
KALLELSE 22 sep 2011

SKÄRGÅRDSGRUPPEN

Plats: Krogen på Ornö.
Tid: fredag 23 sep 2011 kl.09.30-11.30
Färjan avgår från Dalarö kl.08.30 Plats på färjan måste bokas med regnr 
båda riktningarna!
Returen avgår från Ornö kl.12.00

Vi bjuder på kaffe och smörgås. Välkomna!

Peter Olevik Dunder Maria Swalander
Ordförande Sekreterare

Anmäl om du närvarar eller får förhinder till 
maria.swalander@haninge.se 
Kom även ihåg att uppge bilens registreringsnummer till Maria vid 
anmälan! Maria bokar sedan bilplats för alla som ska åka med färjan. 
(Bokningstelefon 08-501 566 00)

Har du punkter till dagordningen meddela Maria senast 9 sep 2011. 

DAGORDNING

1. Föregående protokoll – det ges kort lägesrapport om föregående 
punkter.

2. Fiberutbyggnad till Skärgården – Per Sundin, Föreningen Ornö Fiber

3. Ö-frågor: 

Dalarö
Ärenden från Dalarö-Södra skärgårdens intresseförening/SSIF

• Hur långt har arbetet kommit i planeringen av gästhamn nedanför 
Tullhuset? – Erik Josephson, Haninge kommun

• Skärgårdstrafiken - att angöra Dalarö, Gålö, Muskö, Utö. Arbetar 
kommunen något för att få någon båt från *Stockholm att angöra 
Dalarö för vidare färd till utö? – Erik Josephson, Haninge kommun

• Föreslås taxibåtstrafik på vissa linjer? – Erik Josephson, Haninge 
kommun

• Är någon cykelväg planerad från Handen till Gålö och Dalarö? – Erik 
Josephson, Haninge kommun
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• Rörande Dalarö-dialogens utveckling: Läget i 
bygglovsfrågor, rensning av brandgatorna och övriga beslutande 
arbeten – Peter Olevik Dunder, Haninge kommun

Ornö
Föreningen Ornöborna & OSIF

• Huvudman för färjetrafiken.

• Utökad färjtur fredagar kl.14.30 för att minska väntetiden för Ornös 
skolbarn, som går i Dalarö.

• Livsmedels- och drivmedelsförsörjning när butiken i Vargvik 
vinterstänger. 

• Ornö-enkäten – lägesrapport under punkt 1

• Sopstation på Ornö

• Bostadsprojektet Kyrkmalmen, lägesrapport

Muskö
Muskö pensionärförening

• Träffpunkt Muskö – lägesrapport ges under punkt 1

• Äldreboende på Muskö- vi önskar att kommunen tar fram ett 
potentiellt behov/intresse fördelat på åldersgrupper från 55+. Vi 
tror att många såväl permanent- som fritidsboende är intresserade.
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