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Minnesanteckningar från möte med representanter från Österåkers 
kommun 7 december 2021 på Lurkan. 
 
Deltagare från kommunen: Michaela Fletcher Kommunstyrelsens ordförande 
 Mathias Lindow Kommunalråd 
 Kristina Eineborg Näringslivschef 
 Daniel Jäderlund Skolfrågor 
Från Ingmarsö deltog ca 30 personer. 
 
Byalaget var värd för mötet och byalagets ordförande Elisabet Wennlund 
hälsade alla välkomna. 
 
Kvällens ämnen var: 
• Utvecklingen på Norrgården 
• Skolfrågor – 6-årsverksamhet, skolskjuts 
• Lokaler för den pedagogiska barnomsorgen 
• Waxholmsbryggorna, norra och södra 
• ÅVC och källsortering 
• Övriga frågor 
 
 
Utvecklingen på Norrgården 
Michaela berättade att efter beslut i två kommunstyrelsemöten om bidraget till nytt kostall 
kommer ärendet upp i kommunfullmäktigemötet måndag 13 december. 
Villkor för bidraget är att den frivilliga bygglovsansökan godkänns och vinner laga kraft. 
Alla politiska partier i kommunen står bakom besluten. 
Bidraget betyder inte att kommunen stödjer ett enskilt lantbruk utan möjliggör för stiftelsen 
att genom arrendet fortsätta vårda Ingmarsös kulturlandskap med öppet landskap och att ta 
vid efter Rolf Månssons många år av miljöarbete. 
Kjell Torlén påpekade att det är Rolfs förtjänst att Ingmarsös jordbrukslandskap har bevarats 
och att det nu är nästa generations ansvar att fortsätta. 
Elisabet menade att det kommande lantbruket på Norrgården är ett avgörande miljöprojekt 
för Ingmarsö som måste lyckas! Elisabet berättade också att Lasse Ljungberg har berättat om 
en liknande hotande situation för det öppna landskapets bevarande då man på 1950-talet la 
ner småbruken på ön. Öborna gick då ihop och köpte en bolagstraktor för att hålla markerna 
öppna. Nu går vi ihop och bygger en modern ladugård för betande nötboskap i samma syfte- 
att hålla landskapet öppet. 
 
Mejeri och gårdsbutik som ska byggas i den gamla ladugården bekostas av arrendatorn. 
 



Stiftelsen har efter annonsering av ny arrendator och en omfattande urvalsprocess valt ut 
familjen Boersma som har stor erfarenhet av djurhållning och mjölkproduktion. 
 
Tre kriterier bestämmer hur många djur vi kan ha på Ingmarsö: 
• Anpassning till tillgängliga betes- och odlingsmarker. 
• Anpassning till den tillgängliga spridningsarealen för gödsel som regleras av kommunens 

Miljö- och Hälsa. 
• Att den mängd mjölk som korna ger är tillräcklig för en verksamhet som går att leva på.  
 
Gunilla Rydback kommenterade att även de befintliga husen, Gula och Röda, har stort behov 
av underhåll.  
Michaela tipsade om att man skulle kunna ha byggnadsvårdpraktik med ungdomar från 
Skärgårdsgymnasiet. 
Vi skulle kunna ha ”spån-verkstad” tillsammans för att försöka hitta fler bidragsmöjligheter. 
 
Skolskjuts 
Många barn från Ingmarsö vill gå i Svartsö Skola och behöver skolskjuts dit. Från Svartsö 
Norra brygga till skolan behövs då ledsagare för barnen. 
Daniel förklarade att ersättning för skolskjuts till skolan på Svartsö, som ligger i Värmdö 
kommun, är samma som för skolskjuts inom kommunen. Ledsagare kan inte Österåker kräva 
av Värmdö så det får föräldrarna försöka ordna själva. 
På fråga från Kristina varför man väljer Svartsö skola blev svaren att det blir en kortare 
skolväg och en tryggare skolmiljö. Det framfördes också stor oro för skolvägen för barnen vid 
Åsättra brygga med mycket tung trafik på hamnplanen. Kommunen är införstådd med detta. 
Michaela menande att det kanske skulle gå att hitta en öppning och uppmanade föräldrarna 
att höra av sig. 
Michaela återkommer med besked om det blir fritidsverksamhet på Ingmarsö i sommar så 
skolbarnen slipper lämna ön. 
 
Lokaler för den pedagogiska omsorgen 
Michaela meddelade att det är klart att den pedagogiska barnomsorgen kan flytta över till 
gamla taxis lokaler vilket mottogs med stor glädje av närvarande personal och föräldrar. 
 
Bryggorna 
Vägföreningens ordförande Christer Sandberg berättade om planerna för renovering av 
Ingmarsös två bryggor. 
Sommartid är det ca 35 tilläggningar per dag vid södra bryggan. 
Vid södra är det under sommartid säkerhetsproblem när resenärer och godshantering trängs 
på bryggan. 
Norra bryggan är i särskilt dåligt skick och projektering av upprustning och ombyggnad är 
beställd av ingenjörsfirman ELU-konsult. En projektering krävs för att bidrag ska kunna sökas. 
Vägföreningen har inte för närvarande de 4 till 5 miljoner som behövs för projektet. 
Kommunen erbjöd sig att hjälpa till med att söka efter ytterligare bidrag med hjälp av inhyrd 
konsult. 
 
 



ÅVC – källsortering 
Ny upphandling av byggnadsentreprenad är på gång, granskning av upphandlingsunderlaget 
pågår. Planerad byggstart är när tjälen är ur jorden. 
ÅVC utlovades av Michaela 2017. Michaela kommer att ordna möte på Ingmarsö med  
Roslagsvattens chef och handläggaren Peter Nyström som kommer på besök i vår. 
 
Utvärdering av testperioden med fastighetsnära källsortering pågår. 
 
Övriga frågor 
 Angående begreppet kulturmiljö hänvisade Elisabet beskrivningen i översiktsplanen: 
Kulturmiljön är inte statisk utan förändras hela tiden och byggs på med nya spår av 
människans verksamhet. All kulturmiljö har en gång varit samtida miljö, levd och brukad av 
människor. Vid planering är det därför viktigt att se till vilka som är de definierade värdena i 
den samtida strukturen, arkitekturen, konsten och användningen av olika platser. Genom att 
ta tillvara dessa värden, skapas möjligheter till framtida kulturmiljöer…. 
 
Michaela berättade att kommunen ser över de begränsningar som har funnits i de lokala 
reglerna gällande kulturmiljö, bl. a. vid byggen av s.k. attefallare. Det har styrts av en 
skrivning i översiktsplanen som man tycker är orimlig för attefallare. Den skrivningen håller 
man på att skriva om i översiktsplanen. 
 
Stefan Ljungberg berättade att man inte får ta jordbruksmark i anspråk för att få fler 
parkeringsplatser vid Åsättra. Det borde enligt Stefan gå att åstadkomma om man gör så att 
det går lätt att återställa. Michaela berättade att där kommer myndighetsansvar i kollision 
med varandra, Länsstyrelse och Naturvårdsverket. Mycket svårt att lösa parkeringsplatser på 
jordbruksmark och med strandskydd. Kommunen med politiskt valda representanter har 
ingen makt att påverka detta utan styrs av tjänstemän på myndigheter. 
 
Mötets avslutande 
Elisabet tackade för att Michaela, Mattias, Kristina och Daniel kom på besök och hälsade 
kommunen välkommen till våren igen. 
 


