och skolskjuts. Mötet diskuterade också behoven av att
kombinera båtar och svävare under vintertid med isläggning. Ett flexibelt tänkande
poängterades. Synpunkter om vikten av obruten is som underlag för hjulburen trafik
diskuterades också.
Oklart är hur synpunkterna kommer att tas tillvara av Trafikförvaltningen.
En konkret vinterlösning presenterades under mötet nämligen att hemtjänst,
sjukvårdspersonal och personer som jobbar på Ingmarsö och bor på annan ort ska få åka i
vintertrafiken på samma sätt som personer med ö-kort.
Sjukvårdstillgänglighet
Byalaget har en dialog med landstinget angående husläkarmottagningarnas skyldighet enligt
avtal med landstinget att göra hembesök (läkare och ditrikssköterska) på Ingmarsö vid
behov. Det gäller också öppenvårdsrehab (sjukgymnast och arbetsterapeut) och medicinsk
fotsjukvård ( för patienter med diabetes). Husläkarmottagningarnas skyldighet är att
informera sina listade patienter om vilken vård de har rätt att få tex hembesök. Byalaget har
bett att få ett förtydligande från landstinget hur tillgängligheten ska fungera för boende på
Ingmarsö.
Projekt arbetshamn på södra
Det finns ett stort akut behov av en arbetshamn för rederiverksamhet och arbetsbåtar vid
södra bryggan med goda förutsättningar med närhet till varv och gästhamn. Byalaget stödjer
markägaren att få kontakt med ansvariga kommuntjänstemän för bygglov etc. Dessutom
undersöker byalaget möjligheten att söka bidrag från landsting, kommun och Länsstyrelsen
för projektet som är mycket viktigt för öns näringsliv. Det är många boende på ön och
närliggande öar som arbetar med sjötransporter. Behovet bedöms som akut och information
har redan gått till kommunen. Byalagets roll är att vara stödjande i en uppstartsfas av
projektet.
Politikermöte 17 januari
Byalaget har föreslagit att tema för mötet ska vara bygglovsfrågor, strandskydd och de
särskilda bestämmelser kommunen hänvisar till för Ingmarsö och Husarö gällande ”särskilt
skyddad miljö”. Planerat är att bygglovschefen och byggnadsnämndens ordförande ska vara
med och förklara vad som gäller på Ingmarsö. Kommunen har ställt sig positiv till
huvudtemat bygglov.
Andra frågor som kan komma upp på mötet är barnomsorg och trafik beroende på hur
frågorna utvecklas.

Lägesrapport från bygdegårdsföreningen
Bygdegården Lurkan är en ideell förening som lever helt på medlemskap och på vad våra
evenemang ger i intäkter, detta ska vi leva på hela året (Pubkvällar, Ingmarsödagen,
smestivalen mm).
För oavsett om det är aktiviteter eller inte i lokalen så kostar den -sopor, el, tillstånd, avlopp,
ekonomiprogram, swish, serviceavtal, vägavgift, bredband mm.
Allt arbete från styrelse och medlemmar är helt ideellt vilket i dagens samhälle inte är helt
enkelt... vi är så tacksamma för all hjälp vi får, för alla som ställer upp men skulle behöva bli
dubbelt så många..
Styrelsen har inför 2018 beslutat att inte köra Ingmarsöveckan utan vi koncentrerar oss på
bara INGMARSÖDAGEN – vill ni vara med?
Ta gärna kontakt med oss i styrelsen
Vi tackar alla för det gångna året och hälsar er välkomna till årsmöte 27 januari kl. 15.00 på
Lurkan.

Lägesrapport från Norrgården
Hösten på Norrgården har präglats av arbetet med att renovera ladugårdens tak. Nu när det
är klart och vi har ett tätt tak så vi kan nu fortsätta att göra iordning bottenvåningen till
fårstall och dra in el och vatten.
De som har passerat vägen ovanför Femsund har sett att vi håller på att renovera delen vid
diket från Lillträsk. Vägen där har varit så ojämn att det inte har gått att köra förbi med
traktor utan risk för att välta.
Till arbetena har vi fått bidrag från Leader Stockholmsbygd och Österåkers Kommun till
Ingmarsö Kulturlandskap.

Museet
Årets säsong ägnades åt villkoren för att växa upp på Ingmarsö – förr och idag. Lagom till
säsongsinvigningen tog vi fram en skrift där några ingmarsöbor i ord och bild beskriver
glädjeämnen såväl som motgångar rörande sin uppväxt på ön. Skriften är kryddad med
minnen och anekdoter och finns på muséet för en billig penning. Temat avslutades med en
hearing på Lurkan i september då flera bofasta diskuterade uppväxten på Ingmarsö ledda av
Cicci Renström Suurna. Lurkan var knökfull under evenemanget som skedde under härlig
stämning och med artikel i Skärgårdstidningen veckan efter.
Säsongen har varit bra. I år förbättrades besöksstatistiken ytterligare med långt över 700
besökare. Främst har ökningen berott på besökande grupper utifrån, exempelvis en större
grupp som kom med ångfartyget Mariefred på hösten.

För att möta ökningen av utländska turister har museet under 2017 även översatt stora delar
av den så kallade ”tusenårsskriften” om Ingmarsö och Brottö till engelska och tryckt upp en
upplaga som finns att köpa på museet.
För att ytterligare göra Ingmarsö intressant för oss som bor här och för folk ”utifrån”, har
kommunen delegerat en summa pengar till museet för att vi tillsammans med Byalaget ska
producera fem lockande informationsskyltar om ön. Dessa kommer att placeras så att det är
möjligt att gå en runda och på så sätt få grundläggande kunskap om Ingmarsö – fakta och
berättelser. En arbetsgrupp kommer att arbeta med detta och vi planerar att skyltarna ska
vara på plats sommaren 2018.
Under säsongen 2018 kommer museet närmare presentera syskonparet August och Viktoria
som bodde på Norrgården. Presentationen kommer sedan att ingå i museets fasta
utställning. Ytterligare tema för 2018 blir Sådrodden – något som många har minnen av och
där det finns gott om material – såväl stillbilder som film och berättelser.
Museet smygöppnar igen till påsk. Formell säsongsinvigning i början av juni.

Vägföreningsnytt
I år har det varit ganska lugnt på vägfronten. Men efter semestrarna har det hänt saker. Vi
har förstärkt och förbättrat tre kurvor. För det jobbet har vi fått stadsbidrag på 70%.
Byvägen är belagd med nytt slitlager som är c:a 5 cm tjockt. Vi har börjat använda ett finare
grus än tidigare och vi tycker att det har blivit en betydligt bättre vägbana tillsammans med
Ligninbehandlingen som vi ju har hållit på med några år nu. Resultatet har blivit betydligt
mindre underhåll. T.ex. så är det betydligt färre ”potthål” än förut. Tyvärr så började dom
dyka upp igen efter det ovanligt mycket regnandet under hösten. Men idag när detta skrivs
(15 november) kan jag konstatera att det inte finns ett enda potthål kvar på de vägar som
ingår i vägföreningens ansvar. Övriga vägar kommer efterhand att få nytt slitlager de
närmaste åren. Vi har upprättat en underhållsplan Till nästa säsong kommer vi att byta ut
alla vägskyltar eftersom vi numera har vägnamn. Skyltarna kommer att få ungefär samma
utförande som de nuvarande, men texten blir ifylld med vitt för litet bättre synlighet. De
nuvarande skyltarna börjar bli angripna av väder och vind. Dessutom börjar stolparna ruttna.
Vi önskar att alla Ni som ser något som behöver åtgärdas hör av er till vägföreningen. Vi kan
inte alltid ha koll på vad som händer med våra vägar, så hör av er!

Lägesrapport från Ingmarsö Missionshus
Sommarens omväxlande program har nu genomförts och vi har ett program kvar i år.
Välkommen till julotta med kaffe på juldagsmorgonen 25 december kl 07.30.
Eva Danneholm leder julottan och Anci och Mats Nordvall med flera medverkar med musik
och spel till psalmer. Bjud in intresserade vänner.
Inför nästa sommar planerar vi liknande program som detta år.
På årsmötet i augusti 2017 antogs nya stadgar och fastslogs att Ingmarsö Frikyrkoförsamling
ska överlåta fastigheten Ingmarsö 3:22, Ingmarsö Missionshus, som gåva till Stiftelsen
Ingmarsö Norrgård och Skola samt att Ingmarsö Frikyrkoförsamling ska långtidsarrendera
Missionshuset av Stiftelsen.
Överlåtelse och arrendeavtal ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Innebörden är att Ingmarsö Frikyrkoförsamling fortsätter med verksamheten i Ingmarsö
Missionshus, med egen ekonomi och ansvar för underhåll och drift av Missionshuset. Om
Frikyrkoförsamlingen upplöses kommer arrendet av Missionshuset upphöra. På detta sätt
garanteras att Ingmarsö Missionshus kommer att kunna användas av Ingmarsöborna även
om Frikyrkoförsamlingen skulle upphöra. Vi är mycket glada över denna framtidslösning för
Ingmarsös fina Missionshus.

