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• Efter senaste om organisationen inom kommunens tekniska avdelning har ingen 
information om vem som gör vad kommit till kännedom för utvecklingsgrupperna 
kontaktpersoner e.t.c. Gruppledare på varje ort (precis som tidigare) tillsammans 
med Henrik Sundin som har ett övergripande ansvar avseende utemiljöerna i 
tätorterna.   

• Vad händer med detaljplanen för hamnen i Öregrund aktuell status? 
Bygg- och miljöförvaltningens fråga, planarbete pågår. 

• Pågående arbeten färdigställande och utformningen av arbetena inom  hamnområdet 
Slutbesiktning 20 mars av gångbryggorna, endast arbeten under vatten kvarstår. 
Iordningställande av trätrallar etc som är en följd av förstärkningarna av plintana är klara. 
Sjösättningsrampen vid parkeringen ska förlängas. 

• Finns planer på rensning av utomhus baden inom kommunen, med dykare för att säkerställa 
bottnarna runt bryggor för att minska risker för skador Kultur- och fritidsförvaltningen 
ansvarar fortsatt för kommunen utomhusbad förutom Krutudden och Gimobadet som är 
stadsnära bad som Tekniska förvaltningen tar över. Dykare anlitas årligen för kontroll av 
bottnarna vid utebaden, detta kommer att göras även i år. 

• Upprustningsplanerna för Hamnkontoret /Servicehuset status i dagsläget Upphandling av 
entreprenör är gjord och Öregrundsbygg  kommer att påbörjas renoveringen direkt efter 
badortsdagarna. 

• Hur tänker sig kommunen tillgodose behovet av (öppna) offentliga toaletter för boende och 
besökare i Öregrund med fler platser. Öppna toaletter finns enligt bifogat dokument. 
(Dokumentet skickades till utvecklingsgruppen efter föregående möte i Hargshamn.) 

• När och hur kommer kommunen hantera och gå vidare med detaljplansproblemen rörande 
utformningen och behoven av upprustning av parkeringen vid Klockargården/Systembolaget 
Det är inte en prioriterad fråga att göra om detaljplanen vid parkeringen vid Systembolaget, 
detaljplaner för att få fram mark för bostadsbyggande prioriteras. Åtgärder med träbalkar är 
gjorda för att underlätta parkering, ytterligare åtgärder är inte aktuella i dagsläget. 

• En uppgradering av hockeyrinken och dess ytbeläggning är föreslagen från föreningar i 
Öregrund när och hur kommer frågan att hanteras Planen är asfalterad idag och vi känner 
inte till några önskemål  om annan ytbeläggning. Frågan har förmodligen ställts till Kultur- 
och fritidsförvaltningen som har hanterat avtalet och frågan med föräldrarföreningen. 


