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Ordföranden har ordet
Föreningens 64:e årsmöte avhölls i mars (protokoll finns bifogat och på hemsidan) och hade i
år lockat fler än vanligt! Kul och mycket uppskattat av oss i styrelsen. Den stora punkten i år
var genomgången av den Framtidsplan som styrelsen jobbat fram sedan förra årsmötet.
Diskussionen var bra och positiv och det är mycket glädjande att vi i föreningen är beredda
att ta ansvaret att vidmakthålla öarna och våra gemensamma tillgångar i bästa skick. Den
avgiftshöjning som röstades igenom kommer att stärka vår kassa för att, förhoppningsvis,
klara de investeringar som kommer att krävas. Häromdagen så genomförde vi dessutom
redan en av de planerade aktiviteterna i framtidsplanen när vi hade en fantastisk heldag med
Skogsstyrelsen på våra öar. Mer om det på annan plats.
Det var också ett bra engagemang när vi sökte ansvariga för årets aktiviteter. Mycket
glädjande! I samband med årsmötet så fick vi även en ny styrelsemedlem, Pia Lindell, 1:46
samtidigt som Dan Lundvall lämnade.
Även i år beslutade årsmötet att vi skall erbjuda tre möjliga skötseldagar att utföra sin
skötselplikt och på påskdagen samlades ca 25 medlemmar för att framförallt ta tag i
vindfällen och sly. Den inhyrda flistuggen gick varm mellan klockan 9-17 och vi åstadkom
massor! Även Krokholmen fick sig en rensning, helikopter-H:t målat, midsommarstången
oljad. Gott om energi, lite ont om vatten, och extra glädjande att flera deltar från varje
fastighet. Här handlar det om att göra ett rejält dagsverke, inte göra så lite som möjligt!
Vår förnämliga Pumpgrupp har monterat alla filter igen och kommer inom kort tillse att
vattenprover tas. Stort tack till er alla, revisorer, valberedning, pump och bryggrupp och mina
styrelsekollegor som lägger ned extra arbete och tar stort ansvar för att våra fina öar skall
fortsätta att fungera så bra och vara så välvårdade och trevliga.
Styrelsen för 2019 ser ut som nedan:
Torbjörn Nordström, Ordförande
Daniel Berglind, vice Ordförande
Carina Rosén, Kassör
Stefan Carlsson, Sekreterare
Peter Ubrig, Maskinansvarig
Doris Beling, Kommunikation, hemsida mm
Pia Linell, Aktivitetskoordinator
Tveka inte att ta kontakt med oss via styrelsen@mefjard.se eller på annat sätt. Vill ni komma i
kontakt med Bryggruppen där Sven-Eric Stenfors är ansvarig eller Pumpgruppen som Kjell
Bojler håller ihop så når ni dom på bryggruppen@mefjard.se respektive
pumpgruppen@mefjard.se.

Eder stolta ordförande
Torbjörn Nordström
0707503211
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Presentation av nya styrelseledamöter
Pia Lindell
Pia är sedan årsmötet i år med i styrelsen som ledamot och när hon inte är på Mefjärd så
arbetar hon inom reception och konferens på ett hygienpappersföretag. På fritiden tycker
hon om att arbeta på tomten med planteringar och växter. Även måla och skapa konst i
drivved t.ex. är en hobby. Pia har ingen tidigare erfarenhet av styrelsearbete men vill gärna
arbeta för den gemenskap som finns på ön, genom alla traditioner och lära känna de boende
bättre. Ett bra sätt för detta är genom styrelsearbetet!

Presentation av nya grannar
”Hej alla grannar!
Vi köpte vårt lilla paradis sommaren 2017, tomt 1:46.
Efter att ha seglat under många år och tillbringat alla somrar på sjön, ville vi prova
fritidshuslivet men fortfarande vara i skärgården.
Segelbåten ersattes med en motorbåt och vi åkte kors och tvärs i skärgården på visningar för
att till slut på Mefjärd hitta det vi sökte. Vi är från Ingarö och har passerat Mefjärd både på
kryss och läns många gånger varje säsong men visste inte så mycket om öarna innan och har
aldrig stannat till.
Vi uppskattar Mefjärd för dess natur och gemenskapen som finns genom alla aktiviteter och
traditioner samt alla trevliga grannar. Välordnat bra med skötseldagar så att vi fortsätter att
vårda och utveckla Mefjärd tillsammans.
Vi ses på ön!”
Pia och Moltas Lindell samt våra ungdomar Filip och Alice
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En dag med Skogsstyrelsen
I framtidsplanen, som vi röstade igenom på årsmötet, ingick en ny skogsvårdsplan som ska ge
oss vägledning hur vi långfristigt och på bästa sätt ska ta hand om skogen på våra öar.
Styrelsen bestämde sig, efter att ha tagit in tre olika offerter, att Skogsstyrelsen skulle få
konsultuppdraget att ta fram en sådan åt oss.
Fredag 24 maj var dagen för fältbesöket av Skogsstyrelsen. Katrine, skogskonsulent och
Stefan, naturvårdsspecialist, blev guidade av Doris och Torbjörn från styrelsen och gjorde en
grundlig undersökning av skogarna på Mefjärd, Krokholmen och Notholmen.

Att naturvårdsspecialisten Stefan följde med berodde till stor del på att det under ett tidigare
besök av en medarbetare från Skogsstyrelsen år 1997 noterades höga naturvärden på
Mefjärd i form av en gammal solitär ek som står längs stigen vid södra delen av stora ängen
och ett skogsparti som beskrivs som ”asprik brynskog med många grova aspar” som ligger i
sluttningen från 1:84-85 västerut mot ängen och över till östra bryggan.
En karta med de markerade områdena kan hittas på Skogsdataportalen på Skogsstyrelsens
hemsida.
Det väckte Stefans uppmärksamhet och hans förhoppningar bekräftades när han under
besöket hittade många fler exemplar av gamla träd som hyser signalarter som lavar, mossor,
svampar och småkryp som visat att vi har flera områden med skyddsvärd skog.

Stefan undersöker en gammal ek med luppen.
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Flera gånger under dagen fick vi höra glada rop från de två specialisterna när de såg många
fina gamla ekar, tallar och aspar, men även gamla och stora hasselbuskar och vildapelträd fick
deras uppskattning. En av tallarna i norra viken på Krokholmen mättes till 65 cm i diameter
och uppskattningsvis är den äldre än 250 år. Några av de riktigt gamla ekarna vid ängen på
Mefjärd gissades vara 400 - 500 år gamla.

Årsringar räknas

Omfånget mäts med specialmåttband

Vi fick beröm för att vi har tagit bra hand om skogarna, samtidigt lärde vi oss mycket om vilka
behov de olika trädarterna har och hur vi kan se till att de gamla träden mår bra, att vi
säkerställer återväxt och hur vi bäst kan gynna ett fungerande ekosystem med mångfald i
skogen. Extra viktigt anses det att säkra återväxten av ekar och tallar så att det finns
tillräckligt med yngre väletablerade exemplar bland de gamla.
Att Stefan hittade många fler fina gamla ekar och skyddsvärda skogspartier kommer sannolikt
leda till att vi i framtiden kommer hitta fler områden med höga naturvärden på
Skogsdataportalens kartor och att vi då kan söka bidrag för att sköta om våra ekar.
Nu ser vi fram emot att få en detaljerad Skogsvårdsplan, indelad i olika områden, som
kommer ge oss konkreta råd för skötseln av våra skogar.
Doris Beling (1:19)
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Mefjärd älskar Östersjön
För tredje året i rad fortsätter vi med vår insamling hos WWF för att rädda Östersjön.
Efter ett fantastiskt engagemang under förra året ligger vi nu på den ansenliga summan

20.970 kr
Tack alla för era generösa bidrag, vi ser fram emot många nya och gamla insamlingsinitiativ
under den kommande säsongen!
WWF kraftsamlar nu i initiativet Baltic NOW, som fokuserar på tre områden:
Ökat skydd, ett hållbart fiske och att stoppa bottendöden.
Apropå hållbart fiske: Har ni läst om ”supertrålaren”, Clipperton, som dammsugit Ålands
hav på 1700 ton strömming (+bifångster) på tre veckor? Allt har blivit fiskmjöl! Skandal på
riktigt och det händer i vår Östersjö!
Här kan ni läsa mer om den största Östersjösatsningen WWF någonsin har gjort:
https://www.wwf.se/hav-och-fiske/baltic-now/#okat-skydd
”Genom WWF Baltic Ecoregion Program har WWF närvaro i alla nio länder runt Östersjön.
Det ger möjlighet att involvera hela regionen och skapa lösningar som verkligen ger effekt.
Med stor kunskap och en bredd av experter tar WWF ett helhetsgrepp på problematiken,
såväl det som sker på land, som i havet och kopplingen däremellan. WWF är en stark regional
aktör med högt förtroende. WWF har förutsättningarna att samla och skapa nätverk av
tongivande intressenter och koppla samman allmänhet, näringsliv, akademi och politik. Vår
storlek är vår styrka.”

Genom vår egen insamling kan vi stötta och vara en del av programmet!
Till insamlingen hittar ni via en knapp i menyn på vår hemsida, den blåa ”Läs mer” knappen
på vår Facebooksida eller direkt på Vår egen insamling. Det går även bra att swisha mig på
070 208 01 55 (Doris Beling 1:19) då sätter jag in pengarna.
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Välkomna till
MEFJÄRDSJOGGEN 2019
Lördag 6 juli från kl 11.00
Gemensam picknick efter målgång
Den 6 juli samlas vi, gammal som ung, på midsommarängen för årets upplaga av
Mefjärdsjoggen! Ta chansen att tillsammans med vänner gå eller springa över vår vackra ö.
Nytt för i år är stavgångsklassen som startar 15 minuter efter löparklasserna!
Efter loppet samlas vi för en gemensam picknick och njuter av sommaren.
Du tar själv med det du vill äta och dricka.
Kort bana, 400 m, startar kl 11.00
Medel bana, ca 3 km, kl 11.15
Lång bana, ca 6 km, kl 11.15
Stavgång, ca 3 km, kl 11.30
Självklart är du välkommen på Picknic även om du inte deltagit i loppet.
För att underlätta det administrativa får du gärna föranmäla dig till Sara på mail saral@kth.se
men anmälan på plats går självklart lika bra!
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Kalendarium Sommar 2019
15 juni

10 - 11 Grovsopsbåten lägger till, möjlighet till framställning från 9/6
11 - 15 Skötseldag (anmäl er gärna i förväg), avslutas med grillning
OBS alla välkomna även om man inte jobbat just denna dag!

21 juni

Midsommarafton
kl 14 Iordningsställande av midsommarstången
kl 15 Resning av midsommarstången
kl 21 Bryggdans på Östra bryggan

22 juni

Midsommardagen
kl 15 Firande på ängen med sång och dans runt stången, saftstund med bullar
och kakor, lekar och godispriser

6 juli

Mefjärdsjoggen

17 augusti

kl 13 – 17

Skötseldag (anmäl er gärna i förväg)
Skötseldagen avslutas med grillning på Västra Bryggan.
OBS alla välkomna till grillning även om man inte jobbat just
denna dag!

17 augusti 10 – 11 Grovsopbåten lägger till, möjlighet till framställning från 11/8
Alla lördagar kl 14 efter midsommar fram till slutet av sommarlovet är det barnträff på stora
ängen. Fri lek är det som gäller! En möjlighet att träffa gamla och nya kompisar.

8 (19)

Skötseldag 21 april
Efter positiva erfarenheter från förra året så beslutade Årsmötet att vi även i år skall ha en
vår-skötseldag som genomfördes den 21 april och samlade deltagare från 29 fastigheter. Det
från många fastigheter var det fler än en deltagare vilket uppskattas mycket! Inriktning denna
dag var att röja i skogen för att få bort vindfällen etc. från hösten och vintern. För att
underlätta detta arbete så hyrde föreningen in Bo Myréns förnämliga och kraftfulla flistugg.
För att hinna med så mycket som möjligt så kördes dubbla arbetspass. Förmidagen var
mycket välbesökt medan eftermiddag bara samlade 5-6 personer. Tack vare att grenar etc.
var ihopsamlat av förmiddagsgänget så blev totalen mycket bra. En liten men stark styrka
gjorde denna dag även storverk på Krokholmen.
Förutom skogsröjning så målades även Helikopter H-et igen och midsommarstången oljades,
så gick även eftermiddagen bra.

Rapport från Bryggruppen
Efter förra årets stordåd att livstidsförlänga en stenkista på vardera östra och västra bryggan
så kommer vi, anförda av Bryggruppen, i augusti ta tag i den yttersta kistan på Östra bryggan.
Detta är ett tufft jobb och vi hoppas att många har möjlighet att ansluta till arbetet!
Som flera av er säkert noterat så har stenkistan längst söderut på den sammanhängande
delen av västra bryggan börjat ge vika. Tyvärr har det visat sig att kistan har öppnat sig vid
botten och är på glid. Vi kommer besiktiga kistan med dykare under sommaren men troligen
kommer vi vara tvungna att ersätta kistan med en ny. Ett jobb för proffs! Om ni har
erfarenheter av bryggbyggare, positiva och negativa, så hör av er till styrelsen eller mig så
underlättar ni vårt arbete med att ta in och granska offerter.
Sven-Eric Stenfors
Ansvarig Bryggruppen
bryggruppen@mefjard.se
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Valborg 30 april
Valborg firades traditionsenligt med brasa, vinbål, sång och tal. Under dagen beslutade vi oss
för att tända en LITEN, symbolisk brasa för att inte bryta traditionen men inte heller sätta
igång en brand. Troligen på grund av den dåliga planeringen av kalendern för 2019 så inföll
Valborg på en tisdag, vilket medförde att antalet besökare blev rekordlågt. Detta kanske kan
bli en valfråga inför nästa riksdagsval 2022.
Vi var 36 vuxna och 2 minderåriga som njöt av varm dryck, begränsad värme från brasan och,
som vanligt, skönsång ur vårt fantastiska sånghäfte.
Kvällen avslutades, tidigare än vanligt, efter det att elden hade utplånats med hjälp av vår
fantastiska brandspruta med Nils Egberg som Brandman.
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Skötseldagen 15 juni
Årets andra skötseldag är den15/6 kl. 11.00-15.00
Efter att SRV varit och hämtat grovsoporna (10-11) kör vi igång. Vi ska bland annat röja sly,
tugga flis, klippa diken och ängarna ska krattas. Eftersom vi också har midsommarfirande
veckan efter, kommer vi samla lövruskor att binda runt stången.
Samling vid brandstationen som vanligt. Ta med grensax, kratta, skottkärra, spade /för flis) och
ev. motorsåg. Ett tips är att klä sig i långbyxor och kängor/stövlar. Denna gång kommer vi
också se till att det finns vätska undersjälva arbetspasset.
Kan du inte vara med denna gång finns det ett tillfälle till under sommaren. Och kom ihåg, man
får vara med mer än en gång per år, vilket flera har insett!
Efter avslutat arbete, bjuder föreningen på grillkorv och dricka vid brandstationen.
Välkommen!
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Midsommar 2019
Som traditionen bjuder firar vi midsommar i dagarna två på Mefjärd!
Midsommarafton 21/6
Kl 14 klär vi stången. Alla är välkomna att hjälpa till!
Kl 15 reser vi stången. Då är sommaren officiellt på plats!
Kl 21.00-01.00 blir det dans på Östra bryggan.
Allt från Sjösala vals till Too late for love.
Och lite Sol, Vind och Vatten där emellan.
DJ Zeb
AKA Zebine Bojler
Midsommardagen 22/6
Kl 15 kör vi igång på Stora ängen
Dans och sång runt stången
Saft och bullar
Våra traditionella midsommarlekar
Godisprisutdelning
Välkomna!

Arrangörerna från 1:47 – 1:66
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Dags att vaccinera mot TBE
I Sörmland är risken högre än på många andra ställen att smittas av TBE, förra
året ökade dessutom antalet anmälda TBE-fall till 42, det högsta antalet
någonsin i Sörmland. Fästingarna trivs i fuktigt oklippt gräs, faktiskt även i
vanliga trädgårdar. För att få ett bra skydd rekommenderas vaccination så snart
som möjligt.
– För att vara skyddad mot TBE när vårsäsongen börjar bör man ta sin påfyllnadsdos nu. Har
man inte vaccinerats mot TBE tidigare är det hög tid att börja. För att få ett bra skydd under
kommande säsong behövs två doser vaccin eller tre om man är över 50 år. Nytt för i år är det
avgiftsfria vaccinet erbjuds barn från tre års ålder, säger Helena Hervius Askling,
smittskyddsläkare i Sörmland.
TBE är en virussjukdom som sprids via fästingbett och som kan förebyggas med vaccin.
Viruset kan orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Fästingarna börjar bli aktiva
när snön smälter och medeltemperatur är över noll grader och de första fallen av TBE brukar
rapporteras i början av april. Efter en periodvis varm februari är det rimligt att tro att
fästingarna nu är igång.
Hela Sörmland har sedan ett antal år betraktats som ett riskområde. Fästingarna trivs i fuktigt
gräs, alltså gärna nära kust och sjöar men även fuktigt gräs i anslutning till vanliga
villaträdgårdar som ligger nära naturområden. Under 2018 rapporterades långt fler antal
TBE-fall än 2017, 42 fall mot 26 föregående år. Personerna som drabbades var mellan 18-74
år.
Undvik fästingbett
Syna kroppen när du kommer in efter att ha varit ute i naturen. En god idé är att duscha.
Fästingarna tar ofta god tid på sig att hitta en plats innan de slår sig ner på kroppen gärna i
ett hudveck, ljumskarna eller hos barn på huvudet. Plocka bort fästingar som bitit sig fast så
snart som möjligt med en fästingplockare eller pincett.
Vaccinet är välbeprövat och säkert.
TBE-vaccin är kostnadsfritt för barn och ungdomar från tre år fyllda till och med det året man
fyller 19 år på länets vårdcentraler från 20/4 2019.
https://regionsormland.se/
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Sommarens aktiviteter på våra grannöar
JUNI
Invigning av Ornö museums utställning om ”Ofredsår”
I en stor satsning i hela Stockholms skärgård markeras i sommar 300-årsminnet av
”rysshärjningarna” 1719. En del av utställningen har producerats centralt och en del är
producerat lokalt. På Ornö brändes i stort sett allt och på omgivande öar fanns knappt ett
hus kvar efter att de ryska trupperna gjort sitt i juli 1719. Ornöborna flydde för livet – in mot
fastlandet – fick väldigt lite med sig och hade ingenting kvar att komma hem till. I
utställningen Ofredsår berörs också en del andra tider då våld och främmande flottor härjat i
våra vatten.
Lördagen den 15 juni kl 12:00 Kaffe, glass, hembakt. Bertil Olsson spelar.
Läs mer under Ornö Museum

Kyrkvikens Bar och Bistro – konsertkväll
Funkbandet Say What!

Sommarkonsert i Ornö kyrka: ”Skillingen”
En fängslande folkmusikalisk resa genom fem århundraden med låtar och historier från
undangömda notböcker. Klara Ekman Von Huth, sång, Erland Westerström, munspel och
Gabbi Dluzewski, mandola. Tisdag 25 juni kl. 18.00 i Ornö kyrka. Fri entré! Arr: Svenska
kyrkan i Haninge
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JULI
Bertil Olsson spelar i museet
I anslutning till årets utställning om ”Ofredsår” spelar Bertil Olsson traditionsenligt i museets
trädgård. Servering av kaffe, glass och hembakt. Lördagen den 6 juli kl 14:00
Utegudstjänst på Kymendö
Uppe vid gården. Efter Gudstjänsten finns det kaffe med dopp att köpa. Clary och Christer
Wahlström. Söndagen den 7 juli kl 1100
Tennisskola
Tennisskolan startar måndag 8 juli pågår t o m 12 juli
Arr: MIF
Kyrkvikens Bar och Bistro – allsång
Taubeafton (endast förbokning)
Måndagen 15/7
Kyrkvikens Bar och Bistro – konsertkväll
Kapten Sjögräs orkester
Fredagen 19/7
Konstutställning i Bygdegården
”Havsbandet” med bla Monica Svahn och Bo Tilliander ställer ut sin konst lördag-söndag.
Huvudskärsgudtjänst
Ornö Spelmän Båt från Dalarö och Ornö
Söndag 21 juli

AUGUSTI
Ornöloppet löpning i terräng och på väg
Lördag den 3 augusti kl. 12.00 är det dags igen för Ornöloppet – ett lopp på Ornö i
Stockholms fantastiska skärgård!
För tredje året bjuder vi in till Ornöloppet och i år har vi några nyheter. Banan är nu 16 km
och har en delvis ny sträckning med mer havsutsikt och mindre asfaltslöpning!
Vuxen- och barnklasser
http://morbyfjarden.se/?page_id=1720
Föredrag om Rysshärjningarna
Magnus Ullman författare
Torsdag 8 augusti kl 18:00 i Sockenstugan – Ornö museum
Kyrkvikens Bar och Bistro – konsertkväll
Fredagen 9/8 Sonja Aldén (endast förbokning)
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Kyrkvikens Bar och Bistro – konsertkväll
Pud Alone and the Congregation och PBA, Pontiac Blues Association
Lördagen 24 augusti
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Parkeringseländet i Dalarö
Vi har under året varit fortsatt aktiva att försöka förbättra parkeringssituationen i Dalarö.
Kommunens uppfattning är att ”försöket” har fallit väl ut och bör permanentas. Enligt oss så
har ingen analys skett och det enda som åstadkommits är försämringar både vad det gäller
tillgänglighet och kostnader.
Denna sommar ser ut att bli värre än någonsin eftersom ytterligare parkeringsplatser
försvunnit och blivit infartsparkeringar (max 12 tim) och parkeringen vid idrottshallen blivit 3
tim.
Kommunen, i alla fall tjänstemännen, är helt tondöva i denna fråga och hävdar att försöket
fallit väl ut eftersom det var färre klagomål 2018 jmf med 2017 och att avgiften gör nytta.
Oklart på vilket sätt!
Vi har nu börjat uppvakta Petri Salonen som är den ansvarige politikern och är ni missnöjda
med situationen i Dalarö så föreslår jag ett mail till Petri (petri.salonen@haninge.se) och
info@haninge.se så att de inte fortsatt tror att situationen är bra/acceptable för oss ö-bor.
Nedan följer delar av det brev som Daniel och Torbjörn skickade in till de ansvariga i
kommunen i april. Vi har fått svar på brevet men ännu inga svar på våra frågor.
Under 2017 infördes hastigt p-avgifter samt begränsad möjlighet till långtidsparkering i
Askfatshamnen vilket var en början stora försämringar för oss Ö-bor såväl som de flesta andra.
Parkeringarna vid Vadviken var möjliga att långtidsparkera på. Förändringarna infördes mycket hastigt
och utan dialog med några berörda. Syftet var Trafikordnande utan att för den skull kommunen kunde
ange vad som skulle ”ordnas”. Detta infördes som ett test som sedan skulle utvärderas. Det ärende vi
representerar är avgränsat till Askfatshamnen samt Vadviken, för det är det som omedelbart berör oss
som bor på öarna utanför Dalarö och har båt i Askfatshamnen eller i Vadviken.
Politikers och kommuntjänstemäns uppgift är att arbeta för medborgarnas bästa. När det gäller
trafikplanering och tillgänglighet har i det här fallet beslut och genomförande gått i rakt motsatt
riktning och helt över huvudena på oss som vistas/parkerar i Askfatshamnen/Vadviken.
Ett antal föreningar för boende på öarna runt omkring Dalarö har reagerat starkt på det som sker just
nu. Under många år har vi kunnat parkera på ett eller annat sätt i Dalarö, när vi ska ut till våra boenden
på öarna. Helt plötsligt infördes avgifter och bestraffningar i form av böter om man inte fick plats på
de allt för få anvisade områdena. De problem som eventuellt upplevts har berört Askfatshamnen och
egentligen enbart under midsommarhelgen, övrig tid har det gått utmärkt att finna parkeringsplats för
både kortare och längre tid.
Att införa avgifter och bestraffningar från en kommun får endast ske i trafikordnande syfte. Hur man
har kommit fram till att lösningen ska se ut som den nu gör är högst oklart. Likaså vilka effekter
(utöver kommunintäkter) man förväntar sig. Vi har sedan 2017 efterlyst information om hur avsikten
är att utvärdera testet men detta har mötts med total tystnad.
Ett vanligt tillvagagangssatt i utvecklingsprojekt ar att folja en enkel kedja:
Problembeskrivning – Behovsanalys – Lösning – Genomförande – Utvärdering - Revidering
I detta fall är det övergripande projektet Parkeringssituationen i Askfatshamnen och sedermera även
Vadviken, där kommunen har agerat på oklara grunder och med obefintlig analys.
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Problemet har av kommunen beskrivits som att det är för många bilar som frekventerar
Askafatshamnen och därmed många bilar som står felparkerade enl. en viss definition.
Behovsanalysen säger då att trafiken måste regleras.
Lösningen blir att avgiftsbelägga området.
Genomförandet handlar om att införa parkeringsavgifter och begränsa parkeringstiden Och böter för
dem som inte följer givna instruktioner.
Utvärdering kan egentligen inte göras eftersom en Behovsanalys inte är genomförd men den som
ändå gjorts baseras på att det är färre som klagat 2018 än det var 2017 och man har därför tolkat det
som att allt går åt rätt håll.
Revidering har skett så till vida att man justerat lite i avgifter, satt ut parkeringsautomater och planerar
eventuellt att addera några ytterligare p-platser.
Hade man gatt lite djupare i Problembeskrivningen och darmed aven i Behovsanalysen hade
utkomsten blivit en helt annan.
Om Problemet istället identifierats som att det finns omständigheter i Askfatshamnen som gör att
många personer med bilar söker sig till området och har parkeringsbehov, till exempel en båtklubb för
många hundra medlemmar, en idrottshall, en kajakklubb, en minigolfbana och en restaurang och gäster
till öborna.
Dvs det är både regelbundet återkommande och tillfälligt besökande.
Med den Problembeskrivningen hade Behovsanalysen gett vid handen att det behövs fler ordnade
parkeringsplatser.
Lösningen skulle då givetvis bli att skapa tillräckligt många p-platser att kunna svälja en stor del av
behoven.
Utvärderingen får då baseras på om man etablerat tillräcklig kapacitet, eller om det fortfarande är
trafikstörande parkeringar och därmed måste anlägga ytterligare parkeringsytor. Därefter inför man om
motiverat, avgifter. Böter sätts som brukligt på bilar som stör trafiken menligt.
I samverkan med kommunens tjänstemän har representanter för öbor och näringsliv i Dalarö beskrivit
problematiken och pekat ut ett antal möjliga lösningar. De senast diskuterade möjliga nya
parkeringsytorna kommer inte räcka för att lösa hela behovet. Därför måste kommunen ta ett större
grepp på frågan, men under tiden etablera de redan identifierade ytorna.
Det är inte vårt arbete att lösa frågorna, det måste folkvalda och kommunanställda göra. Om man lever
i villfarelsen att medborgarna accepterar eller till och med uppskattar de förändringar som gjorts är det
en grov missuppfattning. Att vi nu tvingats organisera oss gör bara att ilskan och frustrationen
tillfälligtvis kanaliseras via oss samordnare och det kanske kan kännas bekvämt för er, men i
verkligheten växer missnöjet för varje dag som vi närmar oss mer fritidsaktiviteter i skärgården.
Det som nu ser ut att ske är att en test som skulle utvärderas, stadfästs istället i smyg utan att
grundproblematiken är löst. Det är dock enkelt för oss som frekventerar området och parkeringarna att
absolut ingenting har blivit bättre jämfört med hur det var före 2017. 2018 fanns färre
parkeringsplatser än någonsin tillgängliga och ”kaoset” på Odinsvägen var oförändrat. Under
sommaren 2018 var det svårt att hitta parkeringsplats från veckan före midsommar ända fram till
skolstarten i augusti och så har det aldrig varit förut. Det kan ju omöjligt ha varit ambitionen med
”testet”. Eller?
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•

Konkret kräver vi ö-bor nu att man river upp beslutet med avgifter och böter (undantaget
grova trafikstörande felparkeringar) i Askfatshamnen och Vadviken tills man löst
grundproblematiken med avsaknad av tillräckligt många godkända parkeringsytor. Utvärdera
situation och bestäm vilka ”trafikordnande” syften man strävar efter att uppnå. Undersök olika
möjligheter att uppnå målen, skapa ett startvärde, genomför testet och utvärdera om man
nådde målen.
Om man då kommer fram till att lösningen är att införa avgifter i trafikordnande syfte
på vissa delar av området så får det bli så.

Vi förväntar oss en snar respons och ser fram emot en konstruktiv lösning i enlighet med ovan.
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