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Verksamhetsberättelse för Ingmarsö Byalag 2020 – 2021 
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 2020 – 2021  
Ingmarsö Byalag har under verksamhetsåret 2020 – 2021 haft 8 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 
Pia Lille   Vice ordförande 
Karin Gällnö  Kassör 
Bertil Ågren   Sekreterare,  webmaster 
Cicci Renström-Suurna  Vice sekreterare 
Lotta Ljungberg  Ledamot, bitr webmaster 
Stefan Ljungberg  Ledamot 
Henrik Pettersson  Ledamot 
Patrik Hinders  Ledamot 
 
 
 
 
Styrelsen har under året arbetat med följande frågor: 
 
• Kommunens översiktsplan och det tematiska tillägget TÖP 
I arbetet med kommunens översiktsplan 2040 Tillägg kust och skärgård, TÖP har 
Byalaget deltagit i arbetet på Skärgårdsrådet och med egna skriftliga frågor och 
förslag. Kommunen genomförde två öppna hearings i Åsättra och vid södra 
Ingmarsö. Vi efterfrågade ett extra öppet möte vilket genomfördes med anmälan och 
via Teams. Detta i syfte att så många som möjligt skulle kunna lämna sina 
synpunkter nu när vi inte kan ha fysiska möten. Kommunens arbetsmodell med TÖP 
följer Plan o bygglagen. Nu pågår det en granskning där inkomna synpunkter samlas 
i ett Samrådsredogörelse som också kommer att användas när tjänstemän i 



 
 
 

kommunen fattar beslut med hänsyn till TÖP. Vi fortsätter bevaka frågan under 
hösten fram till arbetet är avslutat 2021. 
 
• Skola och barnomsorg        
Förskolan ha idag 13 barn och personal lokalt på ön finns för uppdraget vilket är 
mycket glädjande. Ytterligare 3 barn väntas börja under kommande år och några 
barn blir skolbarn. Föräldragruppen har till tjänstemän och politiker i kommunen 
framställt ett förslag om att 6-årsverksamhet skall startas upp på Ingmarsö. 
 
• Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola 
Byalaget är tillika Österåkers Kommun som stiftare med i stiftelsens styrelse. 
Stiftelsen ansvarar för förvaltning och utveckling av Norrgården. Där står vi inför en 
spännande utmaning med bygget av en ladugård och en arrendator som kommer att 
drifta gården rom 1 jan 2022. 

 
• Ingmarsö Kulturlandskap    
Arbetet med Ingmarsö Kulturlandskap har gått in i en ny fas sedan vi, tack vare en 
donation, fick möjlighet att bygga en ny arrendatorbostad på Norrgården. Det har 
möjliggjort att vi aktivt har kunnat söka efter en arrendator till Norrgården. En 
överenskommelse har också träffats med en lantbrukarfamilj som kommer att sköta 
jordbruksmarkerna på Ingmarsö. Planerna är att ha mjölkkor och mejeriproduktion på 
Norrgården. Fram tills den nya arrendatorn tar vid fortsätter det ideella arbetet med 
landskapsvården. 
Tillsammans med kommunens bygglovsenhet hittades ett lämpligt ställe på 
Norrgårdens mark för det nya bostadshuset. Bygget har startat och kommer att pågå 
under 2021 och inflyttning blir vid årsskiftet då arrendet börjar. Arbete pågår med 
finansiering av kompletterande ladugård för mjölkkor. 
Under verksamhetsåret har Norrgårdsstiftelsen med hjälp av ekonomiska bidrag, inte 
minst från öborna, kunnat investera i en ny traktor med redskap. De flesta 
jordbruksmarker har kunnat hävdas med fårbete och slåtter. 
 
• Ingmarsödagen       
Den populära Ingmarsödagen blev tyvärr inställd 2020 på grund av den rådande 
pandemin. 

 
• 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. Vårt tidigare 
webhotell aviserade en kraftig prishöjning på grund av ökade säkerhetskrav. Vi 
undersökte då marknaden och fick rekommendationer att anlita nuvarande leverantör 
efter beslut i styrelsen. Övergången har fungerat utan problem och vi uppfyller nu de 
nya säkerhetskraven. 
Målet med hemsidan är att Ingmarsös befolkning ska uppleva att hemsidan är 
intressant och att den innehåller viktig gemensam information om vår ö. 
Information från byalaget läggs också ut på Facebook Ingmarsö samåkning med länk 
till hemsidan. 
 
 
 



 
 
 

• Projekt miljö och källsortering     
Projektering av återvinningscentralen är under arbete och den planeras stå klar i 
höst. Där kommer vi kunna lämna grovsopor och byggavfall bland annat. Till att börja 
med kommer även annan källsortering finnas där. Parallellt kommer det att starta ett 
fastighetsnära källsorteringsprojekt för bofasta 25 maj. Källsortering ska sedan 
eventuellt införas för alla boende på ön. Ansvariga för både återvinningscentralen 
och källsorteringsprojektet är Roslagsvatten. 
Roslagsvatten kommer att göra en genomlysning av tecknade sopabonnemang 
kopplat till fastigheter bland annat i skärgården för att säkerställa att vi alla har 
abonnemang. 
 
• Krisberedskap och säkerhetsfrågor 
Frågor som diskuteras med kommunens säkerhetsansvarig är elförsörjningens 
pålitlighet, mobilmastens funktionalitet, sjuktransporter vid dåligt väder och stöd till 
vårt lokala Räddningsvärn. Kommunen har haft möte med Eon som prioriterat upp 
Österåker i upprustning av elnätet. Funktionaliteten har blivit bättre med enstaka små 
avbrott. Mobilmasten har batteribackup upp till 4 timmar efter elavbrott. Kommunen 
för samtal med Telenor om möjligheten att förstärka funktionen vid elavbrott med ett 
dieselelverk. Regionen har gjorts uppmärksam på att sjuktransporter kan bli svåra vid 
dåligt isläge och dimma då den avropade resursen har ändrad kapacitet beträffande 
fartyg. Ingmarsös förhållanden förbättras nästa vinter då vi har isgående fartyg i 
området. 
 
• Skärgårdstrafiken                            
Det mest aktuella som berör oss just nu är remissvar på T22 (årlig 
trafikförändringsremiss). 
Vi har också deltagit i remissvar i del 1 i sjötrafikutredningen via vårt deltagande i 
Skärgårdsrådet. 
Vi deltar i omtaget på denna del som pågår under en stor del av 2021. 
Vi deltar också i arbetet med översiktsplanen och Tillägg Kust och Skärgård där trafik 
är en av de avgörande förutsättningarna för alla delar av den planen. 
Vi deltar även via Trafikgruppen Österåkers skärgård, TÖS gruppen där Stefan och 
Lotta är med. Detta är till stora delar parallellt arbete med skärgårdsrådet med den 
skillnaden att TÖS omfattar något större område och i viss mån bereder frågor inför 
Skärgårdsrådet. 
I Skärgårdsrådet och TÖS driver vi Åsättras fortsatta utveckling till fullt användbar 
replipunkt. Det är stora problem med djupet och även kapaciteten då Åsättra växt 
väldigt fort på både passagerar- och godssidan. Vi har också trafiksäkerheten på 
agendan då det är mycket trafik vid kajen och svårt för fotgängare inklusive skolbarn 
att ta sig fram över planen. 
Ny eventuell trafik direkt till Österskär med koppling till Roslagsbanan jobbas det 
också på. Detta projekt har kommit längre än Åsättras utveckling som replipunkt 
En ny brygga skall etableras vid Österskär och trafikeras av den nya hydrogendrivna 
båten enligt ömsesidig avsiktsförklaring mellan Österåkers kommun och Green city 
ferries. Arbetshypotesen just nu är att denna båt skall gå två turer om dagen till vårt 
område under tiden med öppet vatten. 
Även det andra arbetet med bryggor, avtal kring detta, planarbete mm står stilla på 
grund av att kommunen inte har kapacitet att utföra sin del i detta. 
I övrigt ligger dokumentet ”Ringarna på vattnet ”fast som kommunens sjötrafikmål. 
Där har arbetet fått stort genomslag då det resulterat i det som idag är alternativ 2 i 



 
 
 

sjötrafikutredningen. Se även på hemsidan där förslaget som är ute på ny remiss 
finns presenterat i korthet. 
 
• Taxigruppen       
Byalaget har, liksom kommunen, haft en representant med i arbetsgruppen. 
Pandemin har försvårat arbetet då enstaka fysiska möten har kunnat genomföras 
med aventuellt nya arbetsgivare. Kommunen har stöttat med cv-skola och kontakt 
med nyföretagarcentrum Åkersberga, samt deltagit i arbetsgruppsmöten.  Många 
olika idéer har genomlysts där de flesta rör områden kring turism och service, helt i 
linje med vad det lokala brainstormingmötet kom fram till hösten 2019 där ca 30 öbor 
samlades och diskuterade arbetsidéer för gruppen. Den arbetssökande gruppen 
består idag av 11 personer, som med bred samlad kompetens söker arbete på hel- 
eller deltid.  
Projektledare är Anci Nordwall med Jane Thenstedt och Liselotte Johansson i den 
närmaste arbetsgruppen. 
 
• Hydrogenprojektet     
Projektet fortgår och utvecklas nu fort mot miljövänlig skärgårdstrafik med planerad 
start under 2022. Projektet involverar inte längre Ingmarsö då förutsättningar för 
hydrogenframställning samt hydrogenmack inte gick att hitta på ön. 

 
• Badplatsen i Femsund 
Badplatsen i Femsund är den enda allmänna badplatsen på Ingmarsö och den 
behöver rustas upp. Flytbryggan behöver bytas ut och stranden utvidgas och göras 
mer barnvänlig. Badplatsen ligger på Norrgårdens mark. Byalaget har tillsammans 
med Norrgårdsstiftelsen ansökt om medel för upprustningen hos Österåkers 
kommun. 
 
• Kommunikations- och informationsrutin 
Styrelsen har framtagit en enkel rutin för kommunikation och information till byalagets 
medlemmar. Den finns att läsa på hemsidan. 
 
• 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. 
 
• Bidrag  
Byalaget har fått bidrag från kommunen för nytryck av kartan med 20.000 kr. 
Vi har fått mycket generösa bidrag till Ingmarsö Kulturlandskaps verksamhet från 
Ingmarsöborna. 
Tack för bidrag till Ingmarsö byalag! 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 
Inget lokalt möte med kommunstyrelsen vår och höst har kunnat genomföras pga 
pandemin. Flertal telefonkontakter och teamsmöten har genomförts inom området 
trafik, sopor/avfall, säkerhet, Norrgården, badplats, hydrogen, bygglov. 
 
 
 
Styrelsen Ingmarsö byalag 


