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Vad gör Svartsörådet?
Svartsörådet är en intresseförening för bofasta och fritidsboende på Svartsö.
Rådet verkar aktivt för gemensamma projekt med syfte att bevara och utveckla Svartsö som en levande ö
i Stockholms skärgård. Rådet har också som uppgift att påverka myndigheter att fatta beslut som gynnar
kommunikationer, näringsliv och annan samhällelig service året runt på ön.
Svartsörådet representerar Svartsö i Värmdö kommuns skärgårdsråd
Svartsörådet har sedan starten 1994 också initierat många utvecklingsprojekt som senare genomförts, t ex
återvinningsgården, Öppet landskapsfonden (stöd till bevarande av kulturlandskapet), det årliga
SvartsöRuset, bredbandsprojektet, vägledning för gemensamma avloppslösningar m fl.

Svartsörådet fokuserar under 2015/2016 främst på följande frågor:
Bredbandsutbyggnad
Bredbandsutbyggnaden har tyvärr försenats något och finansieringen försvårats på grund det ändrade
regelverket för statligt bidrag. Ansökan om EU-stöd till bredbandsutbyggnaden har nu efter omarbetning
lämnats in till Länstyrelsen i september. Vi har fortfarande gott hopp att komma igång med en första
utbyggnadsetapp på Svartsö under 2016 under förutsättning att bidragsansökan godkänns.
Mer info på www.svartsoradet.se
Kontakt: Michael Rotter, michael.rotter@vemendo.se

Hyresbostäder
Bristen på hyresbostäder lämpliga för ungdomar, äldre och nyinflyttade på Svartsö hämmar möjligheterna
för t ex lärare på skolan, hantverkare och ungdomar att bosätta sig på ön. Det gör det också svårare för
äldre att bo kvar i hemmiljön vid behov av anpassade bostäder. När det nu också aviserats statligt stöd till
hyresbostäder kommer Svartsörådet att mer aktivt försöka påverka Värmdö kommun att ta ansvar för
bostadsförsörjningen även på Svartsö.

Hemsidan/Facebook
Till 2016 kommer du också att få ökade möjligheter att kunna följa vad som händer på Svartsö och om
Svartsörådets aktiviteter via Facebook och en uppdaterad hemsida. Vi kommer särskilt att lyfta fram
eldsjälarna som med olika initiativ jobbar för att Svartsö ska vara en levande skärgårdsmiljö året runt.

Födelsedags- och minnesgåvor till Öppet landskapsfonden
Öppet landskapsfonden har under åren delat ut betydande medel för att bibehålla och öppna upp
kulturlandskapet på Svartsö med mycket gott resultat. Bidragsansökningar till angelägna åtgärder
överstiger därför nu tillgängliga medel. Svartsörådet kommer att till 2016 öppna möjligheter att enkelt
kunna ge t ex en födelsedags- eller minnesgåva till Öppet landskapsfonden via hemsidan. Detta tror vi
kan vara ett uppskattat sätt att glädja en jubilar eller att hedra minnet av en närstående samtidigt som man
medverkar till att bevara Svartsö unika kulturlandskap.

Bidra till Svartsös utveckling –Ge bidrag till någon av våra fonder!
Läs mer på www.svartsoradet.se om Öppet landskapsfonden och Svartsö Framtidsfond. Ditt bidrag
används för åtgärder som skyddar och främjar miljön på Svartsö. Bidraget ställs till Svartsörådets plusgirokonto 16 56 86-7.

Medlemsavgift 2016
Medlemsavgiften är oförändrad, 100 kronor/hushåll.Inbetalas till Svartsörådets plusgirokonto:
16 56 86-7. Stöd också gärna Svartsörådets fonder med ett extra bidrag! Se bifogat inbetalningskort.

Mer info på www.svartsoradet.se
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