
Ornöborna                                        
Föreningen för fast- och fritidsboende 
 

 

 Minnesanteckningar från uppföljningsmöte 

   Ö för Ö  
 

Ordförande i föreningen Ornöborna; Göran Ekström, inledde med att 
presentera hur projektet Ornö 2025 – Visionen blev broschyren Ornö 
2025 – en gemensam vision och Idéprogram:  

”Efter tidigare års arbeten i föreningen (Markanvisningsmöte med 
markägarna på Ornö, Enkäten 2011 samt arbete med ÖP 2030) så 
presenterades projektet ”Ornö 2025 – Visionen” på Ö för Ö dagarna i 
februari 2017. Sedan dess så har föreningen fått med sig Länsstyrelsen, 
Landstinget och Haninge kommun i detta projekt. Resultatet så här långt 
är de båda skrifterna: ”Ornö 2025 – En gemensam vision och 
Idéprogram”.” 

Idéprogrammet presenterades av Martin Lindmarker och Gunnar 
Brandberg: 

”För att få en utveckling av Ornö behövs det fler fastboende på ön. Det i 
sin tur kräver: Bebyggelseutveckling, Utökade kommunikationer och 
Förbättrade vägar. Och med ett ökat antal fast- och fritidsboende finns 
det bättre underlag för utökad service på Ornö.” 

Från den samlade publiken kom synpunkter på aktiviteter som man vill 
skall vara med i Idéprogrammet: 

 */ Cykelvägar                                                                                                  

 */ Skyltade promenadstigar 

 */ Utökad kollektivtrafik 
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Varje deltagare på mötet fick skriva ned vad man tyckte var viktigt att 
jobba vidare med. Detta resulterade i fyra olika grupper: 

 */ Transporter (färja, gå, cykel, båt) 

 */ Bebyggelse 

 */ Service (kultur/skola) 

 */ Förankringsprocessen 

 

Transporter – gruppen presenterade följande: 

Färjan: 

 1/ Brevik – Gålö med båttrafik av persontransporter 
Hässelmara – Dalarö. Detta förutsätter en konsekvensanalys. 

 2/ Hässelmara – Gålö 

 3/ Hässelmara – Dalarö 

Stigar: 

 */ Skyltning av promenadstigar. Stigar som knyter ihop 
båtanläggningsplatser på ön. 

 */ Promenad och cykelstigar 

 */ Skylta upp Ö till Ö sträckan på Ornö 

Kollektivtrafiken: En förbättring av kollektivtrafiken med bra lösningar 

 

Bebyggelse – gruppen presenterade följande: 

Ett tillägg till bofast- och fritidsbebyggelse: deltidsboende. Ett 
förtydligande gällande bebyggelseområden: Kyrkviken/Kyrkmalmen och 
Lättinge/Brunnsviken. För att gå vidare med bebyggelsen bör ett 
planprogram (d.v.s. en inventering av förutsättningarna för området), 
exempelvis service, vägar, skola etc. 
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Strandskyddet – För att kunna upphäva strandskyddet krävs att 
bebyggelsen är intressant för service, skola etc. För att bygga enskilda 
hus krävs att en detaljplan görs. 

 

Service – gruppen presenterade följande: 

Bra service – fler fast- och fritidsboende 

Kärnö/servicepunkt – Om man definierar Ornö som Huvudort kan man 
utöka upptagningsområdet (alla omkringliggande öar och kanske inkl. 
Dalarös behov) för ex. skola/förskola, bibliotek, vård, äldre-
/ungdomsboende, restaurang, livsmedel, drivmedel. 

 

Förankringsprocessen – Här fick alla uttrycka sin åsikt. Följande 
nämndes:  

 */ Samarbete med lokala föreningar 

 */ Projektets arbetsgrupp jobbar vidare 

 */ Information – sprid broschyren till alla 

 */ Slå ihop föreningar. Det finns för många olika föreningar och 
det är svårt att få folk att engagera sig i att arbeta i flera olika föreningar. 

 */ Upprätta en tidsplan – slutdatum 

 */ Sprida information till alla föreningar genom presentation 
t.ex. på respektive förenings årsmöte. 

 */ För att öka antalet boende och förbättra servicen krävs att 
markägarna är villiga att utveckla. Samla alla markägare så att de kan 
arbeta för ett gemensamt mål. Markägarråd. 

 */ Föreningen Ornöborna kan inte göra allt detta. Delat 
ägarskap och ansvar med ambassadörer som kan besöka andra öar för 
information och dialog. 
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 */ Ornöboda – lämna broschyrer i båtväntkuren. 

 */ Bearbeta materialet sedan skicka ut till alla 

 */ Upprätta en tidsplan för när broschyren skall vara klar för att 
distribueras till alla. 

 */ Information till alla föreningar så att informationen kan 
spridas den vägen. 

 */ Förankring i alla olika föreningar genom att kalla till 
ordförandemöte. 

 

Som slutsats kan man konstatera att föreningen Ornöborna till att börja 
med skall komplettera materialet och låta trycka upp nya broschyrer. Och 
att vi skall kalla till ett ordförandemöte med samtliga föreningar på Ornö i 
augusti. 

 

Ornö den 2:a juni 2018 

Vid den glödande pennan, 

 

Beryl Granström                                                                                           
sekreterare i föreningen Ornöborna 
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