Sammanställning medborgardialog i Stavsnäs 27/1-2011
Stavsnäs Vinterhamn
Positivt
Susegårda – toppen att öppna upp både huset och tomten m bad.
Kulturaktiviteter bra, men ta inte i för mycket, räcker kanske med ett Taube-kafé.
Gångvägen som bygger samman Stavsnäs by med hamnen.
Mycket bra med kulturhus i hamnen.
Marinan viktig för att få liv och rörelse.
Vandrarhem behövs.
Bra att dölja grusgropen med ett P-hus.
Positivt med bostäder ovanpå parkeringshuset för då blir hamnen levande också på nätterna,
samhället får inte stanna upp utan måste utvecklas.
Bra att utveckla hamnen.
Bra att öppna upp stranden vid Fredellska tomten så att den blir bra för badande
Eventuell vårdcentral bör placeras en bit upp från hamnen
Köp in Skanskas mark
Ökad verksamhet och bostäder ger möjlighet till levande hamn.
Fritidsbåtshamnen blir större.
Bra att skärgårdsboende får kajplats.
Gärna arbetsplatser
Bra att bygga parkeringsdäck, bra utnyttjande av mark.
Positivt med exploatering och bra restauranger.
Parkeringshus viktigt

Negativt
Oro för expropriation
Vad händer om inte Skanska vill sälja?
Räcker inte med passagerarna som underlag för servicen, det behövs en tyngre
åretruntverksamhet, t ex forskningsstation e d
För lite kajutrymme för passagerartrafiken och troligen även för godset
Vägen måste absolut förbättras och göras trafiksäker
Svårt med bostäder pga buller, Lex ”Bromma/Jarlaberg”
Onödigt med skola
Fler fritidshus ingen bra idé.
Torget i hamnen bör vara mer öppet
Besökscentrum bör ligga mellan buss och båt, så att man passerar dom, annars får butikerna
svårt att överleva.
Det behövs många fler småbåtsplatser.
Det behövs låga bryggor för att kunna lasta gods i småbåtar.
Vad händer med befintliga garagen?
Planeras det något mellan hamnen och Ica.
För lite plats för verksamheter (för mindre godsbilar)
Får ej bli trevåningshus
Vägen och trafiken, inte minst godstrafiken. Kanske borde godstrafiken dras en annan väg till
föreslagen placeringen, eller så borde placeringen flyttas till södra delen av hamnen.
Bevara trollskolgen, inga tomter där.

Allmänna kommentarer till Stavsnäs Vinterhamn
Vem ska betala för det?
Vägen 222 måste få ökad kapacitet om Stavsnäs ska kunna utvecklas.
Önskemål från flera håll om seniorboende
Viktigt att det inte blir konkurrens mellan Djurö och Stavsnäs om vårdcentral och skola. De
två orterna ska knytas ihop, inte separeras.
Viktigt med GC-väg mellan Djurö och Stavsnäs.
Susegårda kan gärna bli seniorboende eller vandrarhem. Eventuellt en liten camping vid ex
Susegårda om det blir vandrarhem, ger sommarjobb åt ungdomarna.
Viktigt med en marin gestaltning. Goda exempel från Åland utanför Mariehamn
Viktigt med både små och stora bostäder.
Ingen längtan efter hyresrätter
Det behövs lekplats och grillplats i området
Undersök möjligheterna att ha ett marinbiologiskt gymnasium i hamnen.
Ev forskningsstation kring vågkraft.
Ordentligt med plats för taxibåtar behövs
Någon metod behövs för att prioritera tillgång till båtplats för öborna
Flera gästplatser behövs
VC skulle vara bättre placerad i Stavsnäs än i nuvarande läge på Djurö. Särskilt öborna ha
enklare att ta sig till Stavsnäs.
Hellre lokaler för små verksamheter än bostäder.

Österby
Positivt
Bra att utnyttja sandgropen
Mysig idé
Trevligt med nya grannar
Mycket välkommet förslag
Försök att ordna så att det bara blir permanentboende
Bra med bostäder i grusgropen
Bra omfattning. Viktigt att det inte blir för stort eller för högt.

Negativt
Äldreboende/seniorboende saknas
Inga hus längs gångvägen från sommarhamn ner till vinterhamn
Ingen vill bo nere i gropen
Pulkabacken får inte försvinna
Det är viktigt att platån inte blir bebyggd. Tomter utefter Elgarsvägen (områdets NNO-gräns)
som går över krönet till platån bör kanske få minskad yta.
Tomter utefter samma väg kommer att kräva en ny vägstandard, vilket man anser kommer att
störa gångtrafiken.

Allmänna kommentarer
Viktigt med både små och stora bostäder.
Viktigt med marin gestaltning att behålla skärgårdsmiljön
Det är viktigt att det inte blir sommarboenden utan permanenta.
Kommer vattentäkten att störas?
Skulle gropen kunna användas till ett alternativt Valhalla, en stor arena?

