
Om Svartsörådet 
Svartsörådet arbetar för att Svartsö ska vara en del 
av en levande skärgård. Man ska kunna bo och 
arbeta här året runt med en bra samhällsservice. 

Det ska finnas bra möjligheter för fritidsboende 
med goda kommunikationer, affär, skola och annan 
nödvändig service. Vi ska också kunna bjuda alla 
besökare på positiva upplevelser. 

Genom vår fond för öppet landskap arbetar vi för 
att bevara öns kulturlandskap i vår unika 
skärgårdsnatur. 

Verksamheten 2019/2020 
Intressebevakande 
Vi ingår i Värmdö kommuns skärgårdsråd. Där 
behandlas alla de frågor som kommunen ansvarar 
för och som påverkar skärgården. Exempelvis hav- 
och kustplan som ingår i arbetet med kommunens 
nya översiktsplan. Svartsörådet är medlemmar i 
SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars 
KontaktOrganisation). SIKO är ofta remissinstans 
för frågor som rör skärgården. 

Bredband (fibernät) 
Under året har vi fortsatt undersöka möjligheter 
att förse hela ön med snabb uppkoppling. Mycket 
är nu förberett för en vidareutbyggnad med tyvärr 
lyckades vi inte få en acceptabel överenskommelse 
med en av de berörda markägarna. Kostnaden för 
ledningsrätten blir därmed alldeles för hög för vår 
begränsade ekonomi. Vi kommer under resten av 
året koncentrera oss på att lösa finansieringen.  

Tyvärr är vi för få för att väcka kommersiellt 
intresse. Vi har i olika omgångar kontaktat 
kommunen och Region Stockholm för att söka stöd 
och väcka intresse för ett samhälleligt  

 engagemang för att också skärgården ska nå de 
nationella målen för bredband. Nästa år kopplas 
den fasta telefonin ner på ön. Många, inte minst de 
som har näringsverksamhet på eller från ön, är  
beroende av en väl en fungerande infrastruktur.  
Mycket av samhällets service flyttar också till  
digitala lösningar. Bredband är viktigt för alla. 
Du kan ännu anmäla intresse för anslutning. 
Kontaktperson är Michael Rotter. I arbetsgruppen  
ingår även Olle Wallin och Toivo Heinsoo. 

Återvinning och avfall 
Föreningen har fortsatt med att påverka kommunen 
om att uppgradera vår anläggning på ön till att  
kunna ta emot fler typer av avfall. Vi tycker inte att 
lösningen med återvinningsbåten är optimal. Det är 
ett bra komplement, men täcker inte behoven alla 
årstider. Vi har en arbetsgrupp som arbetar med  
avfallsfrågor generellt. En viktig fråga för skär- 
gården där en liten befolkning ska hantera tidvis 
stora mängder av avfall. Arbetsgruppen består av 
Therese Kumlin och Martin Hinders. 

Öppna landskap 
En viktig fråga är hur vi kan bibehålla kulturland- 
skapet. Ängar växer igen fort och om inget görs  
ändras öns karaktär. Många håller sina ägor i gott 
skick. Andra behöver stöd. Genom Svartsörådet  
avsätter vi en stor del av medlemsavgiften till en 
fond från vilken man kan söka bidrag till landskaps- 
vård. Fonden är inte obegränsad, men kan ge ett 
litet stöd till landskapsvården. Kontaktperson är 
Rolf Kling. 
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Hav, kust och biosfärer 
Vi har en arbetsgrupp med Rose-Marie Skogman,  
Olle Wallin och Turid Stenhaugen för att följa 
kommunens arbete. Gruppen har granskat 
uppgifter i utkast till Kust- och Havrapporten. P.g.a 
rådande omständigheter har gruppen inte träffats  
och arbetat vidare med biosfärområden. Däremot 
bestämt att fördjupa oss i vad biosfärområden  
innebär och hur det skulle kunna gynna öns  
utveckling. Gruppen kommer ha kontakt med 
Världsnaturfonden och kommunen. 

Styrelse 
Svartsörådets styrelse har under året bestått av  
Toivo Heinsoo (ordförande), Charlotte Noaksson, 
Hans Friberg, Rose-Marie Skogman, Anita Heurlin  
Therese Kumlin med suppleanter Martin Hinders 
(kassör), Rolf Kling, Michael Rotter, Anders Janrik, 
Olle Wallin och Torbjörn Nilsson. Styrelsen har  
träffats fysiskt och digitalt vid sex tillfällen.  

Årsmöte 15 augusti kl 13 
Föreningens årsmöte äger rum den 15 augusti 
kl 13-14 på Hembygdsgården, Alsvik.  
Årsmöteshandlingar och ekonomisk berättelse 
kommer att finnas på nya hemsidan. 
Välkommen! 
 

Att vara medlem i Svartsörådet 
Du kan stödja föreningens verksamhet genom 
att betala medlemsavgiften på 150 kr (per år). 
Du kan betala genom Swisch 1236678692 eller 
genom Plus Giro 165686-7. 
Ange ditt namn och adress. Gärna också mejl- 
adress så kan vi bli mer digitala. 
Vill du kan du också ge ett bidrag till landskaps- 
fonden. Ange i så fall det särskilt. 

Inget vanligt nyttigt rus men ett anpassat 
På grund av de restriktioner som rått och gäller  

med anledning av pandemisituationen ställs årets 

upplaga av det enda nyttiga ruset, Svartsöruset, 

in. Således gott om tid att träna inför nästa år! Men  

delta i det alternativ som skapats. Se hemsidan. 
 

 

 
 

Ny hemsida på gång 

Läs mer om Svartsö och Svartsörådets arbete på 
vår nya hemsida. 

Adressen kommer vara som tidigare: 
svartsoradet.se  Mejl: styrelsen@svartsoradet.se 

Gynna gärna näringarna på Svartsö också nu. Kom 
gärna hit. Och glöm inte att vi måste bete oss på 
ett ansvarsfullt sätt och inte utsätta andra för 
smitta eller annan ohälsa. 
 
Svartsö lanthandel, Alsvik: svartsolanthandel.se 
Bistro Sågen: bistrosagen.se 
Svartsö Skärgårdshotell och vandrarhem: 
svartsonorra.se 
Svartsö Krog: svartsokrog.se  

Man kan hitta små fina skyltar på Svartsö som Elisabeth och 

Peter har satt upp. De visar på skogsstigar. Tänk på att när du 

utnyttjar allemansrätten har du ett ansvar för att inte skada 

eller skräpa ner. Dessutom måste man respektera att det är 

andras mark man går på. Visa hänsyn och inte störa. 

 


