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Verksamhetsberättelse för Ingmarsö Byalag 2021 – 2022 
 
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 2021 – 2022  
Ingmarsö Byalag har under verksamhetsåret 2021 – 2022 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 
Anci Nordwall  Ledamot 
Stefan Ljungberg  Ledamot 
Victor Wahlcrantz  Ledamot 
Karin Johansson  Suppleant 
 
 
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. Kommunens arbetsmodell med TÖP följer Plan- och bygglagen. Remisstiden 
är nu slut men Byalaget fortsätter bevaka frågan. 
 
• Skola och barnomsorg        
Förskolan har idag 15 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. Barnomsorgen har bytt lokal till Taxi Stockholms gamla lokaler 
som är mer ändamålsenliga för verksamheten. Föräldragruppen har till tjänstemän 
och politiker i kommunen framställt ett förslag om att 6-årsverksamhet skall startas 



 
 
 

upp på Ingmarsö samt att fritidsverksamhet under sommarlovet ska finnas på 
Ingmarsö. Frågan diskuterades också på möte med kommunen i Lurkan dec 2021. 
 
• Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola 
Byalaget och Österåkers Kommun är stiftare och sitter med i stiftelsens styrelse. 
Stiftelsen ansvarar för förvaltning och utveckling av Norrgården. De båda 
bostadshusen, som ligger på varsin fastighet, 1:216 och 1:217, är utarrenderade för 
Bed & Breakfastverksamhet. Missionshuset 3:22 ägs också av stiftelsen och är 
utarrenderat till frikyrkoförsamlingen i 50 år. Den stora fastigheten, 1:5, är nu 
utarrenderad till familjen Boersma som nu också har flyttat in i den nya 
arrendatorsbostaden, Björngården. 
Arrendekontrakt innebär att Ingmarsös jordbruksmarker kan hållas öppna med bete 
och slåtter. 
Planen är att ha kor för mjölkproduktion. Mjölken ska sedan förädlas i ett nytt 
gårdsmejeri till ost och andra mejeriprodukter som sedan bl. a. ska säljas i en ny 
gårdsbutik vid Norrgården. 
För att detta ska kunna genomföras behöver stiftelsen bygga en ny ladugård som 
uppfyller nutida krav på djurhållning. Ladugården har planerats med hjälp av 
Hushållningssällskapet och har fått godkänd s.k. förprövning av Länsstyrelsen. 
Vanligtvis behöver man inte ha bygglov för en ekonomibyggnad på en 
jordbruksfastighet men kommunen har ställt som villkor att frivilligt bygglov ska sökas 
och vinna laga kraft för att ett bidrag på 2 miljoner kronor ska beviljas från 
kommunen. 
Bygglovet har beviljats av byggnadsnämnden men beslutet har sedan överklagats till 
länsstyrelsen av boende på ön. I skrivande stund pågår handläggningen av ärendet 
hos länsstyrelsen. 
Många Ingmarsöbor har visat stort stöd och engagemang för verksamheten och ca 
450 000 kr i frivilliga bidrag till den nya ladugården har kommit in. 
 
• Ingmarsödagen       
Den populära Ingmarsödagen kunde 2021 arrangeras igen efter uppehåll 2020. 

 
• Hemsidan 
Ingmarsös hemsida utvecklas löpande och ambitionen är att förse öbor och besökare 
med aktuell information.  
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 i gruppen Ingmarsö 
samåkning med länk till hemsidan. 
 
 
• Projekt miljö och källsortering   
Färdigställande av ÅVC och en fungerande ordning för sophantering för det rörliga 
friluftslivet driver vi intensivt i täta kontakter med Roslagsvatten, kommunens 
tjänstemän och kommunstyrelsen. Detta arbete har pågått sedan 2014 och en ÅVC 
utlovades av kommunstyrelsens ordförande 2017. 
Omgång nummer två av upphandlingen av återvinningscentralen, ÅVC, pågår. 
Planen är att vi där kommer att kunna lämna grovsopor och byggavfall bland annat. 
Till att börja med kommer även annan källsortering finnas där. ÅVC är också tänkt att 
fungera för näringsidkare. Den kommer att stå klar hösten 2022. 



 
 
 

Vi  begärde ett möte med Roslagsvatten och kommunen om sophantering och 
källsortering. Mötet ägde rum den 28 april på Lurkan och var mycket välbesökt. 
Parallellt har det genomförts ett fastighetsnära källsorteringsprojekt för bofasta( okt-
mars) som nu har utvärderats av Roslagsvatten via 20 stycken telefonintervjuer. 
Genomgående framfördes att  informationen om projektet varit mycket bristfällig. 
Sorteringen har fungerat bra men hanteringen blir kostsam enligt Roslagsvatten. 
Vi har också fått ny information från Roslagsvatten med besked om att vi bara får 
hämtning av sopor varannan vecka. Det fungerar inte för näringsidkare och 
fastighetsägare! Flexibla abonnemang behövs som möjliggör tömning varje vecka. 
Detta krav framfördes också vid mötet den 28 april där kommunen utlovade en snabb 
lösning för näringsidkare och en översyn av hur taxorna påverkar samtliga kunder. 
Ett nytt förslag ligger på regeringens bord som innebär att kommunerna ska bli 
ansvariga för insamling av förpackningar (glas, kartong, plåt, plast samt 
komposterbart) från och med 2026. Insamlingen ska ske fastighetsnära. Vad det kan 
tänkas innebära för oss på ön vet vi inte idag. 
From v 26 - v 35  kommer vi att kunna källsortera och lägga våra fraktioner på ÅVC , 
gamla sopgården vid Lurkan. Information kommer  angående detta från 
Roslagsvatten. Därefter är förhoppningsvis den nya lagstiftning på plats och 
Roslagsvatten måste erbjuda oss källsortering på Ingmarsö.  
Grovsopor kommer att kunna lämnas på särskilda tider året runt på 
Återvinningscentralen. Oro har framförts att den kommer att behöva tömmas ofta då 
det är mycket grovsopor. Roslagsvatten kommer att lösa det så det fungerar enligt 
uppgift.  
Inga sopmajor är längre öppna på Ingmarsö eller i närområdet vilket poängterades 
på mötet den 28 april. Sophuset byggdes till för ett par år sedan just för det rörliga 
friluftslivet med bidrag som byalaget sökte . Sopnedkasten med bra behållare i 
sophuset måste öppnas omedelbart vilket bestämdes på mötet den 28 april. 

 
• Skärgårdstrafiken                            
Under året har sjötrafikutredningens del 1 fastställts. Den har landat i en skrivning 
som ligger mycket nära det remissvar som Österåkers kommun har bidragit med. 
En utredning om replipunkt Åsättra hamns anpassning till trafikförvaltningens krav 
har beslutats av kommunen. Utredningen har påbörjats och ett förberedande möte 
har hållits. 
Trafikremissen T22 och T23 har kommunen också svarat på och positiva förslag 
finns från trafikförvaltningen angående mer trafik på Åsättra sommartid. 
Byalaget verkar inom TÖS-gruppen (Trafikgruppen Österåkers Skärgård) via Stefan 
Ljungberg och Lotta Ljungberg. TÖS-gruppen representerar öarna inom Österåkers 
kommun öster om Ljusterö. TÖS medverkar i kommunens remissvar och har 
historiskt haft stor betydelse i arbetet. 
Byalaget verkar även via lokala Skärgårdsrådet i trafikfrågor. Många av TÖS-
gruppens representanter sitter i Skärgårdsrådet och Stefan Ljungberg adjungeras till 
Skärgårdsrådet i trafikfrågor men då i form av resurs för hela rådets räkning. 
 
• Taxigruppen       
Arbetsgruppens arbete har avslutats då de flesta har hittat nya anställningar. 
 
• 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. Ansökan skickades in 2020. Vi har trots flera påminnelser ( senast i april 
2022 ) ännu inte fått något svar av kommunen på vår bidragsansökan. 
 
• 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 ordförandena för öns föreningar, 
ett i höstas och ett den 15 maj. I denna grupp inbjuds ordförandena 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 av Victor Wahlcrantz och Karin Johansson i Österåkers 
Skärgårdsråd, som är ett samarbetsforum för skärgårdsfrågor i kommunen. 
Byalagets frågor till kommunstyrelsen går ofta via Skärgårdsrådet.  
 
• Möten och kontakter med kommunledning och tjänstemän 
I juni hade Norrgårdsstiftelsen ett möte med tjänstemän och representanter från 
kommunstyrelsen, bl a Michaela Fletcher, angående byggnation av en ladugård på 
Norrgården. Mötet följdes senare upp med ett möte med samtliga oppositionspolitiker 
i samma ärende. 
Byalaget har deltagit i ett digitalt möte om TÖP. 
Möte med kommunledningen genomfördes den 7 december i Lurkan. Temat var 
barnomsorg, skolskjuts och reparation av bryggorna vid södra och norra. 
Under våren deltog fyra deltagare från Ingmarsö i ett digitalt möte med kommunen 
angående rörligt friluftsliv. 
Den 28 april genomfördes ytterligare ett möte på Lurkan med Kommunen och 
Roslagsvatten med tema sophantering, källsortering och återvinningsstation. 
Förutom detta har många kontakter ägt rum via telefon och mejlväxling i olika frågor. 
 
 
 
Styrelsen Ingmarsö Byalag 


