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Ordförande Bonne har ordet
Plugget slutade i början av juni, vi fick stolta tåga
efter svenska flaggan till närmaste kyrka för att där
unisont framföra ” Den blomstertid nu kommer”.
Sedan delades det ut betyg som helst inte skulle ses
av farsan. Jag kan än idag känna den längtan och
känsla av frihet som då infann sig. Morsan och jag
skulle till landet, farsan som då bara hade två
veckors semester kom bara ut över helgerna. Jag
minns lukten från fotogenlamporna och spritköket.
Man hade torrmugg med doft av karbolkalk.
Tunnans innehåll kunde fördelas så att en del
hamnade i en grop i marken och en del i
jordgubbslandet. Diskvattnet slängde morsan ut
runt knuten eller så diskade vi i saltvatten nere vid
stranden där också kläder tvättades i grönsåpa från
Grumme. Detta var inte så länge sedan, men ändå
värt att minnas och att förmedla till sina barn. Men
det var inte alltid bättre förr, vi bara minns det så . I
vissa avseenden var det i alla fall enklare, man
kunde bygga sitt utedass eller brygga utan vare sig
bygglov eller dispens från strandskyddslagen.
Strandskyddslagen är en förbudslag som förbjuder
det mesta. Stort som smått. Vad jag reagerar på är
att kommunens hemsida anger att
strandskyddsdispens krävs för friggebodar, bryggor,
pooler, vägar, staket, plank, murar, skyltar,
flaggstänger, fasta eldstäder, trädgårdsmöbler,
grävnings- och schaktningsarbeten, tennisbanor,
dammar och rabatter. Hur skall detta kunna
efterlevas och olovliga åtgärder kontrolleras? Vem
ska, för skattepengar, åka runt och kolla
flaggstänger? I vissa fall påtar sig dock
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”rättskaffens personer” rollen som ordningsmän
och helt enkelt anmäler sina grannar antingen med
ett handskrivet brev eller med hjälp av ett formulär
som man kan hitta på kommunens hemsida! När
detta kommer till kommunens kännedom föreligger
skyldighet för kommunen att polisanmäla ofoget.
Som om, polisen inte skulle ha något annat att
syssla med! Bevaka inbrott i sommarstugor eller
båtstölder känns väl mera angeläget. En
polisanmälan kan sedan resultera i antingen rivning
eller, i bästa fall, dispens- och förhöjd byggavgift
att erläggas i efterhand. Om man nu betänker att
Stockholms skärgård består av 30 - 35 000 öar och
50 000 fritidsfastigheter på öar och sjönära fastland.
Jag gissar att man på kanske 20 %, 10 000
fritidsfastigheter, gjort något tokigt som kan leda
till straffansvar enligt strandskyddslagen. Detta
skulle kunna ge ett inte föraktligt bidrag till den

skrala offentliga ekonomin för att inte tala om alla
nya statliga och kommunala arbetstillfällen som
skulle kunna skapas. Jag tycker det är dags att tänka
om. Angiveri har funnits men övergivits i östliga
samhällsbildningar. Varför då hos oss försöka
efterlikna detta system?
Ändra strandskyddslagen, anpassa den till
verkligheten och förenkla processerna! Kommunen
har bättre kännedom om närområdet än
Länsstyrelsen och borde kunna ta egna, vettiga
beslut. Vid tveksamheter och större förändringar
kan ärendet överprövas av Länsstyrelsen.
Kommunens hemsida innehåller också en text om
att komplementbyggnad av någon dum anledning
inte får innehålla kök. Tanken att göra skärgården
tillgänglig för fler kan ju innebära uthyrning till
sommargäster, erbjuda försöksboende till
presumtiva öbor eller möjliggöra
generationsboende. Varför då inte tillgodose dessa
behov med något så enkelt som en köksmöjlighet?

bevattna med små mängder diskvatten. Man säger
att det till och med är bättre ur miljösynpunkt att
använda BDT vattnet för bevattning i stället för
infiltration. Är man lite äckelmagad men ändå valt
alternativet torrtoa kan man mot en rimlig
ersättning få hjälp med komposteringen och tillsyn
av komposten. Alla arbetstillfällen i skärgården
välkomnas.

Inventeringen av avloppsanläggningar hösten 2009
på Södra Stavsudda som hos vissa vållade viss
irritation får mig som deltidsboende att fundera lite
runt lagar och regler. Varför skall man som
sommarboende behöva dimensionera sin BDT
(bad-disk-tvätt) anläggning för 5 personers
helårsboende? Skälet är att fritidsfastigheten i
framtiden skulle kunna bli helårsbostad.
Sannolikheten att detta ska ske är kanske stor på
fastlandet men ganska minimal i vårt närområde.
Vill man skriva sig och bo permanent på sin ö kan
man ju då få skärpta krav. Då, men inte nu!
(Miljööverdomstolen har till och med vid något
tillfälle funnit att det var orimligt att ställa krav på
slamavskiljare för BDT-avlopp med hänsyn till att
fastigheten användes i mycket liten omfattning.)
Skärpta miljökrav ställer skärpta krav på såväl
avlopp som vattenförsörjning. Att vi i skärgården,
väl medvetna om den begränsade tillgången på
dricksvatten, skulle tillhöra ”konsumentrikssnittet”
och konsumera 180 liter per dygn året runt är inte
möjligt. Man kan vid begränsad tillgång på
sötvatten använda dubbla system, sötvatten i
kombination med bräckt sjövatten.
För att ta hand om våra restprodukter erbjuder
marknaden ett antal lösningar. Eftersom
kommunens tjänstemän av konkurrensskäl inte kan
föreslå specifika lösningar finns däremot kunskap
hos våra entreprenörer och leverantörer i
närområdet. Jag vill uppmana till att man innan
man bestämmer sig för en viss lösning kontaktar
någon av dem. Tänk efter hur dina behov ser ut, väg
det mot såväl drifts- som anläggningskostnader.
Undersök de geografiska förutsättningarna. Man
behöver nödvändigtvis inte ha villastandard.
Fekalierna utgör 0.15 liter per dygn och kan torkas,
brännas eller komposteras till växtjord. Urin kan
spridas som växtnäring allt efter säsong.
Tvättmedlen vi använder är väl självklart fosfatfria.
Naturvårdsverket anger möjligheten att kunna

Glad sommar!
önskar eder Bonne Sundberg

I detta nummer kan du läsa mer om vad som gäller
för våra avlopp. Babba Nordlander och Carin
Norman har sammanställt en mängd värdefull
information om vad som gäller för avlopp i
allmänhet och i vår skärgård i synnerhet. Det blev
en lång artikel men vi hoppas du kan ha nytta av
informationen. Naturen är allas vårt gemensamma
ansvar!
Det är mycket som är förbjudet, men fortfarande
tillåtet att kissa i skogen, dessutom gratis.

Skogsindustrierna
tillhandahåller en
gratis ritning till
ett enkelt utedass.

www.byggbeskrivningar.se

Avlopp i
Stavsuddaskärgården
Under hösten gjorde Värmdö kommun en
”uppföljning av inventeringen som
genomfördes på Södra Stavsudda under
2007”. Den inventeringen bestod i att en
högskolestudent samlade in material till sin
uppsats och tog vissa vattenprover. Han
besökte ett litet antal av fastigheterna på
Södra Stavsudda, de som det var lättast att
ta sig till per fot. Enligt uppgift besökte
kommunens miljötjänstemän den här
gången 44 fastigheter och enligt
obekräftade uppgifter fick 42 nedslag av
varierande slag.
Det här har naturligtvis ställt en massa
frågor på sin spets, reglerna har inte varit
helt kända av alla fastighetsägare, ny
lagstiftning gör att gamla anläggningar
gjorda enligt den tidens regler blir olagliga,
osv.
Vi bestämde oss därför att försöka göra en
inventering både av regelverk kring
avlopp/toa och i ett kommande nummer av
Stavsuddabladet ska vi också göra ett
försök att kartlägga vad som finns att tillgå
på marknaden.
Värmdö Kommuns Bygg och Miljökontor
har till berörda fastighetsägare informerat
om vad bygg- och miljökontoret kommer
att ställa krav på vid besiktning:
• Avloppsanläggningar som är mer än 20
år eller äldre (även
avloppsanläggningar som är nyare än
20 år kan komma att ställas krav på om
de har brister)
• Avloppsanläggningar som saknar
tillstånd
• Avloppsanläggningar som inte uppnår
de krav som ställs idag
• Avloppsanläggningar som har brister i
funktionen
Man gav också en rekommendation att
inkomma med en ansökan om tillstånd till
enskild avloppsanläggning om man visste
med sig att man har ett bristfälligt avlopp.
Ansökningshandlingar, informationsskrift

och en entreprenörslista bifogades.
(Kontakta Värmdö kommun för att få de
senaste listorna med uppdateringar).
Att som enskild fastighetsägare bedöma att
anläggningen kunde bedömas som
bristfällig har inte varit glasklart och
många har ställt sig frågande till vad de ska
göra. Nu hoppas vi att det kan blir litet
klarare.
I de fall (så gott som samtliga) har tiden
oftast uppfattats som kort när det gäller
åtgärdande. Det har ju dessutom kommit
en vinter emellan och även om
entreprenörslistan kan uppfattas som lång
finns inte alla på nära håll och många är
uppbokade lång tid framöver. Vi kommer
därför att framföra till kommunen att man
bör se välvilligt på tidsbundna dispenser.
Det är ju angeläget att jobben kan gå till
våra lokala entreprenörer. Jobben i
skärgården ska vi vara rädda om.
Generellt kan ju sägas att det är mycket
tillfredsställande att man ser över
vatten/avlopp/toa-frågorna i skärgården,
men att det skulle underlätta om man hade
en förutsättningslös diskussion för att på
ett enkelt sätt kunna lösa detta för alla.
Denna diskussion väntar vi ännu på.
Nedan följer en sammanställning av
information kring avloppsfrågan
Tillståndsbeslutet
Tillståndet anger var anläggningen ska
placeras och vilken teknik som ska
användas. Tillståndet kan förenas med
villkor, t.ex. att slamtömning ska ske en
gång per år eller att en viss
reningskapacitet måste uppnås. Det kan
vara straffbart att bryta mot
tillståndsvillkor. Om du får avslag på din
ansökan kan du överklaga miljönämndens
beslut till Länsstyrelsen, vars beslut kan
överklagas till Miljödomstolen.
Miljödomstolens beslut kan i sin tur
överklagas till Miljööverdomstolen.
Berörda personer har rätt att överklaga i tre
veckor efter att de tagit del av beslutet.
Som berörda räknas de som påverkas av

beslutet, främst grannar. När
överklagandetiden gått ut vinner beslutet
laga kraft. Du kan få ett s.k.
igångsättningsmedgivande, vilket betyder
att du får börja med din anläggning innan
överklagandetiden gått ut, men om någon
överklagar och får rätt kan du bli tvungen
att återställa det arbete som redan gjorts.
Säkrast är därför att vänta tills beslutet
vunnit laga kraft.
Hur länge gäller tillståndet?
Du måste ha påbörjat anläggningsarbetet
inom två år och slutfört anläggningen inom
fem år, annars förfaller tillståndet.
Tillståndet ska kunna uppvisas på begäran.
Tillståndet följer fastigheten, och vid
ägarbyte bör den nya fastighetsägaren
överta eller få kopia på tillståndet.
Vad gäller i olika situationer?
Gammalt avlopp utan tillstånd.
Har du inget tillstånd för din
avloppsanläggning är den olaglig.
Om avloppet inte uppfyller lagens krav på
rening är utsläpp från anläggningen
förbjudet.
Du måste sluta använda ditt avlopp eller
söka tillstånd för en ny avloppsanläggning.
Om du är osäker på om du har tillstånd
eller inte, kontakta miljökontoret.
Gammalt avlopp med tillstånd.
Om ditt avlopp inte uppfyller lagens krav
på rening kan kommunen genom ett
särskilt beslut bestämma att du inte får
använda anläggningen, trots att du har
tillstånd.
Gamla anläggningar har tillstånd enligt
äldre lagstiftning och uppfyller oftast inte
dagens reningskrav. Om kommunen vid
inventering ser att ditt avlopp inte är
tillräckligt bra kan du få viss tid på dig att
åtgärda anläggningen, men efter att tiden
gått ut är utsläpp från den gamla
anläggningen förbjudet.
Kan avloppet läggas på annans mark?
Kan avloppsanläggning eller ledning inte
placeras på din egen tomt utan hamnar på
annans mark bör du se till att det skapas ett

servitut, för att på så sätt undvika problem
om någon av fastigheterna byter ägare.
Servitutet innebär att ägaren till en
fastighet får rätt att nyttja del av annan
fastighet och är alltid kopplat till
fastigheten, inte till enskilda personer.
Servitut kan antingen bildas genom
lantmäteriförrättning (kontakta
lantmäterimyndigheten i din kommun)
eller genom överenskommelse mellan
enskilda (se till att det skrivs in vid
inskrivningsmyndigheten). Ta i första hand
kontakt med den fastighetsägare som
berörs, för att undersöka möjligheterna att
bilda servitut.
Kan du gå ihop med grannarna?
I tätbebyggda områden är det ofta
fördelaktigt, både ekonomiskt och
praktiskt, att lösa avloppsfrågan
gemensamt med grannarna. Det bästa är
ofta att skapa en gemensamhetsanläggning,
som görs genom en lantmäteriförrättning.
Vid förrättningen avgörs vilka fastigheter
som ska delta i den gemensamma
anläggningen och vilka rättigheter och
skyldigheter det innebär. Kontakta
lantmäteriet för mer information.
Inga specifika krav i lagen
Lagstiftningen anger inga specifika krav
för hur avloppsvatten ska renas eller hur
bra reningen måste vara, utan endast att det
ska behandlas så att man skyddar
människors hälsa och miljön, samt
hushåller med naturresurser. Hur hårda
kraven blir beror bl.a. på hur känslig
omgivningen är och på hur många andra
avloppsanläggningar som finns i närheten.
Utgångspunkt för kraven är
Naturvårdsverkets allmänna råd om små
avlopp (se nästa sida).
Trekammarbrunn räcker inte
Utsläpp till vattenområde av avloppsvatten
som endast genomgått slamavskiljning
utan efterföljande rening är i princip
förbjudet. Det är alltså olagligt att bara ha
en trekammarbrunn (gäller också en- och
tvåkammarbrunn), du måste också ha
någon form av efterföljande rening. Vilka

krav som ställs på reningen avgörs från fall
till fall av kommunens miljönämnd. Vilken
typ av efterföljande rening som behövs
beror därför på hur det ser ut i just ditt fall.
Bedömning i varje enskilt fall
Miljönämnden har inte rätt att ställa krav
som gäller generellt för alla
avloppsanläggningar i kommunen.
Generella rekommendationer (t.ex.
allmänna råd från Naturvårdsverket)
fungerar som utgångspunkt för vilka krav
som ska ställas, men kommunen måste
ändå alltid göra en bedömning av vilka
krav som är rimliga att ställa i just ditt fall.
Detta innebär att kraven kan bli olika på
olika fastigheter, eftersom
förutsättningarna är olika.
Kraven måste vara rimliga
De krav som ställs på små avlopp får inte
vara hur hårda som helst, utan måste vara
rimliga i förhållande till nyttan för hälsan
och miljön. Kraven får inte leda till
orimliga kostnader. Det är inte vad just du
har råd med som avgör vilken kostnad som
är rimlig, utan vad en normal svensk
husägare anses ha råd att investera i en
avloppsanläggning.
Du ska visa att du klarar kraven
En viktig princip i svensk miljölagstiftning
är den omvända bevisbördan, som innebär
att det är du som har ett enskilt avlopp som
ska visa att din anläggning uppfyller lagens
krav, dvs. att anläggningen är rätt placerad,
att den renar tillräckligt, att den inte stör
vattentäkter, att den sköts och underhålls
på rätt sätt och att den fungerar som avsett
under drift. Du kan anlita någon som
hjälper dig, men det är du som har ansvar
inför myndigheten.
Naturvårdsverkets allmänna råd
Naturvårdsverket har gett ut allmänna råd
om små avloppsanordningar (NFS 2006:7)
som anger vilka krav som är rimliga att
ställa på avlopp för upp till 25 personer.
Råden är ingen lag utan Naturvårdsverkets
tolkning av lagstiftningen för enskilda
avlopp, och fungerar som utgångspunkt för

vilka krav som ska ställas. Miljökontoret
måste dock alltid göra en bedömning om
rimliga krav från fall till fall.
De allmänna råden bygger på
funktionskrav, vilket innebär att de inte
anger vilken teknik du ska använda för ditt
avlopp. Istället säger råden vilken rening
anläggningen ska klara. Funktionskraven
finns i två nivåer: normal nivå, som gäller i
de flesta fall, och hög nivå, som gäller i
särskilt känsliga områden. Det är
miljökontoret som avgör vad som gäller
för din anläggning. De allmänna råden
anger också tekniska grundkrav som alla
anläggningar ska uppfylla.
Kommunal renhållningsordning
Varje kommun har en renhållningsordning
som reglerar hur avfall får hanteras inom
kommunen. I renhållningsordningen står
det bl.a. hur latrin, urin och slam från
enskilda avlopp ska hanteras.
Lokal vatten- och avloppspolicy
En del kommuner har antagit en lokal VApolicy, som fungerar som underlag för
vilka krav som ska ställas på små avlopp.
Oavsett vad som står i den lokala VApolicyn måste dock kommunen alltid göra
en bedömning i varje enskilt fall om vilka
krav som bör ställas på
avloppsanläggningen.
Lokala riktlinjer för hantering av urin
och latrin
Några kommuner har ställt upp egna
riktlinjer för hur avloppsfraktioner, såsom
urin och latrin, ska hanteras. De fungerar
som utgångspunkt vid bedömningen om du
ska få tillstånd att ta hand om urin och
latrin på din egen tomt.
Ta hand om slam eller urin på egen tomt
För att ha rätt att ta hand om slam, urin
eller andra avloppsfraktioner på din egen
tomt måste du ansöka om dispens hos
kommunen. Du får dispens om
omhändertagandet sker på ett sätt som inte
ger olägenheter för människors hälsa eller
miljön. Miljökontoret kan ofta ge råd om

hur du ska göra för att sprida urin eller
kompostera slam på din egen tomt.
Latrinkompostering och torrtoaletter
används istället för en vanlig vattentoalett.
I flera områden på Värmdö är det förbjudet
att installera vattentoalett för att skydda
grundvattnet och miljön.
Ansökan och tillstånd
Ansökan görs hos Bygg- och
miljökontoret. I Värmdö kommun krävs
tillstånd för alla slags latrinkomposter och
förmultningstoaletter. Den som redan har
tillstånd för latrinkompostering och skaffar
en förmultningstoalett utan urinseparering
behöver inget tillstånd.
Vad säger Värmdö Kommun?
Med anledning av kommunens lite
överraskande besiktningar i höstas erbjöd
vi kommunen plats i Stavsuddabladet. Här
kommer inlägget:
Enskilda avlopp
I Värmdö kommun finns cirka 15 000
fastigheter med enskilda avlopp och egen
vattentäkt. Fyra av tio permanentboende
och i stort sett alla fritidsboende har
enskilda anläggningar för vatten och
avlopp (VA). Det stora antalet
avloppsanläggningar i ett kustområde med
tunna jordlager och saltvattenpåverkan på
grundvattnet gör VA-frågorna till
kommunens viktigaste miljöfrågor. I flera
områden i kommunen beviljas inte tillstånd
till vattenspolande toalett för att minska
risken för saltvatteninträngning i
dricksvattenbrunnar.
Gamla och undermåliga enskilda avlopp
påverkar miljön negativt och bidrar till
försämring av yt- och grundvatten. I
Värmdö finns det ett antal vikar som är
kraftigt övergödda bland annat p.g.a.
bristfälliga avloppsanläggningar.
Problemen med algblomning i havet har
väl inte undgått någon. Vi ser också
ökande problem med förorenade
dricksvattentäkter. Detta är
anledningarna till att man ska åtgärda en
avloppsanläggning som inte uppfyller
dagens krav på rening.

Bygg- och miljökontoret bedriver årligen
tillsyn på enskilda avlopp (VAinventeringar) inom olika delar av
kommunen för att komma tillrätta med
dåliga avlopp. De inventeringar som
genomförts under 2000-talet visar att det i
genomsnitt är ca två tredjedelar av alla
avlopp som varit undermåliga.
Vad finns i avloppsvattnet?
Avloppsvattnet innehåller bl.a. bakterier
och näringsämnen. Bakterier finns i
varierande mängd beroende på typ av
avloppsvatten. Om vattentoalett är
ansluten är mängden större eftersom
avföring innehåller mycket bakterier. Men
även övrigt spillvatten (från bad, disk och
tvätt) innehåller bakterier.
Kväve- och fosforinnehållet i
avloppsvatten beror dels på den mat vi
äter, dels på att vi använder
kemisktekniska produkter, t ex tvättmedel,
som kan innehålla fosfor. Merparten av
näringsämnena i avloppsvattnet finns i
toalettavloppet. Nästan allt kväve och
ungefär hälften av fosforn finns i urinen.
För att klara hälsoskyddskraven ska
avloppsanläggningen ha en sådan
reningsgrad att utsläpp av avloppsvatten
inte medför ökad risk för smitta eller
annan olägenhet genom förorening av
dricksvatten eller badvatten. Övriga krav
finns att läsa i Naturvårdsverkets allmänna
råd (NFS 2006:7) om små
avloppsanordningar för
hushållsspillvatten.
Lagkrav
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § ska
avloppsvatten avledas och renas eller tas
om hand på något annat sätt så att
olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppkommer. För detta ändamål
skall lämpliga avloppsanordningar eller
andra inrättningar utföras.
I miljöbalkens andra kapitel finns de
allmänna hänsynsregler som varje
verksamhetsutövare är skyldig att iaktta.
Ägaren av en fastighet med enskilt avlopp
är en verksamhetsutövare i balkens
mening. Reglerna ställer krav på att man

ska känna till de risker för miljön och
människors hälsa som verksamheten kan
tänkas orsaka, att man utför de
skyddsanordningar och försiktighetsmått
som inte är orimliga för att undvika
olägenhet för människors hälsa eller
miljön och att man väljer den lämpligaste
platsen för verksamheten.
Vid inventering av avloppsanläggningar är
det följande brister som bygg- och
miljökontoret ställer krav på:
• avloppsanläggningar som är 20 år
eller äldre (även
avloppsanläggningar som är nyare
än 20 år kan krav komma att ställas
på om de har brister)
• avloppsanläggningar som saknar
tillstånd
• avloppsanläggningar som inte
uppnår de krav som ställs idag
• avloppsanläggningar som har
brister i funktionen
Enligt miljöbalken samt Värmdö kommuns
lokala hälsoskyddsbestämmelser krävs det
tillstånd för att få anlägga en enskild
avloppsanläggning. Beslut om tillstånd ska
finnas från bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämnden innan
anläggande/installation påbörjas för:
inrättande en avloppsanläggning
till vilken vattentoalett och/eller
BDT-vatten (bad, disk och tvätt)
ska anslutas.
• anslutning av vattentoalett till
befintlig avloppsanläggning
• ändring av reningsmetod för
befintlig avloppsanläggning, t ex
byte från stenkista till
infiltrationsbädd
• förmultningstoalett, multrum eller
eltoalett (förbränningstoalett)
• torrtoalett med latrinkompostering
Bekräftelse på anmälan ska finnas från
miljö- och hälsoskyddsnämnden innan
anläggande påbörjas för:
• ändring av befintlig godkänd
avloppsanläggning (t.ex. utbyte av
trasig slamavskiljare/sluten tank)
•

För att en avloppsanläggning ska betraktas
som godkänd krävs det att den har tillstånd

samt att den slutbesiktigas när den är
färdigställd (men innan återfyllnad skett) eller
att entreprenörsrapport från en av
miljöenheten godkänd entreprenör har skickats
in.

Den 1 januari 2007 infördes en
miljösanktionsavgift på 3000 kr alternativt
5000 kr för den som utan tillstånd inrättar
en enskild avloppsanläggning eller
ansluter en vattentoalett (SFS 1998:950).
Dessutom kan ett enskilt avlopp som
inrättas utan tillstånd medföra sådana
konsekvenser att det är ett misstänkt
miljöbrott enligt miljöbalken och måste
anmälas till miljöåklagare.
Förbehandling av avloppsvattnet
Slamavskiljare
Oavsett reningsmetod krävs förbehandling
i form av slamavskiljning för att den
efterföljande reningen ska fungera. I
slamavskiljaren sedimenteras och avskiljs
fasta partiklar som annars skulle täta och
förstöra det efterföljande reningssteget, tex
infiltrationen. Den slutliga reningen sker i
olika varianter av infiltrations- och
markbäddsanläggningar.
Till avloppsanläggning där WC är anslutet
används en trekammarbrunn. För ett
hushåll med ansluten vattentoalett är
volymen på minst 2 m3 och för enbart BDT
är volymen minst 1100 liter alternativt
typgodkänd. Slamavskiljare kan vara
utförda i plast eller betong. I utloppet ska
ett T-rör finnas (eller motsvarande
funktion) för att förhindra att ytslam
kommer med ut i infiltrationen.
Fördelningsbrunn

Fördelningsbrunnen ska sitta mellan
slamavskiljaren och
infiltrationen/markbädden. Den dämpar
det inkommande vattnet och fördelar det
jämnt till de olika spridningsledningarna.
Därför krävs det att fördelningsbrunnen
avvägs så att spridningsledningarna
belastas lika. Fördelningsbrunnen ska vara
försedd med justerbara utlopp.

Beskrivning av olika reningsmetoder
Infiltration
Med en infiltrationsanläggning avses en
anläggning där avloppsvattnet efter
slamavskiljning och fördelning i
fördelningsbrunnen sprids, med hjälp av
spridningsledningar, i en bädd (vanligtvis
singel/grus) och därefter tillåts sjunka
genom naturliga marklager. När
avloppsvattnet sedan når grundvattnet är
det renat på bakterier och reducerat på
fosfor samt i viss mån kväve. En
infiltrationsanläggning kräver att
avloppsvattnet genomgått slamavskiljning
annars sätts infiltrationen igen. Infiltration
är en beprövad behandlingsmetod för att
ta hand om avloppsvatten.
Mycket viktigt att tänka på är att
infiltration av avloppsvatten endast kan
fungera i genomsläppliga och
väldränerade marklager (eftersom vattnet
ska sjunka ner och infiltreras i marken). Är
höjdskillnaden mellan slamavskiljaren och
infiltrationsanläggningen inte tillräcklig
för självfall, måste avloppsvattnet pumpas.
Tillstånd till infiltration av WC-vatten
beviljas inte i Värmdö kommun. Detta på
grund av den stora risken för förorening av
dricksvattentäkter samt WC-vattnets stora
närsaltsinnehåll som bidrar till
övergödningen av våra kustvatten.
Markbädd
När marklagren består av täta material
kan markbädd vara en tänkbar lösning
istället för infiltration. I en markbädd
filtreras och renas avloppsvattnet i ett
uppbyggt grus- och sandlager. Bädden
tätas normalt undertill och runt om med
gummiduk. Under markbäddsanden ska det
finnas ett uppsamlings- och
dräneringslager. Detta lager består av
singel eller tvättad makadam. Vattnet leds
sedan vidare via uppsamlingsledningar till
en utloppsbrunn och vidare till en recipient
eller enklare infiltration. Markbädden ska
ha provtagningsmöjlighet, lämpligen i
uppsamlingsbrunnen.
På grund av markbäddens djup, vanligen
drygt två meter, är det svårt att anlägga en
markbädd på tomter med ingen eller liten

marklutning. Det måste vara en viss
höjdskillnad mellan huset, markbädden
och utsläppspunkten. Om tillräcklig
höjdskillnad saknas måste pumpning av
avloppsvattnet ske.
Om WC ska anslutas till markbädden ställs
högre krav anläggningen. Vanligen krävs
en efterföljande fosforfälla med
provtagningsmöjlighet både före och efter.
Andra krav på efterpolering kan också
förekomma.
Dimensionering
Även om en anläggning vid
prövningstillfället har en låg belastning
ska dimensioneringen vara avpassad för
minst fem personer och permanentboende
oavsett hur fastigheten kommer att
användas. Orsaken till detta är att det i
hela landet sker en gradvis övergång till
mera permanentboende i fritidsområden,
men också på grund av att det vid till
exempel ägarbyte respektive ombyggnad
är svårt att kontrollera att
avloppsanordningen är anpassad för de
nya förhållandena. Ett krav på
permanentstandard även för
avloppslösningen gör det lättare att minska
de negativa miljöeffekterna vid ökad
användning. Man kan också undvika
praktiska svårigheter och kostnader för
ombyggnad av anläggningen.

Värmdö Kommun 2010
Detta blev en lång artikel men
avloppsfrågan är viktig för oss alla. Har du
synpunkter eller ytterligare informationer
att förmedla är du välkommen att kontakta
någon av oss (se kontaktuppgifter längre
fram i bladet). Med hopp om god sommar
och med förhoppning att informationen vi
sammanställt ska hjälpa till att hantera vad
vi måste göra för att våra enskilda avlopp
ska vara både lagliga och bra ur
miljösynpunkt.

Carin Norman och
Babba Nordlander

Korsordet 5
Än en gång har Eva-Lena knåpat ihop ett
korsord till Stavsuddabladet
Som vanligt finns fina skärgårdsböcker att
vinna. På årsmötet avslöjar vi vinnarna.
Skicka din lösning före den sista juni till
SIF, 130 42 Stavsudda.

Evert berättar om ålfiske
och smuggling i
skärgården
Evert Westin och Nils Lövén samtalar om gamla
tider i en bandinspelning från 1983. Texten är
sammanställd av Per Westin.
Evert, kan Du berätta litet om ålfisket som Du höll
på med under många år.
Jo, Kihlberg köpte ju Sundbergs gård,
Mellangården, på Södra Stavsudda. Den hade de
bästa ålvattnen i Stavsudda. Det var borta vid
Ojämnder en bit bortom Sandös fina sandvik. Det
var bra vatten även från Finnuddarna och upp till
Norrvarpet.
Vi fick väl plats med tio kassar när det var som
bäst. Jag fiskade mycket ihop med Albert Österberg
på den tiden. Det var ganska bra ibland. Bäst var en
mörk åsknatt med pålandsvind då ålen söker sig
nära land för att orientera sig. Vi tömde då ålhuset
och det fanns några även framför ålhuset. Det var
28 stycken! I allt fick vi nog 40 kilo ål på den resan
att vittja. Det var det bästa jag varit med om.
Jag har hört att på Harö fick de en gång så mycket
att hela kassen var fylld av ål.

rör de sig och det kan då vara lönt att lägga långrev
eller ålrev längs efter land med strömmingsbitar
eller bäst daggmask.
Jag har inte rökt så mycket ål. Det är så mycket
passning och en viss teknik. Brian och Margit
Ohlsson är bra på att röka ål. Likaså Stickan
Carlsson här på Korsö.
Ålen är stark. Om den får ut stjärten i en maska kan
den pina på så att maskan brister och den kommer
ut.
Skeppar Sundbergs far John sålde sin Mellangården
- den kallades även “Millagården” - till Kihlberg för
13.500 kronor har jag hört. Han höll sedan auktion
på gamla grejer bl a kopparkärl och fick in en del
extra pengar. Mellangården rustade sedan Kihlberg
upp och byggde till huset med en tvåvåningslänga.
Det ursprungliga låga huset var egentligen ett enda
stort kök med en liten kammare. Gubben Sundberg
var religiös och jag har faktiskt gått i söndagsskola
där hos honom.
Jag gick i skolan första året här hos pappa och
mamma i salen. Lärarinnan bodde i köket ovanpå.
Sen fick hon ett erbjudande om att få ett rum och
kök i Albert Österbergs nya stuga på Södra
Stavsudda. Den stod tom då. Han var ju inte gift på
den tiden. Skolan flyttade dit då och då fick man ro
eller gå över på isen. Ibland fick jag bo kvar om
isen var besvärlig. Jag fick då ligga i hennes säng.
Jag är nog ganska unik eftersom jag legat i samma
säng som lärarinnan. Men jag var ju bara elva år så
det var inget annat. Hon hade en stor bred
Imperialsäng. Där låg jag många nätter.
Manne och jag var skolkamrater och vi var ofta
nere hos Jan Petter och lekte. Han hade då en fru
som hette Lovisa.

På den tiden fick man ju inte så mycket betalt i
pengar. Partipriset på den tiden var fem kronor
kilot. För gäddan fick man 1:50 till 2:- kilot i bästa
fall. Rökt ål förekom knappast på den tiden. Ingen
rökte ål härute.
Jag tjänade ca 2-300 kronor per säsong de bästa
åren. Den korta säsongen började tidigt i juli och
kassarna var ute ända in i september. När det
började bli frost lönade det sig inte längre. Då tog
vi upp alla kassarna. När de låg ute så tog vi upp
dem och gjorde ren dem. De kunde ligga ute högst
tre veckor. Vi passade på att göra ren dem när det
var månljust för då var det dåliga ålnätter. Bäst var
det när det var mörkt och blåste lagom pålandsvind.
Ålen går då nära land och bara på ostsidan av
öarna. Det lönar sig knappast att sätta en ryssja på
västra sidan av en ö.
På dagarna är de oftast nedkrupna i dyn. På nätterna

Evert, kan Du berätta litet om smugglingen på
1920-talet?
Ja det började egentligen tidigare än när vi var med.
Det var uppe i Långvik där de smugglade socker
från Åland och sålde. Inga stora förtjänster men de
köpte det billigare där. Sen kom de underfund med
att det att det var större förtjänster om de kunde
smuggla sprit från utlandet. De kom då överens
med fiskare och skeppare från utlandet som de
träffade och de kunde komma över billig sprit. Mest
var det från Estland. De hade spriten i plåtdunkar.
Det gick 10 liter i en sån där dunk. I början kommer
jag ihåg att de var blanka och omålade men sedan
var de svartmålade för att inte rosta och inte vara så
lätta att upptäcka. De gömde ibland spriten under
vattnet. De sänkte dunkarna om tullen var efter
dem.

Det hade nog pågått ganska länge innan det började
här i Stavsudda.. Det var nog Gustav, min bror, och
Jakob som började. De hade varit ute på några resor
så de kände till hur det skulle gå till. De tog alltid
iland på Björkskär. Där kunde de se om det låg
någon skuta där utanför. Det såg man med kikare.
Första gången jag var med gick vi ut en söndag för
oskuld. Vi hade inte tänkt köpa någon sprit därutav
mer bara hutta litet. Det senare kunde man göra på
den tiden. Det gick att göra så därute utanför
tremilsgränsen och för det kunde inte tullen ta en.
Vi kom ut till skutan och de berättade att tullen inte
synts till på länge. Vi gjorde oss ingen brådska. De
trodde väl att vi skulle köpa ett helt lass. De tog upp
en dunk och en bleckburk och så slog de i av den
där 96-procentiga spriten i den. De tyckte vi skulle
“smacka äkte vara, fine sprit”. Det kommer jag väl
ihåg vad de sa och att de tyckte vi skulle dricka den
rå i burken. Jag kommer också ihåg att hos Jakob så
fick man ibland av misstag en rå sup. Man blev då
stum i fyra-fem minuter. Läpparna knorra ihop sig
som ett tvättbräde. Vi köpte den här gången ingen
sådan sprit.
Då visade de ner oss i kajutan och tog fram en
flaska konjak. Därnere hade de liksom ett litet
Systembolag i skansen . Det var hylla på hylla så
det var bara att peka på det man ville ha. Där fanns
äkta fransk trestjärnig konjak - eller kanske var det
fyrstjärnig - och så fanns det skotsk whisky som
kostade 4:50. Konjaken kostade bara 3:50 flaskan.
Det var äkta fin skotsk whisky som de sålde i
trälådor om 12 flaskor och med halm runt
flaskorna.
Vi hade i alla fall pengar med oss så vi köpte en
låda konjak och en låda whisky.

kvar hos Ströms då jag var en dålig dansör. Framåt
midnatt var jag litet lurig och ville sova så jag tog
mig ner till båten. Där lade jag mig på durken och
drog litet kläder över mig. Överst hade jag en sån
där brandkårskappa som tålde det mesta. De där
kapporna kom från John Lenngren och Mårtensson
på Rönnskär. De arbetade i brandkåren och tog ut
kappor som blivit slitna till oss i skärgården.
Gustav Ström var med mig ner och såg till att jag
inte drullade i sjön. Han stod kvar en stund och då
kom tullbåten och la sig utanpå bryggan. De kände
troligen igen båten och frågade vilka som var i den.
Gustav berättade att det var några ungdomar som
var och dansade och med det lät de sig nöja. Där låg
jag och sov ovanpå spritflaskorna. Som tur var så
hade vi dem under durken. Trälådorna hade vi
slagit sönder och dumpat i sjön på invägen.
Så småningom kom de andra i gänget vinglande
från dansbanan. Hur det nu var så fick Gustav och
Jakob inte igång motorn hur de än slet med veven.
De fick ta hjälp av en släkting Jakob Westin och
Herman Pettersson, bror till Fritjof som hade affärn
på Södra, samt ett handelsbiträde hos Ströms. För
en flaska konjak så påbörjade de bogseringen. Men
redan vid Torps holmen syd på Södermöja så var
flaskan slut och de hotade med att kasta loss. Men
för en ny flaska så fortsatte den mot Korsöviken.
Där klev vi av men Jakob och de andra fortsatte
mot Södra där de väckte handlaren Fritjof och fick
ut en soffa pilsner. Med den fortsatte festandet i
Jakobs mangelbod - även kallad “öbon”. Där hade
han sommartid ordnat ett litet rum. När Möjaborna
skulle åter på morgonen var de tvungna att stötta
varandra när de skulle dra igång motorn. Hem kom
de utan bogsering.
Så gick det till när jag första gången var ut till en
skuta. Jag var ut några gånger till. Skutorna ankrade
upp sydost på Svenska Högarna där det fanns en
grundbank med bra ankarbotten och lagom djup för
deras ankarkättingar. Den här grundbanken kallades
sedan gammalt för “Köpmangrundet”. Där kunde
det ibland ligga tre skutor uppankrade just utanför
gränsen och konkurera om kunderna.

Sen smakade vi på en flaska på hemvägen. Det här
var ju på en söndag så det var dans på Möja.
Dansbanan var i Berg men vi tog iland i Löka för
där hade vi en släkting Gustav Ström
som hade affären där. Vi tog med oss en flaska upp
till honom. Han höll med läskedryck och vi drack
groggar på renat, whisky och konjak. Gustav Ström
hade senare skoaffär i Sundbyberg.
Jakob och Gustav skulle sen upp på banan och
dansa så de tog en flaska med sig. Jag stannade

Vi sålde det mesta här hemomkring och tog även en
del för eget bruk. Jag sålde ibland till en
sportredaktör Johan af Klerker som hyrde ovanpå.
Han bodde där samtidigt som Carlbaums som även
han fick köpa. Johan Klerker satt oftast på verandan
och drack grogg. Han menade att det var riktigt fin
whisky som i Sverige kostade upp mot 15 kronor.
Skutorna hade också svensk Flaggpunsch och
Cederlunds som kostade 5 kronor mot 8 kronor på
Systembolaget.
Det var inte bara sprit som smugglades från
skutorna. Många köpte pälsar för det var kallt på

resorna i höstmörkret ut till gränsen i
ytterskärgården. De kallade ibland de här pälsarna
för “styrhytten” eftersom de var så varma som en
skyddad styrhytt. Det fanns även brownings och
revolvrar att köpa. Gustav och Jakob och flera
andra köpte.

Cigarretter gick också att köpa i paket om 1000
stycken för 2 öre styck. Vi köpte mest 100- askar.
Det var fina cigarretter med guldmunstycke. Sen
fanns det andra grejor att köpa på skutorna. De
sålde äkta Zeisskikare för omkring 100 kronor.
Gustav och Jakob köpte men jag hade inte så
mycket pengar på den tiden så att jag hade råd.
Den här smuggeltiden fortsatte mot trettiotalet. Då
bromsades omfattningen eftersom tullen fick större
resurser. De köpte en racerbåt som gjorde 40 knop.
Den hade varit Carl Heinikes - en förmögen karl som hade ställe ute vid Sandhamn. Sen fick de en
stor tullkryssare från Skåne som hette “Triton”. Det
kom också skärpta bestämmelser att man skulle ha
klara papper från tullen i Furusund eller Sandhamn
om man skulle vistas utanför tremilsgränsen. Det
var ju ingen idé från vår sida att söka eftersom de
visste vad vi egentligen hade för oss. Det blev nu
nästan ett tvärt slut på smugglingen.

Tullbeslag i Stockholm

De som gjorde stora pengar på smugglingen var de
som verkade i början av perioden. Det fanns de som
då smugglade hela skutlaster med sprit in till
fastlandet. Jag hade en kamrat på Djuröhemmet,
som dog för ett par år sedan över 90 år gammal.
Han kunde verkligen berätta smuggelhistorier då
han var med redan från början och tjänade också en
hel del. Han lät bland annat bygga sig en ny
ladugård med stall och allt. Han blev även fast en
gång och fick sitta inne ett par månader. Han blev
då också av med båten men lyckades på olika
underliga vägar köpa tillbaka sin båt.

Eva-Lenas krönika
NIX!
I tider som nu råder spelar det i princip ingen roll
var man bor. Även i en glesbygd är man ständigt
kontaktbar. Bor jag i en glesbygd? Det kan kännas
så, även om det är nära till storstaden. Hur som
helst, kontaktbar är man i och med denna
explosionsartade spridning av mobiltelefoner. Hur
klarade vi oss före dessa? Tala om skapat behov!
Mitt i skogen här på ön är täckningen för mobilen
inte bra. Jag behöver ta mig närmare vattnet. Nu är
det inga större problem eftersom vattnet finns
ganska nära, var jag än befinner mig på vår
långsmala ö. Då jag är inomhus använder jag den
stationära telefonen.
En torsdag efter två samtal från telefonförsäljare,
slog det mig plötsligt, att sådana samtal tror jag inte
man får på mobilen? Det första samtalet handlade
om en exklusiv inbjudan till en gratismiddag. Sen
skulle jag få en kostnadsfri föreläsning om hur jag
kunde få ut mer av mina pensionspengar. Det lät ju
intressant, men var det inte en hund begraven?
Nästa som ringde ville bjuda mig på omega 3 piller.
Jag förband mig inte till att köpa någonting.
Det finns ställen att kontakta, så att man slipper
försäljare på telefon. ”Nix” är namnet på en sådan
service. Jag har funderat på att skaffa mig detta
”Nix”, men aldrig kommit till skott.
Plötsligt kom jag att tänka på min tid som
Tupperware-demonstratris. Det var ett smart yrke
då barnen var små. Jag arbetade mestadels på
kvällarna och slapp att lämna ifrån mig våra
telningar till dagis. Det roade mig inte att låta andra
få uppleva deras fantastiska utveckling, de första
åren i sina liv.

På det hela gick försäljningen för mig strålande. Jag
tyckte och tycker fortfarande om varan och själva
säljandet ligger i blodet. Min pappa var en lysande
försäljare i alla sina år. Men… jag minns hur det
kändes de gånger, när det gick åt skogen och
förtjänsten var lika med noll. Det var förfärligt! När
jag nästa gång skulle konfronteras med kunderna,
fanns en olustig klump i magen. Jag var tvungen att
dölja de negativa, sorgsna känslorna.
Den övningen har jag haft nytta av i min lärarbana.
Det duger inte att vara sur och grinig på en lektion,
även om man känner sig arg eller ledsen inuti. Hur
är det egentligen att arbeta som telefonförsäljare?
De möter ju inte sina kunder öga mot öga.
Är det ett bra alternativ till arbetslösheten eller är
det något man verkligen brinner för? Jag inbillar
mig att det är relativt lätt att få ett sådant arbete,
trots att det råder arbetsbrist. Hur många arga och
griniga människor träffar de på, dessa tappra
försäljare?
Så här gick tankebanorna efter de två
försäljningsamtalen: När man bor i en glesbygd av
detta slag och därtill arbetar alltför många timmar i
veckan, är det ibland svårt att hinna med shopping.
Jag har supervackra kristallglas hemma. En suverän
kartbok växer fram i en pärm. Lite då och då
dimper det ner sköna trosor i min brevlåda. Inget av
detta hade jag förmodligen haft om jag varit en
”nixare”.

Plötsligt, ringde telefonen igen!
Hej! Är det du som är Eva-Lena?
Ja!
Nu blir du orolig! Jag ska inte sälja något. Har du
hört talas om aloe och blåbär?
Ja, jag vet både vad aloe är och blåbär är för något.
Va bra Eva-Lena! Vet du vad blåbär är bra för?
Tja, de är väl rika på vitaminer, järn och förträffliga
vid förstoppning.
Har du inte läst morgontidningen?
Nej. Jag bor på en ö och arbetar på en annan ö, så
jag kommer sällan åt en morgontidning.
Jaha! Bor du på en ö? Var?
I Stockholms skärgård.
Jaha! Då Eva-Lena vill jag bjuda dig på något
fantastiskt, som är värt 340 kronor. Det är inte
bara bra för synen utan dämpar åldrandet också.
Hm! Vad vill du att jag ska köpa sen?
Nej! Nej! Jag bjuder och vi kör det till dörren.

Grattis! Jag sa ju att jag bor på en ö! Ingen bil kan
köra hit.
Oj då! Hur får du posten?
Ett antal öar bort…vi hämtar den med egen båt
varje lördag.
Va spännande! Är det tyst där?
Ja, det är en avsevärd skillnad mot mitt förra
boende, mitt i Stockholm.
Men...
Inga men nu! På vintern kan vi inte ens hämta
posten. Då får jag ringa runt och höra om någon av
de få, som bor på samma ö som brevlådan,
möjligen ska till fastlandet någon dag. Då kan vi
stråla samman och jag får min post.
Så förstå mig!
Skogen på ön är full av blåbär. Nu finns det gott om
blåbär i min frys. Med andra ord kan jag både se
och bli långsamt gammal.

( GAPSKRATT!) För en gångs skull ger jag mig.
Det här var kul. Ha det så bra!
Detsamma, och lycka till med blåbärsförsäljningen.
(SKRATT!) Tack!
Jag tror att jag struntar i NIX.
Det kan vara riktigt roligt att bli uppringd av en
telefonförsäljare. Speciellt nu, när pensionen är nära
förestående. Då kanske det är kul att ha någon att
slänga käft med ibland på telefon. Dessutom bör det
inte vara någon större risk att man förköper sig. Det
ser man i det oranga kuvertet.
Telefonförsäljare!? Det kanske vore något att satsa
på, för att dryga ut pensionen? Men så kom jag att
tänka på den där olustkänslan som infann sig för
”100 år sedan”, då jag inte fick sälja något. Därför
ska jag nog satsa på att skriva, måla och konstruera
korsord. Till eventuella försäljningstankar måste det
bli ett NIX!

Eva-Lena

Skärgårdsrådet i Värmdö kommun arbetar med en vision
för vår skärgård
Sedan flera år tillbaks är SIF medlemmar av Skärgårdsrådet i Värmdö kommun. Rådet är
rådgivande till kommunen i skärgårdsfrågor och medlemmarna kommer från de olika
skärgårdsföreningarna i kommunen. I år har vi i rådet för första gången arbetat med att utveckla
en vision för vår skärgård. Resultatet så här långt kan du läsa på de tre följande sidorna. På vårt
årsmöte söndagen den 25 juli kommer vi att berätta mer om och diskutera arbetet med visionen.
Läs, fundera och dela med dig av dina tankar på årsmötet. Det är vår gemensamma framtid i
skärgården det handlar om!

Boende
Mål

Skärgårdens attraktionskraft ökar och dess överlevnad säkerställs genom organisk tillväxt
av permanent- och fritidsboende i utvalda skärgårdsbyar. Strandskyddslagstiftningen hindrar
inte utvecklingen i skärgården.
Idéer

•
•

Förläng säsongen för de fritidsboende med en vecka
En arkitekttävling anordnas för expansion av 2-3 skärgårdsöar

Strategier

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bygg där det redan är byggt
Verka för goda kommunikationer
Verka för start av detaljplanering i utvalda skärgårdsbyar
Erkänn att deltidsboende har en viktig roll i skärgården bl.a. genom att de bidrar till
försörjning
Underlätta för kommande generationer att bo kvar genom att verka för möjlighet att
stycka av
Verka för undantag i regelverk, t.ex. bör kök tillåtas i komplementbyggnader
Verka för en genomlysning av sophämtnings- och tillsynsavgifter - samma för alla
oavsett skärgård eller fastland
Säkerställ att lokaler för behov finns på öarna
Inventering av hus som står tomma större delen av året för att se över om de går att
hyra ut
Förankring i tidigt sker på öarna vid detaljplanering
Verka för skattebefrielse vid uthyrning av bostad till permanentboende
Verka för att regionala skärgårdsrådet arbetar för att länsstyrelsen ska tydliggöra
synen på överprövning vid frågor som rör strandskyddslagstiftningen
Informationsdag om strandskyddslagstiftningen och dess inverkan
Arkitekttävling för ”Skärgårdscenter Stavnäs vinterhamn” med:
o Högstadium
o Öppen förskola
o Vårdcentral med apotek
o Logistikcentrum, inklusive samordning av persontrafiken
o Säkra bil- och båtparkeringar

Kommunikationer
Mål

Kommunikationerna är väl fungerande med snabba direktförbindelser till de mest frekventerade
öarna. Kommunikationerna utgår från öarnas förutsättningar i en livskraftig skärgård. Samarbetet
mellan öbor (även över kommungränsen), Waxholmsbolaget och privata aktörer är väl utvecklat
och även de som pendlar ut till öarna för att arbeta har rätt till ö-kort. Det är lika lätt att pendla ut
till öarna för att arbeta som att pendla in och turlistor mellan olika transportslag är samordnade.
Tvärförbindelserna har utökats och taxorna är enhetliga.
IT-infrastrukturen är fullgod för förvärvsverksamhet såväl som för privatpersoner. Postservice,
godshantering och godstransport upprätthålls och är väl fungerande samt kontanthanteringen är
minimerad.
Idéer

•
•
•
•

Ett försök med stomöar som strategi för båttrafiken
Differentierade båttransporter
Visit skärgården bör marknadsföra möjligheten att betala med kort
Såväl Waxholmsbolaget som privata entreprenörer är bra parter för att utveckla
kommunikationer i skärgården

Strategier

•

•
•
•
•
•
•
•

2-3 års försök med stomöar som strategi för båttrafiken – ett antal ”pendlaröar” väljs ut
där:
o Öarna har minst 6-8 anlöp per dag
o Tonnaget är mindre, snabbare samt miljövänligt
o Det finns infartsparkeringar för egna båtar från intilliggande öar och snabba
passbåtar till dessa
o Bil- och båtparkeringar utökas och är säkra
o De stora Waxholmsbåtarna används som ”servicecenters” för: Paketutlämning,
utlämning av receptbelagda mediciner, bankbox samt laddning Ö-kort
Samordning av transporter – t.ex. skolskjuts och hemtjänst
Verka för samordning mellan turlistor för olika transportslag, t.ex. buss och båt genom
kontakt med trafikantföreningen, Waxholmsbolaget, Landsting och kommunens
representanter i Waxholmsbolagets styrelse
Verka för att kontanthantering minimeras genom information
Samarbete mellan angränsande kommuner för att lösa godshantering
Fortsatt arbete för en fungerande postservice ute på öarna
Verka för fler godsterminaler
Verka för fler infartsparkeringar i:
o Stavsnäs (båt och bil)
o Boda (bil)

o Björkvik (båt och bil)

•
•
•
•

o Sollenkroka (bil & båt)
Verka för flexibla vinterturlistor där detta inte finns
Verka för samma pendlarturer året om, en basturlista
Se över turlista till och från Sandhamn
Verka för att regelverk lättas för de transporter vi är beroende av

Näringsliv
Mål

Företagen är starka och uthålliga och turismen är erkänd av Värmdö kommun som en viktig
näring. Turismen är hållbar och bär sina egna kostnader. Det finns lokaler eller möjlighet att bygga
nya för etablering av verksamheter ute på öarna.
Idéer

•
•
•

Genom en differentierad avgift som tas på båtarna kan turismen bära sina egna kostnader
Individualisering av öarna – utgångspunkten är varje enskild ös behov och förutsättningar
inom näringsliv
Samordning kan ge stordriftsfördelar

Strategier

•
•
•

Förbättra samarbetet mellan öarna
Verka för att Värmdö kommun erkänner turismens viktiga roll inom näringslivet
Verka för hållbar turism genom att:
o Båtar tar en extra avgift som går till kommunen för att sköta service för turism (t.ex.
papperskorgar och toaletter). Endast de som inte har periodkort betalar denna avgift

Service
Mål

Basservice upprätthålls och ö-skolorna bibehålls i sörsta möjliga mån, bl.a. genom att öarna har
lärarbostäder.
Idéer

•
•
•

Inte vara rädd för nya lösningar - viss service kan läggas på öar istället för fastland
Kommunikationer är nödvändiga för att upprätthålla service men för bra kommunikationer
kan samtidigt få motsatt effekt
All service behöver inte finnas på alla öar, exempelvis skolor kan lokaliseras på ett fåtal öar

Strategier

•
•

Säkra ö-skolornas överlevnadsmöjligheter genom att säkerställa tillgången till lärarbostäder,
eventuellt genom nybyggnation
Använda de öppningar som finns i LOU-lagstiftningen för att använda lokala entreprenörer
inom t.ex. skola och hemtjänst.

Fortfarande finns det chans att komma över vårt eget sjökort!
Hos Norra Stavsudda Handel och hos Nedergården på Södra Stavsudda kan du
fortfarande köpa SIF:s eget sjökort över Stavsuddaskärgården.
Medlemmar betalar 295.- övriga 350.-

Detta händer i Stavsuddaskärgården sommaren 2010
Norra Stavsudda Handel

Södra Stavsudda Fotbollscup 31 juli, kl. 11-18

Öppet onsdagar 11-14, fredagar 15-19, lördagar 11-14.
Från 11/6 - 15/8 alla dagar 9-17.
Se vidare www.stavsudda-handel.se

Stor fotbolls- och familjefest, lotterier, abborrburgare,
hembakat, öl, läsk, kaffe och mycket mer!

Stavsudda Krog
Öppnar på midsommardagen.
Se vidare www.stavsudda-handel.se

Nedergården på Södra Stavsudda
Öppet 11-18 alla dagar från midsommar
Sommarmarknad och vernissage 24-25 juli, Lars Hallén,
Korsö, visar akvareller med skärgårdsmotiv
För aktuellt program se vidare www.nedergården.com

Kvällsgudstjänst på Korsö 7 juli, kl. 19
Lingonbulten, Korsö brygga, präst Olle Sjöholm

Korsövandring 17 juli, kl. 12-14
Natur- och kulturstig med skärgårdshistoria. Per Westin
guidar, avslutning med kaffe, saft och bullar. Allt till en
självkostnad av två guldpengar (eller 20 kronor).

ÅRSMÖTE SIF
Reservera söndagen den 25 juli
för det traditionella årsmötet i
Stavsuddaskärgårdens Intresseförening. Viktiga frågor om
framtiden i vår skärgård står på
agendan. Program kommer i god
tid att finnas på alla W-bryggor.

Stavsuddabladet sammanställs med stor möda av Göran Lagerström och Bonne Sundberg, trycks mot välvillig faktura
hos åtta.45 tryckeri ab i Solna och distribueras till fullt pris med hjälp av Posten AB.
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