
Så vill Ingmarsöborna ha sin ö 
En levande skärgårdsö med bevarat kulturlandskap. En vänlig ö där man hälsar på 
varandra och det känns trevligt. En ö med samarbete, engagemang och framåtanda. Helt 
enkelt en ö där man hjälps åt för att skapa en livskraftig miljö. 
Så svarar Ingmarsöborna på frågan om vad Ingmarsö borde förknippas med. 
 
I juli satte den nya styrelsen i Byalaget samman en enkät för att få svar på om Byalaget ägnar 
sig åt de frågor som är mest angelägna för Ingmarsöborna. 
 
Enkäten gick att svara på, på ingmarso.se, på Facebook och på Lurkan på Ingmarsödagen. 
Nu är svaren sammanställda. 
 
Sammanlagt har 68 personer svarade och resultatet ger något av en fingervisning men är 
inte heltäckande. 
 
Ön framåt 
På frågan om vilka förändringar på ön som är viktigast så utmärker sig affären. 
En förbättring av affären toppar tydligt när det gäller antalet svar. Runt 30 procent av svaren 
handlar om affären. Ju senare på sommaren ju fler av svaren handlar om önskemål om en 
bättre affär, en affär som utvecklas och som har ett bra och stabilt utbud av varor. 
Men det kommer också fram andra önskemål. 
På andra plats kommer vägtrafiken. Här önskar man sänkt fart på vägarna och att 
användningen av fyrhjulingar och andra bensindrivna fordon minskar. 
Badplatser är också ett förbättringsområde. Då nämns både badplatsen vid Femsund och det 
sk Badberget vid norra hamnen. 
När det gäller båttransporter efterfrågar några en brygga på Brottö som kan bli del av 
trafiken från Åsättra men också ökad turtäthet till och från Åsättra till Ingmarsö. 
Man vill se att skolan åtar öppnas och att det ska finnas fler övernattningsmöjligheter på ön. 
Till exempel ett ordentligt vandrarhem. 
 
Byalagets arbete 
Byalaget ska lösa aktuella problem. Så kan svaren tolkas. Just denna sommar är det 
avfallshanteringen och bristen på varor i affären det som är högst på dagordningen.  
Problemen i affären understryks både under kategorin annat, se bilden och i de fria svaren. 
 
I avfallsfrågan ryms både försöket med sopsortering, bättre möjlighet att lämna grovsopor 
och förpackningar och att antalet hämtningar av sopsäckar minskat.  
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Byalaget tackar alla som bidragit med tankar och åsikter. 

– Det här ger oss tydlig riktning för vårt arbete. Men vissa frågor som man vill se lösta 
hör nog hemma hos andra föreningar på ön. Vi tänker till exempel på trafikkulturen. 
 
När det gäller sopsorteringen har Byalaget bett kommunen att få vara en aktiv del av 
utvärderingen som ska ske i höst. 
 
Sen tycker vi i Byalaget att det är bra att så många vill se Ingmarsö som den vänliga 
ön där man samverkar för att se till att ön förblir livskraftig. Vänligheten kan vi väl 
alla bidra till både på vägarna och i våra gemensamma Facebook-grupper. 
 
Pia Lille ordf och Fredrik Runsiö Ingmarsö Byalag 
 


