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Kräver kommunen
på pengar
En kvinna kräver Nynäshamns
kommun på mer än 3 000 kronor för skador som hon ådrog
sig i samband med att hon
halkade i vintras. Olyckan inträffade på vägen ned mot
Hamnen och Rökeriet, enligt kvinnan var vägen plogad
men inte sandad. Fallet orsakade henne en fraktur i armen och det är kostnader för
medicin, resor till och från
sjukhus, hund-vakt samt läkarbesök och behandlingar av
fysioterapeut som hon vill ha
ersättning för. Hon vill även
att kommunen ger henne ersättning för sveda och värk.
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Vill sätta upp mast
i Värmdöskärgården

Länsstyrelsen kritiserar Vaxholms stad i sitt samrådsyttrande för detaljplaneförslaget för den tredje etappen i Rindö hamn.

ILLUSTRATION: VAXHOLMS STAD

Plan för Rindö hamn stoppas
Detaljplanen för Rindö hamn strider mot strandskyddet.
Nu kräver länsstyrelsen att Vaxholm stad tänker
om.
”Så att ett statligt ingripande kan undvikas”,
skriver länsstyrelsen i ett yttrande.
Nyligen avslutades samrådet
för den tredje etappen för utbyggnaden av Rindö hamn.
Kritiken från länsstyrelsen låter
inte vänta på sig. I ett samrådsyttrande säger myndigheten att Vaxholm stads planer
på att bebygga området är
ogenomtänkta.
– De säger att det inte finns
något skäl att upphäva strandskyddet på det sätt som vi har
tänkt oss, säger Kristina Henschen, planchef i Vaxholms stad.
Sammanlagt föreslår planen
att 24 småhus ska byggas, att
en väg dras från länsvägen ned
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till det aktuella området och
att en båtbrygga anläggs.
Upphävande av strandskyddet får endast göras om det
finns särskilt angelägna skäl
att göra det. Så som att det inte
är möjligt att bygga någon
annanstans sett till det allmän-

na intresset. Vaxholms stad
gör just den bedömningen och
hänvisar även till den bostadsbrist som råder i länet. Länsstyrelsen tycker däremot att
det visst finns andra områden
där det kan byggas istället,
vilket talar emot att upphäva
strandskyddet i detaljplaneområdet.
– Vi gjorde bedömningen
att om bebyggelsen följer naturen så borde det vara möjligt
att upphäva strandskyddet.
Men uppenbarligen delar inte
länsstyrelsen den bedömningen, säger Kristina Henschen.
INTE HELLER den båtbrygga

som Vaxholm stad förslår i
detaljplanen faller i god jord
hos länsstyrelsen. Här menar
myndigheten att en brygga är
omotiverad då det redan finns
en större hamn, Grisslemarens

småbåtshamn, i närheten.
Dessutom är vattnet utanför
planområdet ett känt uppväxtområde för både gädda och
gös, något som länsstyrelsen
anser talar emot att anlägga
en båtbrygga där. Däremot
anser länsstyrelsen att det är
okej att strandskyddet upphävs för den badbrygga som
redan finns på platsen idag.
Länsstyrelsen är också kritisk till hur Vaxholm stad redogör för översvämningsrisken
i området. Därför uppmanas
kommunen att bättre redovisa var allt vatten är tänkt att ta
vägen i händelse av en översvämning inför granskningsskedet.
Sammantaget gör länsstyrelsen bedömningen att kommunen måste ta deras synpunkter i beaktning för att inte
myndigheten ska överpröva

detaljplanen – och därmed
riskerar att upphäva den.
Hur viktigt är det för kommunen att få igenom den här
detaljplanen?
– Det är såklart viktigt. Det
ingår i vårt arbete att genomföra den översiktsplan som kommunen har beslutat om och
där är detaljplanen på Rindö
med, säger Kristina Henschen.
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Vad händer nu?
– Först och främst ska alla
synpunkter sammanställas. Sedan
får vi ta och fundera på hur vi
ska göra. Antingen får vi argumentera bättre för att området
ska bebyggas eller så får vi justera planen.
ANDREAS HAGELIN

TEXT

andreas@skargarden.se
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Årets Axel Sjöberg-stipendiater utsedda
Matilda Ruta och Felice Hapetzeder blir årets Axel
Sjöberg-stipendiater och får därmed tillbringa fem
veckor var på Långviksskär
Skärgårdsstiftelsen utsåg förra
veckan årets Axel Sjöbergstipendiater som i år är illustratören Matilda Ruta och videokonstnären Felice Hapetzeder.
Stipendiaterna får tillbringa
fem veckor var i konstnären
Axel Sjöbergs gamla bostad
på Långviksskär i ytterskärgården.
– Det är lite av en dröm att
få vara i skärgården så lång tid
i sträck. Det är ett inspirerande landskap, säger Matilda
Ruta.

– Jag var med i sjöscouterna. Då åkte vi ut med båtar,
det var en känsla av frihet.
Det är mitt starkaste intryck av
skärgården, säger Felice Hapetzeder.
INGEN AV stipendiaterna har
någon större erfarenhet av skärgården sedan tidigare, men ser
mycket fram emot sommaren.
– Jag tycker stipendiaterna
drivs av en stor upptäckarlust.
Det är spännande med deras
skilda uttryck. Jag tror konst

mår bra att få en injektion av
skärgården, säger Jeppe Wikström, ordförande i juryn.
Axel Sjöberg (1866–1950)
var en svensk konstnär, betraktad som upptäckaren av
Stockholms skärgård i svensk
konst. Skärgårdsstiftelsen har
delat ut stipendiet sedan 1986.
– Det är ett ovanligt stipendium, det är unikt att få komma till en sådan plats. Tidigare stipendiater har berättat
hur de förändrats i grunden
av sin vistelse där, säger Jeppe
Wikström.
PETER AUGUSTSSON TEXT OCH FOTO
peter@skargarden.seTel: 08-54 54 27 24

Företaget Netel AB har ansökt
om att uppföra en mobilmast
i Värmdös skärgård. Öarna
som föreslås är: Mörtö Bunsö,
Mörtö, Gillinge eller Tistronskär. Länsstyrelsen skriver i
sitt yttrande att de vill minimera antalet master genom
att samutnyttja de master som
finns. Samtidigt medger myndigheten att behovet av mobila tjänster ökar vilket skulle
tala för att anlägga en mobilmast i ytterskärgården. Då
ingen av de föreslagna öarna
ligger inom naturreservat finner länsstyrelsen inget hinder
för att uppföra en mast av den
anledningen. Däremot behöver en ansökan om strandskyddsdispens göras. Då Värmdö
kommun är den myndighet
som beslutar om strandskyddsdispens hänvisas därför företaget till kommunen
för sin ansökan.

Många markbränder
i Värmdö
Under den gångna helgen fick
räddningstjänsten rycka ut hela
tre gånger på Värmdö för att
släcka markbränder. I fredags
brann det bland annat i ett
större område på cirka 700
kvadrat vid Skarpövägen, senare på kvällen fattade en
stubbe vid Hemmestaskolan
eld och i lördags eftermiddag
brann det i ett mindre område vid Hovnoret, nära Djuröbron.
Risken för gräsbränder är
stor just nu och därför rekommenderar räddningsstjänsten
att vidta stor försiktighet om
du måste elda. I Värmdö är
det förbjudet att elda just nu.
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Porsche blev av
med hjul
Samtliga fyra hjul, inklusive
fälgar har blivit stulna från
en Porsche som parkerat vid
Stavsnäs vinterhamn i förra
veckan. Stölden upptäcktes av
förbipasserande som noterat
att bilen blivt uppallad på backar. Polisen har sökt bilägaren
men inte lyckats nå denne.
Matilda Ruta och Felice Hapetzeder får tillbringa fem veckor var på
Långviksskär.
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