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Här är Nyhetsbrev från Värna Adelsö med lite
information om vad som händer i höstmörkret
på vår ö.
BUSSARNA
Värna Adelsö har uppvaktat det nya
bussbolaget Arriva som i våras tog över
trafiken på Mälaröarna. Bakgrunden var ett
omfattande missnöje med trafiken till och från
Adelsö. Bussar körde fel, kom inte alls eller
missade färjan. Särskilt stora problem var det
för skolbussarna. Arriva var dessutom inte
medveten om den ”vinkregel” som gäller på
Adelsö.
På mötet erkände Arrivas ledning att det varit
problem, bl.a. på grund av ovana förare. Men
att man nu var på väg att åtgärda dem. Förarna
har nu fått instruktioner att kontakta färjan om
bussen är försenad. Färjan kan då vänta i fem
minuter. Annars blir det extratur. Försening av
bussarna till Adelsö beror ibland på
trafikstockningar mellan Brommaplan och
Drottningholm, delvis beroende på nuvarande
vägombyggnad. Består stockningarna kan vad
vi förstår ankomsttiderna till Sjöängen endast
upprätthållas om avgångstiderna och turlistan i
övrigt från Brommaplan anpassas så att
problemet undanröjs.
– Det var stora problem med bussarna under
våren men nu har det blivit bättre. Vi från
Värna Adelsö påpekade de brister som vi
funnit och det kändes att de lyssnade och tog
det till sig. De har lovat att komma till Värna
Adelsös årsmöte nästa år och berätta vad de
har
gjort,
säger
Agneta
Collberg,
styrelseledamot i Värna Adelsö och den som
drivit denna fråga. Vi kommer att kontakta
Arriva dessförinnan och vi förväntar oss att
bolagets service snarast blir helt utan
anmärkningar.
ÅTERVINNINGSSTATIONEN
Ingen snabb lösning är i sikte för
återvinningsstationen på Adelsö. Sedan i juni
finns ingen återvinningsstation vid Borins
handelsbod.
Anledningen
var
att
Förpackningsoch
Tidningsinsamlingen
(FTIAB) inte ville betala någon ersättning till
Borins för de kostnader de hade för stationen.
Så småningom fick Borin en viss retroaktiv
ersättning från kommunen. Men hur det ska bli
framöver har varit oklart. Kommunen och
FTIAB har hänvisat till varandra.
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Om stationen inte kan ligga vid affären måste
annan mark anvisas.
Ingela Westerberg har därför för VAs räkning
tagit en mängd kontakter med alla parter, bl.a
regionchefen på FTIAB, Benny Neuman, och
chefen för tekniska kontoret i Ekerö kommun,
Ann Wahlgren. Resultatet är att Ann Wahlgren
uppmanat FTIAB att söka byggnadslov för
grovsopsanläggning vid Adelsö färjeläge.
Ärendet riskerar naturligtvis att dra ut på tiden
eftersom parkeringen ligger i anslutning till
privata tomter, vars ägare får möjlighet att ge
sina synpunkter. Vi hoppas emellertid på
snarast möjliga lösning i frågan.
– Det är skandalöst att Adelsö inte längre har
en återvinningsstation. Omsorgen om miljön
borde vara större. Den här frågan måste lösas.
Vi kommer att fortsätta att bevaka den här
frågan gentemot kommunen och FTIAB. Detta
är en prioriterad fråga för oss, säger Jan Gertz.
VÄRNA ADELSÖ har till syfte att slå vakt
om Adelsös natur och kultur samt att
främja möjligheterna att bo och arbeta på
ön. Föreningen samlar både bofasta och
fritidsboende som medlemmar. VÄRNA
ADELSÖ har närmare 300 medlemmar.
VIKINGABY VID STAKULLA?
Byggnadsnämnden godkände i september
strandskyddsdispens och bygglov för den
omdiskuterade Vikingabyn i Stakulla. Beslutet
fattades med 9 röster mot 4. Ledamöterna för
M, S och MP röstade för. Mot röstade
ledamöterna från FP,C , KD och Ö-partiet.
Beslutet har överklagats till Länsstyrelsen av
ett stort antal boende i Gredby och Lindby.
Dessutom har Naturvårdsverket överklagat
kommunens beslut. Verket skriver bl.a. att
området är klassat som riksintresse för
friluftsliv och naturvård och att anläggningen
skulle strida mot strandskyddets syften.
Gissningsvis kommer det att ta åtskilliga
månader innan Länsstyrelsens beslut kommer.
SÄTTRA TRÄDGÅRD
Förhandlingar har pågått om Sättra Trädgård.
Lene Wallin har ansvarat för serveringen i
Uppgården under sommarhalvåret och där
sysselsatt omsorgstagare. Lene och Conny
Wallin har lyckats i förhandlingarna. De kan
nu fortsätta att driva verksamheten i egen regi.
Grattis till Lene, Conny, Sättra Gård,
omsorgstagare och alla Adelsöbor.
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ADELSÖ KROG
Krogen har haft klent med gäster under hösten.
Men Christer Dahlqvist kommer att driva
krogen åtminstone under vintern och våren och
pröva nya arrangemang. Sen kan det bli
aktuellt med en ny ägare. Värna Adelsö vill
uppmana alla hungriga öbor att besöka krogen.
SAMTAL MED KOMMUNEN
Värna Adelsö har haft samtal med kommunens
stadsarkitekt Johan Hagland, planchef Eva
Mill, näringslivschefen Stefan Pellén, kulturchefen Elisabeth Lunde och informationschefen Johan Elfver. Bland annat diskuterade
man hur servicen på Adelsö ska kunna
upprätthållas.
Stadsarkitekten
framförde
som
sin
målsättning att göra Ekerö och även då Adelsö
populärt så att en utveckling kan ge underlag
för den basservice invånarna rimligen kan
önska sig. En möjlighet, ansåg stadsarkitekten,
var att erbjuda bebyggelse på sjötomter. Eva
Mill konstaterade dock att den nya
strandskyddslagen och förväntade bindande
kompletteringsdirektiv från Länsstyrelsen
kommer att innebära fortsatt restriktivitet att
bygga på stränderna. Slutsatsen blev att det
som kan komma i fråga möjligen är sjönära
bebyggelse. Enligt kommunens gällande
översiktsplan i anslutning till befintliga byar.
Sådan detaljplan har till stadsarkitektkontoret
presenterats för Sättra Gård. Från Värna
Adelsös sida framhölls, liksom tidigare, att
strandskyddet är viktigt på Adelsö och att
föreningen kommer att fortsätta bevaka att
allmänhetens tillgång till strandområden
upprätthålls.
Värna Adelsö kommer att ordna en rundresa
på ön för näringslivschefen Stefan Pellén. Han
inbjöds också att komma till årsmötet nästa år.
En skitfråga som också diskuterades var
komockorna på Hovgårdens brygga som
resenärerna till Björkö måste trampa i eftersom
kvigorna av någon anledning gärna parkerar
på bryggan.
– En kraftfull åtgärd vore att sätta upp ett
längre stängsel ut i sjön så att kvigorna inte
kommer ut på bryggan, säger Lennart Rydberg.
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SOPTUNNOR OCH INFORMATION VID
FÄRJELÄGENA
Efter flera påstötningar från Adelsö
Föreningsråd och Värna Adelsö finns nu
soptunnor vid båda färjelägena. Vid Sjöängen
finns nu också en anslagstavla för information
om Adelsö och för föreningarna att informera
om sina aktiviteter på ön.
PARKERINGSFRÅGAN VID
HOVGÅRDEN INTE LÖST
Parkeringsfrågan vid Hovgården är inte löst.
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) avvisar förslaget
att förlänga festplatsens parkering söderut. På
denna mark finns tydligen ett fornfynd som
kommer att undersökas av RAÄ. Andra
lösningar för parkering måste antagligen
presenteras.
STYRELSEN
Jan Gertz är ordförande. Övriga ledamöter är
Agneta Collberg, Mats Lundgren (kassör),
Ingela Westerberg och Lennart Rydberg.
Via e-post kan ni nå ordföranden på:
brijan@spray.se
och kassören på:
mlmj.lundgren@telia.com
Där, eller hos andra styrelseledamöter, kan du
till exempel anmäla att du vill bli medlem,
anmäla adress eller adressändring, anmäla
avsaknad av eller nyuppsättning av brevlåda
och framföra önskemål och synpunkter.
Styrelsens informationsmaterial finns också på:
www.adelso.se/va.
MEDLEMSKAP
Årsavgiften hittills är 50 kronor per år och
medlem och betalas till Värna Adelsös
plusgirokonto 1360572-0. Var noga med att
ange ditt namn och din adress, helst också epostadress. Färdigtryckta inbetalningstalonger
bifogas. Betalar du nu gäller avgiften för 2010.
Bildekal finns att köpa hos kassören för 5 kr.
Gör reklam för Värna Adelsö!
Adelsö, december 2009
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