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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Norrskedika, kl. 18:30 – 20:20 
 

Närvarande Jacob Spangenberg (C), ordförande 
Peter Nyberg, kommundirektör 
Erik Ljungholm, Harg/Hargshamns utvecklingsgrupp 
Madeleine Jansson, Harg/Hargshamns utvecklingsgrupp 
Roger Jansson, Gräsö Skärgårdsråd 
Birgitta Söderberg, Gräsö Skärgårdsråd 
Inger Abrahamsson, Gräsö Skärgårdsråd 
Hans Tibell, Utvecklingsgruppen för Söderön-Tvärnö-Raggarön 
Anders Linden, Utvecklingsgruppen för Söderön-Tvärnö-Raggarön 
Stefan Pettersson, Alunda utvecklingsgrupp 
Micaela Zackrisson, Företag i Samverkan 
Torbjörn Söderlund, Alunda utvecklingsgrupp 
Torsten Ödlund, Norrskedika utvecklingsgrupp 
Stefan Landberg, Norrskedika utvecklingsgrupp 
Mats Ingemarsson, Öregrunds utvecklingsgrupp 
Sverre B Svahnström, Öregrunds utvecklingsgrupp 
Karl Ekström, Österbybruks utvecklingsgrupp 
Anders Hedberg, tekniska förvaltningen 
Lasse Karlsson, tekniska förvaltningen 

 
  
  
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Punkter 1-9 
 Kersti Ingemarsson  

 
 Ordförande ……………………………………………..  
 Jacob Spangenberg (C)  
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Tillkommande ärenden 
 
8. Projekt ”Attraktiva och levande orter” 
9. Information från Östhammars kommun 
_____ 
 
 
 
1. 
 
Genomgång av föregående anteckningar 
 
Anteckningar från utvecklingsgruppernas möte 2017-06-12 redovisas och läggs 
till handlingarna. 
_____ 
 
 
 
2.  
 
Vildsvinsproblemen 
 
Harg/Hargshamns utvecklingsgrupp lyfter ärendet; 
 
Vildsvinsproblemen ökar över hela landet och nu är det inte bara Hargshamn 
som drabbas i kommunen. Östhammars kommun stöder inte längre några vilt-
vårdare och frånsäger sig allt ansvar för vildsvinsproblematiken. Därför har Harg 
och Hargshamns utvecklingsgrupp (HHUG) istället stöttat de tidigare viltvårdar-
na genom att bl.a. ersätta dem med en premie per fällt vildsvin. HHUG ansökte 
om medel för detta, men fick avslag där kommunstyrelsen bl.a. stödde sitt beslut 
på en text som var hämtad från Länsstyrelsen. Se bilaga. 
 
Av texten framgår att vildsvinsskadorna ska hållas på en rimlig nivå genom 
samverkan mellan markägare och jägare. Eftersom kommunen är den största 
markägaren inom de tätbebyggda områdena, och då det krävs särskilt tillstånd 
för att jaga inom dessa områden, undrar vi helt enkelt vilka jägare ni samverkar 
med och/eller på vilket sätt kommunen lever upp till eller ämnar leva upp till den 
text ni hänvisat till. 
 
Anders Hedberg och Lasse Karlsson, gatu- och fastighetsenheten på tekniska 
förvaltningen informerar om vidtagna åtgärder för problematik med bl.a. fåglar 
och vildsvin i tätorterna.  
 
Östhammars kommun har numera tre stycken kommunala jägare, Anders Hed-
berg, Alf Oscarsson och Thomas Tidstrand från tekniska förvaltningen vilka har 
tillstånd att lossa skott på kommunens marker.  
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Dessa jägare vill samverka med andra markägare. Nämns också att vildsvinsfäl-
lor har införskaffats.  
 
Anders Hedberg är samordnande kontaktperson i vildsvinsfrågan och nås på 
telefon 0173-86 192, mobil 073-074 2 25 eller e-post  
anders.hedberg@osthammar.se 
_____ 
 
 
 
3. 
 
Erfarenhetsutbyte mellan utvecklingsgrupperna 
 
Madeleine Jansson, Harg/Hargshamns utvecklingsgrupp skriver; 
 
Mötet på Söderön blev inställt p.g.a. lågt intresse. Jag tycker det är sorgligt. Här 
hade vi ju möjlighet att ge varandra goda råd och tips för kommunens gemen-
samma framtid. Det blir svårt när var och en håller på sitt som jag ser det. 
 
Jag läser visserligen i Öpl 2016 Framtidsbild 2025 att man förkastar förslaget att 
Östhammar skulle vara motor och centralort. Man förespråkar istället att flerkär-
nigheten skulle profileras ytterligare samt att orterna med bästa förutsättningarna 
för resande skulle prioriteras, men det står även skrivet under rubriken Service-
orter att " konkurrensen mellan orterna måste bytas mot gemenskap och samver-
kan"! 
  
Frågan om att göra ett nytt försök till utbytesmöte tas upp och det bestäms att 
Söderöns utvecklingsgrupp ger ut en ny inbjudan till möte i januari 2018. Ny 
ansökan för beviljande av medel för mötet behöver göras. 
_____ 
 
 
 
4. 
 
Mötesdagar 2018 
 
2015-2017 har vi varit i Gräsö-Gimo-Alunda-Öregrund-Hargshamn-Gimo-
Ekeby och Norrskedika. 
 
Följande datum och platser fastställs för 2018; 
 
12 mars i Gräsö 
11 juni i Österbybruk 
19 november i Östhammar  
  

mailto:anders.hedberg@osthammar.se


 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-11-06 4 (6) 

 

  
 

Mötena börjar kl. 18:30, om inget annat anges i kallelsen. 
_____ 
 
 
 
5. 
 
Redovisning för ansökningar/beslut om medel till utvecklingsgrupperna 2017; 
 
Norrskedika utvecklingsgrupp Hjärtstartare   6 450 
 
Alunda utvecklingsgrupp  Monter, Oland Visar 16 000 
 
Söderöns utvecklingsgrupp Heldagsmöte, UTVGR 10 000 
 
Söderöns utvecklingsgrupp Höstverksamhet, 10 000 avslag 
 
Gräsö skärgårdsråd  Samarbetsprojekt 32 000 
_____ 
 
 
 
6. 
 
Aktuellt från respektive utvecklingsgrupp 
 
Öregrund – förändring av utvecklingsgruppen pågår. Informerar från möte i 
maj 2017 och om sommarens/höstens processer. En interimsstyrelse har satts 
ihop och jobbar fram förslag till ”Öregrunds utvecklingsråd” som kommer att 
bestå av ordförande och ett antal rådsmedlemmar. En valberedning är tillsatt. 
 
Norrskedika – informerar från genomfört stormöte i Norrskedika där det bl.a. 
diskuterades om cykel- och gångvägs strategi, trafiken genom Norrskedika, has-
tighetscensor och om samarbetet med kommunen, trafikverket och SKB gäl-
lande ökad trafik på RV 76 med anledning av slutförvaret. 
 
Alunda – berättar stolt om den nya infarten i Alunda, rondellen och den vackra 
konstnärliga utsmyckningen. Informerar från Oland Visar, som finns utlagd på 
utvecklingsgruppens hemsida; http://alunda.se/oland-visar/. 
Tar upp Vårdcentralen och vattenfrågan samt detaljplanerna för fortsatt utbygg-
nad. 
 
Österbruk – låg aktivitet för närvarande. Jobbar för ökad aktivitet och projekt. 
 
  

http://alunda.se/oland-visar/
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Harg/Hargshamn – Vattensamling i anslutning till iordningsställda tomter. Tra-
fikverket har åtgärdat problemet, men lite problem kvarstår. De har tillskrivit 
Trafikverket om bullernivån utmed RV 76 genom Harg, pga. tung trafik samt 
om trafikkamerabevakning mellan Harg – Gimo. Tankar finns kring en utökning 
av utvecklingsgruppen. Håller på att starta upp ett Byalag. 
 
Gräsö – Jobbar för att använda utvecklingsbidraget till att utsmycka det all-
männa utrymmet på Gräsö. Deras hemsida är borttagen. Det är förseningar i 
bredbandsutbyggnaden. 
 
Söderön – informerar från stormöte 10 juni 2017 och om förbrukat anslag. In-
bjudan till ett erfarenhetsutbyte med utvecklingsgrupperna resulterade i för få 
anmälningar. Mötet ställdes in. Berättar om trafikproblem i vägkorsningar och 
skrivelser till trafikverket m.fl.  
_____ 
 
 
 
7. 
 
Övriga frågor 
 
Harg/Hargshamns utvecklingsgrupp har anmält en ändring i utvecklingsgrup-
pens sammansättning. Anders Beckman har utträtt. Kommunstyrelsen har tagit 
del av den nya sammansättning, 2017-10-31. 
 
Lägesinformation lämnas om projektet kring fördjupad utvecklingsplan för kus-
ten som kommer att påbörjas före årsskiftet och om försäljning av stadsnätet 
som förmodligen kommer att tas upp till beslut i slutet av januari 2018.  
_____ 
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Projekt ”Attraktiva och levande orter” 
 
Micaela Zackrisson, handelsutvecklare Företag i Samverkan föredrar ärendet 
och informerar om Fokusgrupperna och dess projekt, medfinansiering, avsikts-
förklaring m.m. Information om projekten finns på deras hemsida, 
http://www.foretagisamverkan.se/visa_startsida_avd.asp?Avdelning=047&Meny
Sidrubrik=Attraktiva%20och%20levande%20orter 
 
Informationstavlor kommer redan nu att sättas upp, centralt på varje ort.  
  

http://www.foretagisamverkan.se/visa_startsida_avd.asp?Avdelning=047&MenySidrubrik=Attraktiva%20och%20levande%20orter
http://www.foretagisamverkan.se/visa_startsida_avd.asp?Avdelning=047&MenySidrubrik=Attraktiva%20och%20levande%20orter
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Företag i Samverkan planerar nu ett första möte med en styrgrupp i deras plane-
rade projekt ”Attraktiva och levande orter”, och behöver förbereda sig i arbetet 
med projektet och skapa ett bra klimat för det. 

Funderingar finns om det skulle vara intressant med en person som representerar 
alla utvecklingsgrupperna i styrgruppen för ”attraktiva och levande orter” 
Många av grupperna arbetar med något på orterna och det skulle kanske bli en 
bättre förståelse och en helhetssyn för projektet då? 
 
Styrgruppen kommer att bestå av personer från tillväxtkontoret, Företag i Sam-
verkan, Visit Roslagen och kanske ungdomsrådet. 
 
Utvecklingsgrupperna har att fundera på vilken person som kan representera alla 
utvecklingsgrupperna i styrgruppen. Beslut om vem, tas i samband träffen för 
erfarenhetsutbyte mellan utvecklingsgrupperna, i januari 2018. 
_____ 
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Information från Östhammars Kommun 
 
Informeras om  

• Domstolsförhandlingarna gällande ansökan om slutförvar av använt 
kärnbränsle i Östhammars kommun. Mark- och Miljödomstolen medde-
lar beslut 20 november 2017 och om beslutet blir Ja kommer Valnämn-
den i Östhammars kommun genomföra en rådgivande Folkomröstning 4 
mars 2018. 

• Budget 2018 beslutas av kommunfullmäktige 14 november 2017 
• Befolkningsutvecklingen i kommunen  
• Sista etappen, Lv 288, Gimo - Östhammar 
• Inlämnad skrivelse till Regeringen tillsammans med Region Uppsala om 

att RV 76 behöver rustas upp och bli mer trafiksäker  
• Vattenförsörjning i kommunen 

_____ 


