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Verksamhetsberättelse för Ingmarsö Byalag 2019 – 2020 
Ingmarsö Byalag 
Ingmarsö Byalag är en ideell förening som stöds av frivilliga bidrag varför fortsatta 
bidrag är angelägna, nödvändiga och välkomna. Beträffande den ekonomiska 
situationen för byalaget hänvisas till den ekonomiska rapporten. 
 
Ingmarsö Byalag har till uppgift att främja medlemmarnas intressen och att verka för 
bästa utveckling av gemensamma intressen på Ingmarsö. Verksamheten styrs av 
byalagets stadgar som finns att läsa på Ingmarsös hemsida.  
 
Verksamhetsåret 2019 – 2020  
Ingmarsö Byalag har under verksamhetsåret 2019 – 2020 haft 5 ordinarie 
protokollförda sammanträden samt mail- och telefonkontakter. 
Nyhetsbrev och aktuell information uppdateras och anslås på anslagstavlan och på 
Ingmarsös hemsida. 
 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Elisabet Wennlund  Ordförande 
Ulf Hedqvist   Vice ordförande 
Karin Sjöberg Gällnö  Kassör 
Bertil Ågren   Sekreterare och bitr. webmaster 
Cicci Renström-Suurna  Vice sekreterare 
Lotta Ljungberg  Ledamot, webmaster 
Stefan Ljungberg  Ledamot 
Henrik Pettersson  Ledamot 
Patrik Hinders  Ledamot 
 
Styrelsen har under året arbetat med följande frågor: 
 

• Skola och barnomsorg 
Förskolan ha idag elva barn och personal lokalt på ön finns för uppdraget vilket är 
mycket glädjande. Under året har det tillkommit två barn (ingår i de elva) och 
ytterligare tre barn är att vänta till gruppen. 
 

• Gästhamnen 
Första säsongen i full skala är nu genomförd under 2019. Från invigningen den 1 maj 
med tal av inbjudna gäster från SeaStop, Kommun och Regionen presenterades 
gästhamnen, inramat med musik och avrundat med lunch och mingel. Hamnen kom 
igång med en rivstart, med många båtgäster redan under maj. Beläggningen under 
hela säsongen har varit mycket god och över förväntan. Vi har fått mycket beröm för 
vår fina anläggning som har mycket hög servicegrad med toaletter, duschar, 
bastuanläggning, tvättstuga samt avsaltningsanläggning och eget reningsverk. 1,500 



 
 
 

båtgäster har besökt gästhamnen från maj tom oktober och utöver hamnavgifter har 
man köpt el, bastu, tvätt och vatten mm. Det har bidragit till ett bra ekonomiskt 
resultat, vilket inneburit att vi har kunnat finansiera hela gästhamnsprojektet fullt ut 
tillsammans med bidraget från SeaStop. 
För säsongen 2020 har vi tecknat uppdragsavtal med Södra Ingmarsö Service & 
Kommunikation. Avtalet gäller från 2020-01-01 tom. 2022-12-31 och innebär att sköta 
drift och underhåll av Ingmarsö Gästhamn. 
 

• Ingmarsö Kulturlandskap 
Syftet med Ingmarsö Kulturlandskap är att bevara öns vackra och ålderdomliga 
jordbruksmarker. Verksamheten sker inom Stiftelsen Ingmarsö Norrgård. Medel från 
Leader/Stockholmsbygd, Ö-fonden och Österåkers kommun har bland annat 
möjliggjort att logen på Norrgården fått nytt tak och flera marker har fått nya stängsel. 
Bidrag från markägare har gjort att vinterfoder har kunnat inhandlas. 
Norrgårdsstiftelsen tillhandahåller fårstall och stängslade betesmarker till de 
djurägare som vi har på ön mot att bete sker enligt en överenskommen planering. 
Stiftelsen söker jordbrukarstöd som fördelas mellan djurägarna och stiftelsen. 
Verksamheten fick stort gensvar från Ingmarsöborna när man bad om frivilliga bidrag. 
Hur bidragen kommer att användas ska redovisas särskilt för bidragsgivarna. 
 
Ansökan till Leader/Stockholmsbygd om bidrag till inköp av redskap för vallskörd har 
beviljats och inköp pågår under våren 2020. Målet är att verksamheten ska bli 
självförsörjande på vinterfoder. 
 
Ett mer långsiktigt hållbart mål har varit att en ny bofast lantbrukare skulle ta över 
naturvården på ön men för detta har saknat en lämplig bostad. Björn Carlson, som 
äger en stor del av jordbruksmarken, har nu erbjudit sig att bekosta ett nytt 
bostadshus vid Norrgården. Det har uppmärksammats av fackpress och gjort att ett 
stort antal intresserade har hört av sig. Under våren 2020 pågår förberedelser för det 
nya bostadshuset och samtal med intresserade lantbrukare.  
 

• Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola 
Byalaget är tillika Österåkers Kommun som stiftare med i stiftelsens styrelse. 
Stiftelsen ansvarar för förvaltning och utveckling av Norrgården. 
Kommunen har beviljat bidrag till renovering av det röda huset. 
 

• Ingmarsödagen  
Ingmarsödagen genomfördes 2019 med många besökare, marknad, Ingmarsöloppet, 
bra musik och god mat. Dagen är mycket uppskattad av besökarna! 
Planerna för att genomföra Ingmarsödagen 2020 är fortfarande osäkra pga 
föreskrifter med anledning av pandemin. Vi får hoppas…… 
 

• Ingmarsökartan 
Den senaste upplagan av Ingmarsökartan börjar ta slut och byalaget har blivit lovat 
bidrag från kommunen till en ny upplaga. I samband med detta sker en uppdatering 
av informationen på kartan. Finansiering av kartan sker med hjälp av kommunbidrag 
och byalaget. Den populära kartan finns tillgänglig utan kostnad samt går att ladda 
ner. 
 

• Hemsidan 



 
 
 

Ingmarsös hemsida utvecklas löpande och ambitionen är att förse öbor och besökare 
med aktuell information. Styrelsen har under året förstärkt med köpt teknisk 
kompetens för att säkerställa förvaltning och utveckling av hemsidan. Målet är att 
Ingmarsös befolkning ska uppleva att hemsidan är intressant och att den innehåller 
viktig gemensam information om vår ö. Informationsbrevet som kommit ut 2ggr/år 
återfinns numera att läsa på hemsidan under fliken Ingmarsö/Byalagets 
informationsbrev. 
 

• Båtluffarleden 
Kommunen har anslagit pengar till nya skyltstolpar för Båtluffarleden. Inköp av 
material och uppsättning av de nya stolparna har skett under sommaren av byalaget. 
Skärgårdsstiftelsen har renoverat spången över Pärashålet. 
 

• Projekt miljö och källsortering 
Byte av personer i ledningen för Roslagsvatten i höstas har gjort att vi tappade tempo 
i frågan men dialogen med Roslagsvatten kring återvinningscentral (ÅVC) och 
källsortering fortsätter. Planerna för en återvinningscentral är nu mer konkreta och 
markfrågan är löst. Beträffande övrig sortering sker mycket nytt i lagstiftningen. 
Byalaget hade planerat ett informationsmöte med Roslagsvatten om detta tidigt i 
våras. Mötet fick dock ställas in på grund av pågående pandemin och är nu planerat 
till den 3 juni. 
 

• Krisberedskap 
Efter mötet på Lurkan i höstas med kommunens dåvarande säkerhetsstrateg 
angående krisberedskap har samarbetet med kommunen inte kunnat återupptas på 
grund av pandemin och att kommunen anställt en ny säkerhetsstrateg under våren. 
Planerna vid höstmötet var bl. a. att kommunen skulle se över på vilket sätt dom 
kunde stödja vårt frivilliga Räddningsvärn som ju arbetar under Stockholms 
brandförsvar. 
 

• Skärgårdstrafiken 
Arbetet bedrivs i arbetsgruppen TÖS-gruppen (Trafikgruppen Österåkers skärgård) 
med representanter från Ingmarsö och andra öar. Byalagets representant i 
arbetsgruppen är Lotta Ljungberg. Kommunen använder TÖS-gruppens råd och 
kompetens i sitt arbete med skärgårdstrafiken bland annat via Skärgårdsrådet. 
 
Under mycket lång tid har trafikfrågan närmast blockerats av den utdragna 
upphandlingen som ännu ej är klar för delen som berör Boda-Åsättratrafiken.  
Arbetet inom Regionen har i alla fall fortsatt och resulterat i Regionens 
sjötrafikutredning som nu är ute på remiss. Ett underlag till utredningen har varit en 
enkät som gått ut till en grupp utvalda fastboende på kärnöar. Nu är enkäten 
genomförd och det finns ett färdigställt underlag som är en del av utredningen. 
Utredningen innehåller förutom turtrafikfrågor naturligtvis även miljökrav på den 
framtida skärgårdsflottan och plan för nya fartyg. 
 
Kommunen är en tung remissinstans och använder i sin tur skärgårdsrådet och TÖS-
gruppen som referens. Ett led i kommunens förberedande arbete har varit att göra en 
egen enkät där alla boende fått deltaga. 
 
I regionens utredning ingår två alternativ. 



 
 
 

1. Trafiken fortsätter ungefär som idag med tonvikt på direkttrafik till Stockholm med 
få avgångar och stora båtar men även trafik till replipunkterna men en relativt gles 
turtäthet. 
2. En utökad trafik till replipunkterna med ett längre trafikdygn. Mindre båtar som går 
tätare. Fortfarande direkttrafik till Stockholm men i mindre omfattning och främst när 
det finns stor beläggning. 
  
Resultatet av enkäten till boende på kärnöar blev en samstämmig enighet för 
alternativ 2. Detta ligger mycket nära det förslag TÖS-gruppen lagt tidigare i 
samverkan med kommunen. Det förslaget kallas ”Ringarna på vattnet”. 
  
Kommunens enkät är ännu ej sammanställd men mycket pekar på att den stödjer 
alternativ 2. 
  
Nu inleds en period med planering och remissarbete för kommunen. Byalaget 
representeras i detta arbete genom Lotta Ljungberg och Stefan Ljungberg via 
Skärgårdsrådet och TÖS gruppen.  
Det finns tunga förslag om utvecklad trafik ev. även direkt till Roslagsbanan om det 
fortfarande blir alternativ 2 som gäller efter remissrundorna. 
 
Hydrogenprojektet nedan är planerat att stödja de framtida miljökraven på nya 
drivmedel för skärgårdsflottan och stärka Ingmarsö viktiga rederinäring.  
 

• Taxi och Ekskäret, saknade arbetstillfällen 
Hösten 2019 genomförde byalaget ett idémöte angående nedläggningen av Taxí 
Stockholms växel på ön samt förändrad verksamhet på Ekskäret med neddragning 
av personalstyrkan. Syftet med mötet var att få fram idéer på lämpliga 
arbetsområden/arbetsgivare för personalgruppen som önskade fortsätta ha sin 
arbetsplats på ön. En projektgrupp har arbetat vidare med idéerna tillsammans med 
en tjänsteman från kommunen. Tyvärr har situationen komplicerats av pandemin 
med en kraftigt ökande arbetslöshet inom Österåkers kommun. Den nu aktuella 
projektidén innefattar arbete med rörligt friluftsliv i någon form där vi kan förstärka 
redan befintlig näringsverksamhet på ön, till exempel B&B, gästhamn, krog och 
bageri samt samarbete med närliggande öar. Tanken är att komplettera detta med 
andra arbetsuppgifter under vinterhalvåret.	
 

• Hydrogenprojektet 
Vid ett möte i höstas hade byalaget besök av företaget SHG, Swedish Solar 
HydroGenesis AB, som arbetar med att introducera hydrogen som lagring av sol och 
vindenergi. Hydrogen används med fördel som drivmedel av båtar (och bilar) och ger 
endast vatten som biprodukt. För bilar används det redan. Verksamhetsidén är att 
med hjälp av sol och vindenergi projektera för en hydrogenmack på ön som förser 
båtar, främst fartyg i persontrafik, med hållbart miljövänligt drivmedel, hydrogen. 
Byalaget har haft en styrelsemedlem med i den fortsatta projektgruppen för att följa 
projektet utifrån öns intressen. Möten med Regionen, Trafikverket och 
kommunstyrelsen har genomförts av projektgruppen för att diskutera projektidén. 
Intresse finns och arbetet fortsätter. Detta skulle också vara ett sätt att stödja och 
förstärka rederinäringen på ön. Som vanligt i ett utvecklingsarbete krävs det medel 



 
 
 

för att starta upp i mindre skala vilket projektgruppen också arbetar med.  
 

• RUFS och tema Kust och Skärgård 
Det arbete som byalaget engageras i sker i Skärgårdsrådet. Mer information finns att 
läsa på kommunens hemsida. 
 

• Hastighetsbegränsning vid Södra Ingmarsö 
Under året har byalaget tillsammans med Hans Torlén jobbat för att få till en 
fartbegränsning till sjöss utanför södra Ingmarsö. Detta för att öka trafiksäkerheten i 
området.  
En ansökan om fartbegränsning skickades in till Länsstyrelsen redan år 2018. Denna 
ansökan avslogs 2019-05-09. 
En överklagan skickades in till Regeringen, Näringsdepartementet, men även den 
avslogs 2019-09-19.  
Byalaget är fortfarande måna om att öka säkerheten i farvattnen utanför södra 
Ingmarsö men jobbar för tillfället inte aktivt med frågan. 

 
• Skärgårdens Intresseföreningars Organisation, SIKO 

Hösten 2019 träffade vi SIKO med anledning av deras skärgårdsmentorprojekt. 
Projektet syftar till att underlätta informationssökandet om olika skärgårdsöar och 
skapa möjlighet till att ta emot intresserade personer som vill flytta ut till öarna. Vi 
konstaterade att vi har en god information på vår hemsida och ett organiserat 
arbetssätt för att ta emot intresserade. Under åren som har gått har vi haft ett par 
sådana besök per år. Det är ju också ett gemensamt intresse för oss alla på ön att 
välkomna och introducera de nyinflyttade. Beträffande SIKO-projektet följer vi det för 
att lära nytt men endast ett möte ha kunnat genomföras digitalt under våren. 
 

• Välkomstbrev till nyinflyttade 
Byalagets välkomstbrev, som skickas till alla nya öbor, finns även på Ingmarsös 
hemsida. Det har reviderats i år. 
 

• Ordförandemöten 
Byalagets ordförande har genomfört årligt möte med ordföranden för öns föreningar, 
ett i höstas och ett den 28 juni. I denna grupp inbjuds ordföranden för Stiftelsen 
Norrgård och skola, Bygdegårdsföreningen, Muséet, Missionshuset, Vägföreningen, 
Möja Konsumtionsförening och Ingmarsö frivilliga Räddningsvärn. Aktuell information 
och planerade aktiviteter från våra föreningar delas för att stärka samarbetet. 
 
Styrelsen har haft följande externa kontakter och möten med kommun, 
landsting och Länsstyrelsen: 
 

• Skärgårdsrådet 
Byalaget är representerat i Österåkers Skärgårdsråd som är en remissinstans för 
skärgårdsfrågor i kommunen. Byalagets frågor till kommunstyrelsen går bl. a. via 
Skärgårdsrådet.  
 

• Möten och kontakter med kommunledning och tjänstemän 
Tre möten med kommunen har skett under året och ett möte vardera med Regionen 
och Trafikverket. 



 
 
 

 
• Bidrag  

Vi har fått bidrag i form av Skärgårdsmedel till jordbruksmaskiner från Länsstyrelsen. 
Vi har fått bidrag från Ö-Fonden till Ingmarsö Kulturlandskap. 
Vi har fått bidrag från Leader Stockholmsbyggd/Jordbruksverket till 
jordbruksmaskiner. 
Vi har fått mycket generösa bidrag till Ingmarsö Kulturlandskaps verksamhet från 
Ingmarsöborna. 
Tack för bidrag till Ingmarsö byalag! 
 
 
Styrelsen Ingmarsö byalag 20200525 


