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V

ad 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.

U

pprustning av hamnen vid Sjöbodarna planeras

Sjöbodarnas samfällighetsförening påbörjade under
2006 planering för en genomgripande upprustning och
utbyggnad av hamnen vid Sjöbodarna. Målet är att få
en fungerande hamnläggning för dagens behov och
skapa en attraktiv hamnmiljö där de kulturhistoriska
värdena lyfts fram.
En förslagskiss för hamnen har tagits fram med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen.
Den planerade utbyggnaden omfattar ca en dubblering
av antalet båtplatser till ca 70 st, förbättrad hamn med
kajer för taxibåtar, svävare och övriga näringsverksamheter. Gästplatser för besökande båtar kommer också
att finnas.
Tidigt samråd enligt Miljöbalken genomfördes under
hösten 2006 med berörda grannar, Länsstyrelsen och
Värmdö kommun.
En ansökan om lantmäteriförrättning för att ombilda
den nuvarande marksamfälligheten till en gemensamhetsanläggning har lämnats in.
Ansökan om miljöprövning (vattendom) kommer att
göras före sommaren.
Om allt går enligt planerna kan upprustningen av hamnen påbörjas under 2008 och vara slutförd till sommaren 2009.

V

ill du vara med och berätta om
Svartsö!

Svartsörådet tar nu initiativ till en dokumentation om livet på Svartsö förr, nu och i framtiden. Har du något du vill skriva om eller något som
redan ligger i byrålådan?
Det kan handla om människorna, skolan, fisket, pensionaten, jordbruket – ja, det kan vara vad som helst som
berör Svartsö.

Välkommen att lämna ditt bidrag – gärna även bilder i Svartsö Lanthandel eller maila det till
info@svartsoradet.se
Tanken är att vi ska publicera berättelserna i en skriftserie.
Vi har tänkt samla alla som vill vara med till ett inspirationsmöte den 6 juni kl. 13.00 i Bygdegården.
Välkommen med ditt bidrag!
Ulla-Britt Svensson, Turid Stenhaugen, Gun Forsslund, Åsa Österberg

Å

rets Svartsöbo 2006

Till Årets Svartsöbo 2006 har utsetts Anders
Forsslund med motiveringen:
”För hans mångåriga verksamhet
som motor i vår ös musikliv, för allsångskvällar, ledare av Psalmorkestern och engagerare av
skickliga musiker i sin krets. För oförglömliga
stunder i Bygdegården, på Krogen och på Herrgår´n.
Har du förslag på någon Svartsöbo 2007 som utan
fokus på egen vinning starkt bidragit till Svartsös utveckling så lämna det till Svartsörådet.

A

lla Bredbandsintresserade
Vi har nu äntligen tillgång till bredband på
Svartsö!

1. ADSL- För information och anmälan gå in på Kustbandets hemsida: www. Kustbandet.com,
E-mail info@kustbandet.com
2. Wimax är ett trådlöst system baserat på Stokabs
fiberkabel. För information och/eller anmälan ring
operatören Nilings, Nils Sundman mob.tel. 0707877880. E-mail: Nils.Sundman@nilings.se
3. 3Bredband är ett mobilt system och passar väldigt
bra för de med dubbelt boende. 3 kom med båten M/Y
Valen till Ahlsvik i april för att informera om sin nya
hastighet Turbo 3G som ger 3,6 mbits/s .
4. Telia bygger ut sina stationer under hösten för att
kunna leverera bredband via ADSL till alla via telefontrådarna.

P

engar kvar i Öppet Landskapsfonden

Svartsörådet administrerar en Öppen Landskapsfond för att hålla Svartsö öppet, vackert
och tillgängligt för så många som möjligt. Pengarna är
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skänkta av boende på ön (permanentboende och fritidsboende) dessutom ger även Svartsörådet ett bidrag.
Vad kan jag söka för?
Det kan handla om att röja upp gammal åkermark tex.
bidrag till inhyrd traktor-körning eller driva djurhållning tex. bidrag till stängselkostnad. Du kan även söka
för åtgärder i insjöar, skogen och strandområden.
Vi uppmanar dig som tror att du har något projekt 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.

P

ensionatets framtid räddad?

Personalstiftelsen Sveaskog Skälvik aviserade
under hösten 2006 till nuvarande arrendatorer,
Svartsö Herrgårdspensionat, att man avsåg att sälja
fastigheten (med undantag av trädgårdsmästarbostaden). Försäljningen planerades att genomföras under
våren 2007.
Eftersom fastigheten framtida användning har stor
betydelse för boende, besöksnäringar och företagare på
ön har Svartsörådet starkt engagerat sig i frågan. Kommunen och personalstiftelsen har uppvaktats med krav
på att man ska verka för att fastigheten även i fortsättningen ska nyttjas för pensionatsverksamhet och också
kunna användas för bad, friluftsliv, tennis m m i dagens
omfattning.
Uppvaktningarna har bl a lett till att Svartsö Herrgårdspensionat fått arrendeavtalet förlängt till att omfatta
även säsongen 2007.
En aktiv dialog pågår nu med kommunen och personalstiftelsen för att långsiktigt hitta lösningar som gör att
fastighetens även fortsättningsvis kan nyttjas på liknande sätt som idag.

Ö

ppet hus på Svartsö skola

Reservera lördagen den 19 maj kl. 11-19 för
en rolig familjedag med föreställningar, loppis,
café, utställningar, brännboll, fotboll, grillning, musik
och mycket mycket mer.
Arrangörer är lärare, barn och föräldrar.
Varmt välkomna!

H

yresbostäder på Svartsö
Ett stort hot mot en levande skärgård
i framtiden är den ökande bostadsbristen för bofasta.

På Svartsö finns behovet både för våra ungdomar, äldreboende och för nyinflyttande familjer.
Underlaget till skolan behöver stärkas snarast
och fler bofasta är viktig även för övrig offentlig och kommersiell service. Svartsörådet
har sedan ett par år deltagit i Värmdö kommuns arbetsgrupp för byggande av hyresbostäder på Nämdö, Möja, Runmarö, Sandhamn
och Svartsö. Huvudman för projektet har varit
Värmdö Bostäder och Runmarö har varit först
ut med en pilotstudie. Hyresbostäder i tvåplanshus är projekterade och några anbud har
inhämtats. En detaljplan för Runmarö är snart
klar, och i dagarna har just tagits beslut om att
finansiera detaljplaner för oss andra öar också.
På eget initiativ, kommer vi ö-representanter
och våra respektive föreningar from nu att
leda detta arbete, i nära samarbete med kommunen och alla berörda parter på öarna.
Om tidsplanen gäller kommer samrådsmöten
att hållas under hösten och detaljplanen för
Svartsö att antas till sommaren 2008.

S

vartsöruset – det enda nyttiga ruset

Nästan 100 sprang Svartsöruset även detta år,
2006. Vinnarna blev på 8 km: Åsa Gugolz och
Paul Norman. 4 km: Ulla Molin och Dean Glenesk. 4
km ungdom: Mia Östervall och Jonas Lundstedt. Barn
2km: Marcus Hedelin och knattar 500m : Frida
Berndtsson. Alla som inte vann denna gång har en ny
chans den 22 juli kl 15.00 vid Bygdegård

H

änt sen sist!
Skvaller och sånt…

Nytt om Bryggcafét
Svartsö bryggcafé och uthyrning av sjöbodarna kommer i år att drivas av Ove Andersson och Åsa Österberg
från Sandbacken, Norra Svartsö.
Vi ser framemot perfekta Cappuccini i solgasset och
önskar Åsa och Ove lycka till!

Bygdegårdens program 2007 ute ny
Gökotta den 20 maj, Vårfest med Elvis den 25
maj, glöm inte årsmötet den 26 maj och
Psqalmorkestern den 27 maj och mycket mer
under hela året. Se Hembygdsföreningens
program

Och tack för alla 100-lappar! De ger oss möjlighet 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.

