Svartsörådet
Verksamheten 2020-2021

En levande ö
Svartsörådet är en förening som vill gynna
möjligheter till att verka och bo på Svartsö. Här
finns idérika entreprenörer, många som vill gynna
naturvärdena och de öppna landskapen på ön.
Dessutom skärgårdens bästa lanthandel, skola,
vandrarhem och hotell, två restauranger. Således
möjligheter till ett bra liv, permanent eller under
kortare besöksperioder. Alla är välkomna att öka
möjligheterna för en hållbar utveckling.

Svartsörådet 2021-2022
Vi lägger ett märkligt verksamhetsår bakom oss.
En förening behöver för att vara livaktig kunna
verka med möten och sociala kontakter. Riktigt
det har inte varit möjligt under pandemitiden.
Ändå har vi försökt att driva frågor som varit
viktiga för Svartsö.
Öppna landskap
Genom att betala medlemsavgiften (150 kr/år och
hushåll) och lägga till en valfri summa kan man
bidra till arbetet med öppna landskap. Under
verksamhetsåret har fyra ansökningar beviljats
om totalt 20 000 kr. Bidragen avser
medfinansiering för slyröjning, slagning och
stängsel. Många markägare gör stora insatser för
att hålla ängar öppna, också utan bidrag. Ett stort
tack till alla dem!

anslutning fortsätter. Målet är att en första
fortsättning sker kring Alsvik under 2021. Löpande
information ges genom hemsidan svartsoradet.se.
Återvinning på ön
Vi arbetar för att Svartsö som en av Värmdö
kommuns kärnöar ska ha en fullt utbyggd hantering
av avfall (ex elavfall och målarfärg) som det var
för några år sedan. Frågan om den investering som
behövs för säker hantering har väckts hos
kommunen.
Ny översiktsplan
Kommunen arbetar med en ny översiktsplan som
också inkluderar öarna. Vi har genom Svartsörådet
yttrat oss om den fortsatta planeringen. Särskild
tonvikt har vi lagt på sådant som hållbar
utveckling, byggande, infrastruktur (nu när den
fasta telefonin avvecklats), skolfrågan och
vattenmiljöfrågor. Vi vill att det ska vara möjligt
att bo på heltid eller deltid med distansarbete på
ön. Allt finns på hemsidan och mycket även på
Facebook.
Sjötrafikfrågor
Föreningen bevakar utvecklingen av sjötrafiken och
frågor kring replipunkterna Åsättra (Österåkers
kommun) och Boda (Värmdö kommun som genom
Värmdö hamnar också förvärvat markområdet med
parkering m.m.)

Bredband

Ekonomi

Arbetet med att ge möjlighet för alla att få fiber-

Ekonomisk rapport kommer finnas på hemsidan.

Styrelsen:
Toivo Heinsoo, Charlotte Noaksson, Therese Kumlin,
Rose-Marie Skogman, Hans Friberg, Martin Hinders,
Olle Wallin, Rolf Kling, Björn Hansson, Michael
Rotter, Anders Janrik och Anita Heurlin.
Arbetet i styrelsen sker genom arbetsgrupper.

Styrelse
Föreningens styrelse består av sex ordinarie
ledamöter och sex ersättare. Alla deltar på lika
villkor i styrelsens arbete. Under året har styrelsen
haft digitala styrelsemöten. Sammantaget har
styrelsen träffats vid sju tillfällen.

Samverkan och inflytande
Svartsörådet är medlem i SIKO som är en
sammanslutning av olika ö-föreningar i skärgården.
En av föreningens styrelsemedlemmar är också
invald i styrelsen för SIKO. Vi är även
representerade i Värmdö kommuns skärgårdsråd
som också inkluderar kommunstyrelsens presidium.
Under verksamhetsåret har alla möten hållits
digitalt.

Bli medlem
Vi välkomnar nya medlemmar till föreningen. Ditt
stöd ger ett värdefullt bidrag till att driva frågor
viktiga för Svartsö. Allt arbete i föreningen sker
ideellt utan ersättningar. Medlemsavgiften är 150 kr
för ett hushåll. Swisha 1236 67 86 92 eller använd
Plusgirokonto 16 56 86-7. Glöm inte ditt namn och
ange gärna e-postadress. Meddela om du också ger
ett bidrag till fonden för öppna landskap.

Årsmöte
Årets årsmöte äger rum lördagen den 21
augusti kl 13 vid Hembygdsgården, Alsvik.
Kontakta gärna valberedningens
sammankallande Matte Hedelin
(mattehedelin@gmail.com) om du vill bidra
i styrelsearbetet.

