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ANTECKNINGAR:  

 

- Trafiksäkerhet 
• Övergångsställen, enkelriktade gator & trafikpoliser.  
• Hastighetsfrågor. 
• Parkeringsplatser, skyltar vid turistparkeringar. 

 

 Överlag anser ÖiU att det händer väldigt mycket i hamnområdet inför sommaren, 
Detta skapar stress t ex hos besöksnäringen och människor känner inte den trygghet 
man önskar. ÖiU tycker man bör prioritera arbetet i Öregrund, dels sådant man kan 
göra på kort sikt och dels sådant man kan göra på lång sikt.  

 

 Kommunen har 4 prioriteringsområden för Öregrund inom den närmsta tiden. Dessa 
är:  
 
1: Säkerställa en trygg miljö utifrån ett pandemiperspektiv, minska smittspridningen.  



2: Öka trafiksäkerheten. 
3: Minska ”coronaeffekten” i näringslivet. 
4: Stärka dialogen med externa aktörer som föreningar och andra grupper. 
 

 ÖiU undrar om nr 1 enligt ovan gör det möjligt att frångå den praxis och de rutiner 
som gäller vid tillståndsgivning såsom bygglov. Kommunen menar att så är det inte.  
ÖiU vill inte uppfattas som krogfientliga men undrar huruvida det tas hänsyn till 
kulturhistoriska riksvärden i förbindelse med exempelvis bygglov. Kommunen tar 
oftast in utlåtanden från Uplandsmuséet i dessa ärenden.  
 

 Kommunen är medvetna om oron kring de till viss del växande uteserveringarna vid 
sjöbodarna i hamnen, men att bygga trall för uteserveringar är inte bygglovspliktigt 
utan är tillstånd man söker hos polisen. ÖiU har dock en rädsla att Öregrund blir ett 
stort svart hål under vintern då uteserveringarna står tomma och ser trista ut. Året-
runt-boende vill ha en levande ort och ej nedskräpning, men man bör också ha i 
åtanke att den tid krögarna är aktiva i Öregrund har de en väldig stressig och hektisk 
tid.  
 

 Kommunen ger förslag att ÖiU skriver ned sina ”irritationsmoment över krögarna i 
hamnen” i en särskild skrivelse som skickas till Melker Andersson.  
 

 Gällande trängselvärdar finns frågor om deras befogenhet. De jobbar närmast 
livsmedelsinspektörerna men kommer endast att vara just (serviceinriktade) värdar 
och visa till alternativa platser och påminna om avstånd och handsprit. Det är tänkt 
att de skall komma ut till alla krogar och presentera sig, men även skriftlig info 
önskas. Kommunen tar detta vidare.  
 

 Gällande hastigheten i hamnområdet kommer denna sänkas till 30 km/h under 
sommaren. Trafikverket skall även måla upp en trottoaryta längs med Strandgatan. 
Gällande trottoarpratare på refugen i hamnen så är den ej lämpad. Kommunen kollar 
upp hur man kan få upp liknande skyltar. 
 

 Skyltar vid parkeringar längre från centrum med info om gångtid till hamnen är på 
gång, man kikar på möjligheterna och vilka platser som kan vara lämpliga.  
 

 Ett önskemål är även att p-platser vid flaggstängerna nere i hamnen flyttas till annan 
plats, då den platsen vid hamnen skulle kunna användas på ett mycket bättre sätt. 
Även p-förbudet vid vårdcentralen känns märklig då de som besöker vårdcentralen 
kan ha svårt att gå längre sträckor. Bidrar också till att bilar kör i cirklar för att leta p-
platser inne i centrum. 
 

 Vision Öregrund kommer ta ÅVS:erna till hjälp för att långsiktigt få ett bättre 
Öregrund rent infrastrukturmässigt. Behöver ta hänsyn till många olika perspektiv 
som torg, tung trafik, kollektivtrafik etc. Kräver dock mycket förarbete. GSR har 
träffat trafikplanerare från Trafikverket och kommer behöva hjälp från kommunen 
med att 811:an skall gå hela vägen ner till färjeläget.  

 



 SÖ lyfter frågan om att övergångsställen beviljats. Detta kommer dock bli aktuellt 
först 2022 eller 2023.  
 

 Fråga om någon form av staket vid utgången vid ICA, för att förhindra att folk 
springer ut i vägen. Oklart vems ansvar detta är, men kommunen tar kontakt med 
ICA-handlaren och ser vad man kan göra.  

 

 

- Hamnen, krögarbranschen & allmänna platser 
• Förändringar som gjorts/görs i anslutning till hamnen avseende ytor och 

utförande. 
• Anslagstavlor. 
• Systembolagets parkering. 
• Parkbänkar/torg. 
• Kallbadhus – egen grupp. (hanns ej med på mötet) 
• Utbyggnad för restauranger – ”hål” i bryggorna. 
• Kontrakt för restaurangavfall. 

 

 Parkeringen vis Systembolaget kommer att få ett ansiktslyft i form av nytt staket 
innan sommaren och man kommer även måla upp parkeringsrutor (på flera ställen).  
 

 Gällande anslagstavlorna håller man på att kolla upp vilka som äger dem för att sedan 
rensa ut bland dem. Önskvärt att ha ett och samma gestaltningsprogram i hela 
kommunen, finns även intresse för detta bland invånarna, men det kommer att dröja.  
 

 Angående ”hålen” i bryggan (Melker Anderssons bygglov) är kommunen just nu i dialog 
med båtklubben.  
 

 Sophanteringen i hamnen bland krögarna har varit ett stort problem. Nu har man ny 
chef för renhållningen och kommunen menar att sophanteringen skall vara löst till 
sommaren, med hjälp av krögarna. 
 

 Problem med störande EPA-traktorer och deras, ofta höga, ljudnivå. Önskemål om att 
Öregrund kunde höja nivån och ”levla up”.  
 

 

 

- Begränsning av smittspridningen, dvs pandemiåtgärder 
 

 Kommunen kommer ha särskild tillsyn på uppdrag av Länsstyrelsen, särskilt i 
Öregrund. Mer polisnärvaro efterfrågas och det önskar även kommunen men är 
något som kommunen inte kan styra över.  

 



 

- Företagande  
• Förslag från SÖ på aktivitetscenter med badstege (vid parkeringen med 

flaggorna) 
• Önskemål från SÖ att få tillgång till bod i hamnen för display eller liknande 

(för handlarna) 
 

 ÖK kollar upp om sjöboden Ekan är privatägd eller kommunägd och vilka planer eller 
hyresavtal det föreligger för den. SÖ önskar att aktivitetsbaserade företag ska få 
möjlighet att synas mer i hamnen. SÖ menar även att invånarna i Öregrund bör få 
vara med att fatta beslut om vilken aktivitet som bör finnas där om den är 
kommunägd och det finns möjlighet att hyra den.  
 

 Det pågår även diskussioner just nu hur det kommer att bli med turistbyråer och 
eventuellt andra infopoints. Detta görs i samarbete med Visit Roslagen.  
 

 

 

- Fortsatt dialog 
• Hur jobbar vi vidare härifrån? 

 

 Hur hantera förväntningar kommunen och grupper emellan? Kommunens uppgift är 
att serva kommunmedborgarna, och de som vistas här, och även ta del av det som 
folk bidrar med och att uppmuntra delaktighet. Kommunen kommer dock inte kunna 
ta hänsyn till gruppernas åsikter när det gäller privata ändringar, exempelvis bygglov 
etc.  

 Vi behöver dock hitta ett sätt att känna oss trygga på vägen vidare och hitta en bra 
samrådsform.  

 Förslaget med flera smågrupper med representanter tas upp i kommunen och det 
bokas därefter in ett uppföljningsmöte med större fokus på vidare samarbete/dialog.  
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