
Från: Annika Hallengren
Till: TRF Funk Registrator
Ärende: svar på Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen, diarienummer TRN 2016-0127
Datum: den 2 oktober 2017 19:28:11
Bilagor: svar på diarienummer TRN 2016-0127.pdf

Med vänlig hälsning
Sandhamns ek Företagarförening
gm Annika Hallengren
070-7293049

TRN 2016-0127-85

mailto:registrator.trf@sll.se



registrator.trf@sll.se 
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 Analysdelen beskriver ett nuläge med många och komplexa problem. Slutsatsen är att 
skärgården avvecklas snarare än utvecklas: antalet fastboende går ner liksom antalet 
arbetstillfällen. 


 Förslagen i strategidelen känns som klyschor: det är otydligt vad som avses och i vissa 
fall är förslagen motstridiga. Ett exempel: att ge Waxholmsbolaget företräde vid 
bryggor och kajer gynnar inte konkurrens utan kommer tvärtom att leda till ytterligare 
försämringar avseende transporter.  


 ”Strategin har status som planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap 5 §. Det 
innebär att landstinget hänvisar till underlaget inom ramen för sitt regionplaneuppdrag 
och att kommuner och statliga myndigheter ska använda sig av underlaget i sin 
planering.” Då borde det även ingå i punkterna för förhållningssätten att man i 
skärgårdskommunerna ska arbeta för att få fram alternativa VA-anläggningar, tex i 
form av avsaltningsanläggning. Sandhamn räknas som kärnö och har redan stor del av 
den infrastruktur som eftersöks i strategin men hindras till utveckling och utbyggnad 
under punkt tre sid 35 ”Bebyggelse i skärgården bör anpassas till tillgången på 
sötvatten. Där tillgången är otillräcklig bör ny bebyggelse begränsas.”  


 Vi upplever att en handlingsplan saknas för hur dessa mål som strategin anger ska 
uppfyllas. Det finns inga förslag på aktiviteter för att lösa problemen. Uppräkningen 
av aktiviteter känns mer som noteringar från olika arbetsmöten än konkreta, 
genomtänkta strategiska satsningar. Konsekvensanalyser saknas helt. 
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