Djurhamn 2008-08-22

Välkommen till ”politikerträff” i Djurö Skolas Matsal
söndagen den 28 september kl. 15-17
Under lång tid har Djurö Byalag anordnat ett politikermöte inför kommunalvalet. Nu vill vi även
under åren mellan kommunalvalen anordna en träff med politiker och kommuntjänstemän tillsammans
med bofasta och fritidsboende, för att ta upp aktuella frågor av stort lokalt intresse. Vid årets träff tar
vi upp några av de frågor som vi informerar om nedan:

Underlag för kommunens nya översiktsplan
Värmdö kommun arbetar för närvarande med en ny översiktsplan som ska vara klar i början av hösten
2009. Byalaget kommer i samråd med kommunens politiker och tjänstemän att utarbeta ett underlag
för översiktsplanen för vårt geografiska område – Djurö/Vindö. Vi väljer det arbetssättet istället för att
senare ge synpunkter på det förslag som kommunen skickar ut på remiss.
Ambitionen är att fånga upp önskemål, förslag och behov från bofasta och fritidsboende och
därigenom bidra till en bättre översiktsplan för vårt område och en mer fördjupad demokratisk
process. På politikerträffen den 28/9 presenterar vi ett utkast till underlaget.

Företagsträff torsdagen den 11 september kl 18-ca 20 i Djurö Skolas matsal
Djurö Byalag har tagit initiativet till en ”företagsträff” med ett 20-tal företagare/butiksägare och
evenemangsarrangörer för att utifrån sommarens erfarenheter diskutera eventuell samverkan inför
kommande sommar. Diskussionerna inriktas på hur Djurö centrum kan göras mer attraktivt för bofasta
och fritidsboende och om det finns intresse av att gemensamt marknadsföra områdets evenemang.
Om du har eller engagerar dig i en sådan verksamhet som ännu inte fått inbjudan - hör av dig till
djurö.byalag@telia.com så skickar vi en inbjudan. Vi behöver veta hur många som kommer!

Ny förskola på Djurö
De lokaler på Djurönäsets kursgård som i dag används som förskola behöver användas för
kursverksamheten. Därför har Djurönäset sagt upp kontraktet med kommunen. Som ersättning för
förskolan på Djurönäset har chefen för Pro Värmdö (Värmdö produktion) Elisabeth Fredell, låtit
projektera en ny förskola i Värmdö Bostäders lokal i Björkås hyreshusområde som tidigare har
användes som livsmedelsbutik och som har stått tom en längre tid.
Efter oro hos ett par hyresgäster om att förskoleverksamheten skulle bli störande utarbetades, trots att
en stor majoritet av hyresgästerna var mycket positiva, ett nytt förslag som Djurö Byalag med kraft
vill motverka. Förslaget – tillfälliga baracker/paviljonger i korsningen Sollenkrokavägen / Djurö
kyrkväg, anser en stark majoritet är en mycket dålig lösning.
Vi är därför glada över att kommunens Samhällsbyggnadskontor nyligen vid ett informationsmöte
med efterföljande diskussion presenterade en ansökan om ändring i detaljplanen för Björkås som gör
det möjligt att genomföra ombyggnaden i den gamla livsmedelsbutiken.
Vid mötet med representanter för kommunen, föräldrar till förskolebarnen, hyresgäster från
Björkåsområdet, bofasta och fritidsboende var samtliga eniga om att Djurhamns Förskola i Björkås är
ett bra alternativ för alla parter. Vill du få mer information: Läs Djurö Byalags skrivelse på
anslagstavlan vid ICA!
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Medlemskap i Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO)
Det senaste året har Djurö Byalag sökt medlemskap i SIKO. Anledningen är att vi är måna om bra
kontakt med skärgårdens andra öars samhällsföreningar och för att dra vårt strå till stacken i angelägna
skärgårdsfrågor. Efter ansökan följd av en uppvaktning vid SIKOs styrelsemöte i början av sommaren
fick vi beskedet att vår ansökan avslogs men att vi var välkomna att söka samverkan i särskilda frågor.
Anledningen är att vi utöver de bofasta även låter fritidsboende göra sin stämma hörd vid beslut i
samhällsfrågor. Bland fritidsboende på Djurö/Vindö finns det många med ett stort lokalt engagemang,
många har ägt sina fastigheter på ön i många generationer, stora markområden ägs av fritidsboende
och det blir allt vanligare att fritidsboende bosätter sig permanent i sina fritidshus. Av den anledningen
har styrelsen beslutat att inte anpassa sig till SIKOs regler för medlemskap framöver.

Gång- och cykelväg mellan Stavsnäs Vinterhamn och Byns Gård på Djurö
För många boende i olika åldrar finns det ett stort behov av att trafiksäkert kunna förflytta sig mellan
Stavsnäs och Djurö och vice versa, utan att använda bil eller buss. Viktiga gemensamma
samhällsfunktioner finns såväl i Stavsnäs som på Djurö och i generationer har Djurö och Stavsnäs
fungerat som ett lokalsamhälle. Exempelvis finns skola, bibliotek, idrottshall och vårdcentral på Djurö
samtidigt som fritidsgården FYRHUSET och Djurö Vindö IFs välbesökta träningslokaler finns i
Stavsnäs.
Ramsmora Byalag, Stavsnäs Byförening, Hyresgästföreningen Stavsnäs och Djurö Byalag kommer
framöver att samverka för att driva frågan att åstadkomma en gång- och cykelväg över Djuröbron. För
Djurö Byalag blir samarbetet ett led i arbetet med underlag för den nya översiktsplanen.

Efterlysning!
Djurö Byalag behöver fler goda krafter för att vi på ett dynamiskt sätt ska kunna verka för en positiv
samhällsutveckling! Här följer verksamhetsområden där vi har akut behov av resursförstärkning:
 Hemsidan – vem/vilka vill hjälpa till att utveckla och hålla vår hemsida aktuell?
 Trafikgruppen – vem/vilka vill hjälpa till att driva trafiksäkerhetsfrågor?
 Traditionsgruppen – vem/vilka vill hjälpa oss att planera och genomföra valborgsmäss- och
midsommarfirande samt årliga politikermöten?
 Föreningshusgruppen – vilka vill hjälpa till att röja, vårda och pyssla för att hålla mark och
byggnader i ordning på/vid Föreningshuset, Högmalmsvägen 1, som vi delar med Djurö Konst
& Kultur och Stiftelsen Vasakungarnas Djurhamn.
Hör av dig om du själv kan engagera dig eller om du har tips om vem vi kan kontakta!

Erbjudande!
Om du inte redan är medlem i Djurö Byalag får du här ett schysst erbjudande som vi hoppas att du vill
nappa på! Om du går med som medlem nu får du medlemskap även för hela 2009!

Avgift: 100 kronor såväl för enskild medlem som för familj.
Ange namn (på alla om ni är fler i samma familj på gemensam adress), adress, telefon och
e-postadress.

PlusGiro: 61 23 44 - 2

John Österman
ordförande

Elisabeth Ahlgren
sammankallande i plangruppen

August Boj
sekreterare
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