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SVARTSÖRÅDET
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Svartsörådet, orgnr 814000-0194, får härmed avge redovisning för perioden
2015-06-01 – 2016-05-31, vilket är föreningens tjugoförsta verksamhetsår.
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Föreningens vision för Svartsö 2030
Svartsö är år 2030 en livskraftig skärgårdsö med goda förutsättningar för fast- och
fritidsboende i alla åldrar.
En ö:
- där människor samverkar för att skapa en bra livsmiljö.
- med ett växande hållbart näringsliv som ger goda möjligheter att leva och försörja sig året
runt.
- med ett bevarat natur- och kulturlandskap med aktiva jordbruk. Hus som byggs anpassas till
öns byggnadstradition.
- där miljön värnas och dricksvatten kan hämtas i insjöarna.
- med goda kommunikationer som underlättar för näringsliv, fritids- och fastboende.
- där det finns skola och annan viktig samhällsservice för människor i alla åldrar.
- där det finns möjlighet att hyra åretruntboende för fastboende till rimlig kostnad.
- som kan bjuda alla besökande på positiva upplevelser.
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Föreningens verksamhet:
Svartsörådet bildades 1994-02-05.
Medlem är den som erlagt föreningens årsavgift, fn 100 kronor, och antingen är folkbokförd,
fritidsboende eller stadigvarande hyr eller äger en fastighet på Svartsö eller dess intilliggande
öar avstyckade från Svartsös stamfastigheter.
117 hushåll har erlagt medlemsavgift under verksamhetsåret.
Styrelsen har hållit 6 protokollförda styrelsemöten.
Under verksamhetsåret har Svartsörådet främst arbetat med följande frågor:
Bredband
Bredbandsprojektet har haft som mål att alla fastighetsägare på Svartsö och närliggande öar
ska ges möjlighet till en snabb bredbandsuppkoppling via fiber under 2015. Hittills har drygt
250 fastighetsägare på Svartsö och intilliggande öar anmält intresse av bredbandsanslutning.
På grund av förändrade regler för statligt bidrag till bredbandsutbyggnad försenades
bidragsgivningen och därmed också vår utbyggnad med minst ett år. Efter att en reviderad
ansökan lämnats beslutade Jordbruksverket i april att bevilja bidrag. Värmdö kommun
beslutade också i januari 2016 att ge en kommunal bidragsdel om drygt 1miljon kronor.
Utbyggnaden av en första etapp på Svartsö i området Svartsö Norra – Skolan påbörjades
under våren 2016 med beräknad driftstart under hösten. Under 2017 påbörjas sedan en etapp
2, den exakta omfattningen är beroende av inlämnade intresseanmälningar.
Vid Svartsörådets årsmöte 20 augusti ges ytterligare information om de aktuella kommande
etapperna för bredbandsutbyggnaden.
Skärgårdsrådet
Svartsörådet är representerat i Värmdö kommuns Skärgårdsråd och har under året deltagit vid
3 ordinarie möten. Föreningen driver i Skärgårdsrådet frågor om förbättrade möjligheter att
leva och verka på Svartsö året om för såväl fastboende som fritidsbor. Aktuella frågor har
gällt bland annat skärgårdsskolans utveckling, upphandlingen av skärgårdstrafiken, offentlig
service i skärgården samt de lokala näringarnas förutsättningar att utvecklas.
Medlemskap i SIKO
SIKO (Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation) arbetar för att Stockholms
skärgård ska vara en livskraftig och hållbar plats som går att leva, bo och verka i. Efter
ansökan är Svartsörådet medlem i SIKO från 2016. Genom medlemskapet ser vi ökade
möjligheter att i en bredare samverkan på regional nivå kunna verka för utvecklingen på
Svartsö. Mer information om SIKO: www.siko.org.se
Öppet landskap
Svartsörådet har under verksamhetsåret lämnat bidrag om sammanlagt 6 325 kronor som stöd
till slyröjning av åkermark ur fonden Öppet landskap.
Hemsidan/Facebook
Under året har vi förbättrat informationen på hemsidan samt även öppnat möjligheten att följa
Svartsörådet på facebook.
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Svartsö Framtidsfond
Svartsö framtidsfond bildades 2015 då årsmötet beslutade om en ny fondstruktur. Fonden har
som ändamål att stödja miljöinriktade angelägna utvecklingsprojekt/åtgärder på Svartsö och
fondens medel uppgår till 27 699 kronor. Inga ansökningar om medel ur fonden har inkommit
under verksamhetsåret
Svartsöruset
Svartsöruset genomfördes traditionsenligt 19 juli med 120 deltagare vilket är det högsta
antalet hittills!
Dokumentationsprojektet
Svartsörådet har tillsammans med Hembygdsföreningen stått som ekonomisk garant för
utgivningen av en skrift dokumenterat livet med jordbruk och fiske förr på Svartsö. Skriften
publicerades sommaren 2015 och försäljningen har gått mycket bra vilket inneburit att
Svartsörådet inte behövt bistå med medel för utgivningen.
Bidrag till hjärtstartare
Svartsörådet har gett bidrag om 6 500 kronor som delfinansiering av inköp av en hjärtstartare
på norra Svartsö som placerats på Skärgårdshotellet.
Ekonomi
Den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut framgår av efterföljande resultat- och
balansräkning.
Styrelsen föreslår att överskottet på sammanlagt 1 776 kr balanseras i ny räkning.

Svartsö den 10 juli 2016

Olle Wallin
Ordförande

Björn Sjögren
Kassör

Petter Lundgren

Britt Göransson

Rolf Kling

Michael Rotter

Toivo Heinsoo

Revisorspåtecknande

Gunnar Wennerstein

Anders Frelin

