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Vad gör Svartsörådet?
Svartsörådet är en intresseförening på Svartsö som
bygger på samråd mellan bofasta och fritidsboende.
Rådet har sitt ursprung i den demokratiska processen med framtagning av den fördjupade översiktsplanen, FÖP. Rådet verkar aktivt för samrådslösningar mellan myndigheter, bofasta och fritidsboende så att Svartsö förblir en levande ö i Stockholms
skärgård. Sedan starten i februari 1994 har rådet
också arbetat med de utvecklingsprojekt som beslutats av årsmötet.
Svartsörådet har 122 registrerade medlemmar.

Upprustning av hamnen vid Sjöbodarna – vad händer?
Sjöbodarnas samfällighetsförening påbörjade under
2006 planering för en genomgripande upprustning
och utbyggnad av hamnen vid Sjöbodarna, norra
Svartsö.
Lantmäteriet är nu klara med en ”fastighetsbestämning”, d v s det är fastställt vilket mark- och vattenområde som samfälligheten omfattar. Med det som
underlag ska nu en ansökan om miljödom (vattendom) lämnas till miljödomstolen. Lantmäteriet ska
nu också påbörja ombildningen av den nuvarande
marksamfälligheten till en gemensamhetsanläggning
så att de fastighetsägare som har anknytning till
Sjöbodarna och som anmält intresse av båtplats
också kan bli delägare i anläggningen.
Enligt den ursprungliga tidplanen skulle ombyggnaden starta under senhösten 2008 med kan avsevärt
försenas pga. myndigheternas handläggningstider.

Pensionatsfastigheten – Svartsörådet har engagerat sig …
….därför att Pensionatet, som är den största verksamheten med flest sysselsatta på ön (26 deltidsanställda), under senare år fått en allt viktigare roll för
utvecklingen av arbetstillfällen och som social samlingspunkt på Svartsö och i Mellanskärgården. När
skolan hela tiden ligger på gränsen av sin existens
får bara inte en så stor arbetsgivare också försvinna.
Det skulle starkt påverka underlaget för affären,
kommunikationerna, övrig yrkesverksamhet och
antalet bofasta riskerar att decimeras ytterligare.
Det, anser Svartsörådet, är till stor nackdel för de
flesta fast- och fritidsboende på Svartsö.
Svartsörådet har därför i ett remissvar till kommunen meddelat att rådet är positivt till en detaljplaneläggning för fastigheten Skälvik 1:3. En detaljplan,
med dess demokratiska process, kan bäst tillgodose
hela Svartsös befolknings möjlighet att påverka hur
större bebyggelseprojekt utförs på ön.

Däremot har Svartsörådet ännu inte tagit ställning
till Alliance utvecklingsförslag.
Rådet är självklart lika angeläget som de flesta på
ön, att en eventuell exploatering görs med stor hänsyn till allt det skyddsvärda inom området.

Viktigt informations- och diskussionsmöte inom kort på Svartsö
Svartsörådet har ännu inte tagit ställning till Alliance ABs exploateringsförslag eftersom vi saknar en
hel del fakta och vi har heller inte kunnat skaffa oss
en nödvändig bild av opinionsläget på Svartsö.
Svartsörådet har därför kommit överens med ledningen för pensionatet (Marianne & Lena) och med
Alliance Fastighetsutveckling om att arrangera ett
möte där alla intresserade kan få fakta från dem som
är direkt inblandade i utvecklingsplanernas framtagning och deras framtida visioner.
Självklart finns också då möjligheten att framföra
sina synpunkter och idéer eftersom allt ännu befinner sig i ett mycket tidigt stadium.
Möte planeras att ske i slutet av mars, lite beroende
på när kommunens beslut om planen blir klart.
Separat inbjudan skickas ut 14 dagar innan

Kustplanen
Värmdö kommun har beslutat att arbetet med den
särskilda kustplanen ska läggas ned. Istället ska allt
arbete och material införlivas i den revidering av
kommunens översiktsplan som förväntas påbörjas
under 2008.
Översiktsplanen kommer att fokusera på trafik,
bebyggelseutveckling och natur/miljö. Kust o skärgård och klimatfrågan är andra områden som ska
med.
En vision för framtiden ska också arbetas fram. Hur
vill vi att kommunen ska se ut 2020?

Dokumentationen om livet på
Svartsö har påbörjats
Idén att ge ut en skriftserie som skall spegla livet på
Svartsö, exempelvis båtar, sommargäster förr och
nu, jordbruk och skola osv., har nu börjat ta form.
Första temat ska handla om sommarlivet på ön och
en hel del material har redan börjat komma in. Britt
Göransson, som är sammankallande för arbetsgruppen, har kallat till ett arbetsmöte den 1 mars. Mer
konkret information kommer då.

Årets Svartsöbo 2007
är Tomas Asperyd med den förkortade motiveringen – Ingen har som han, helt osjälviskt, stöttat och
hjälpt behövande på Svartsö!
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Ovisst för Brädgården

Efter att landstingspolitikerna i augusti 2007 beslutat att dra in fraktstödet för tungt och skrymmande
gods i Stockholms skärgård och Mälaren from 1
januari 2008 påverkas ett antal skärgårdsföretagare,
däribland brädgården på Svartsö. I kombination
med ökade priser på upp till 40% under 2007och
det indragna fraktstödet ser tyvärr framtiden mörk
ut för brädgården. Petter Lundgren som driver
brädgården genom Svartsö Allfix & Båttransport
söker nu lösningar i form av samarbetspartners hos
leverantörer för att på så sätt få ner omkostnaderna i
lagerhållning och frakter. Ännu är ingenting bestämt
om brädgården kommer att finnas kvar eller om den
tvingas att stänga men ”det vore tråkigt för ön” om
ett serviceföretag på ön försvinner, än håller vi
tummarna.

Pengar att hämta ur Öppet Landskapsfonden
Vi uppmanar dig som tror att du har något Öppet
Landskapsprojekt du skulle vilja starta att söka
bidrag ur fonden.
Det kan vara stora eller små projekt, alla är lika
välkomna.
Kriterier för bidrag är att åtgärden skall vara inom
ett område som är av intresse för många.
Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Utdelning ur fonden sker hela året.

För många bävrar?
Vi har ju i Storträsk haft bäver i många år nu och
sen en tid även inne i Lillträsk. På Svartsö vet vi att
det finns minst två familjer och att det kanske inte
är så lätt att hitta nya områden. Mellan sjöarna finns
en kanal med ett stort rör under vägen men denna
bäck bygger bävern raskt igen även om den rensas
av oss Svartsöbor. Vattenförbindelsen mellan sjöarna är värdefull att hålla öppen då enda förbindelsen
ner till Saltsjön sker via Lillträsk och en bäck väster
om pensionatet
Kanske det är lämpligt att vi håller efter bäverstammen och ser till att endast en familj finns kvar?

Biblioteket drivs vidare
Kommunen har beslutat säga upp Värmdös fem öbibliotekarier från den 1 februari 2008, och därmed
spara totalt 250000 kr.
Kvar skulle endast finnas böcker tillgängliga för
barn och ungdomar i skolan.
På Svartsö har Mia Alonzo beslutat driva biblioteksverksamheten vidare i egen regi. Hon vill genom olika aktiviteter locka gamla och nya besökare
till biblioteket i skolan. Vi tackar för hennes initiativ och önskar Lycka Till!

Hyresbostäder på Svartsö
Kommunens arbete med framtagandet av detaljplaner för våra hyresbostäder på öarna har försenats,
då personalomsättningen på kommunens planavdelning har varit hög.
Samtidigt söker vi i den för öarna gemensamma
bostadsgruppen, efter ett företag eller organisation
som är beredd att ha det övergripande ansvaret för
hela byggprojektet på Svartsö, Runmarö, Möja,
Nämdö och Sandhamn.
Vi konstaterar också att nuvarande konjunktur påverkar prisnivån och minskar intresset för byggande
av bostäder i skärgården.

Svartsörådets hemsida
Svartsörådet räknar med att ha en ny livaktig hemsida klar i början på februari. Internet är ett bra
verktyg för informationsspridning särskilt när
mycket av allmänintresse händer på Svartsö.

Hänt sen sist!
Skvaller och sånt…
Nytt om Bryggcaféet
Åsa och Ove vill passa på att tacka för sommaren
2007. Den gav mersmak så de fortsätter i samma
anda med servering av kaffe, te, dryck, och i matväg
goda smörgåsar och lättare rätter och självklart
glass! Från mitten av maj kan du fika där på helgerna. Under sommarlovet är det öppet alla dagar i
veckan kl 10-18.
Vill du vakna till vågskvalp? Hyr då en av de populära sjöbodar, med enkel standard. Bodarna som har
två eller fyra sängar kostar 450:- per dygn och bod.
Ring och boka på telefon 08-542 47 110.
Välkommen till Svartsö café & bodar

Intet nytt från Svartsökrog-fronten
Psalmgudstjänsten – publikrekord igen!
Knök-fullt i Bygdegården den 9:e december,
många, många var med och sjöng av hjärtans lust.
Vi gratulerar arrangörerna.

Svartsöruset – det enda nyttiga ruset
Omkring 90 tävlanden genomförde Svartsöruset
2007. Den kompletta resultatlistan finns i Svartsö
Lanthandel. Vi gratulerar alla vinnare!
Förstapristagarna får plats här:
Barn 2km
Christoffer Nyqvist
Pojkar 2km Herrman Gustavsson
Flickor 2km Camilla Nyqvist
Herrar 4km Mikael Lindahl
Damer 4km Liselott Berntson
Herrar 8 km Gabriel Dornert
Damer 8 km Usana Cristobal
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Och tack för alla 100-lappar! De ger oss möjligheten att sprida mer information till Svartsöborna och arbeta vidare på de beslutade projekten. Postgironumret är 16 56 86 -7, för er som ännu inte hunnit betala. Har
du synpunkter på Svartsörådet eller denna information är du välkommen att höra av dig till styrelsen.

