Nyhetsbrev - DECEMBER 2005
SÄTTRA TRÄDGÅRD RÄDDAS!

ALLEMANSRÄTT / STRANDSKYDD

Styrelsen och Birgitta Rydberg har i
ärendet om Sättra Trädgårds framtid dels
kontaktat Sättra Drift AB / Fastighetsaktiebolaget Björkfjärden, dels också
skriftligen vänt sig till Ekerö kommuns
socialnämnd med vädjan om minst
bibehållande av boende och verksamheter
för förståndshandikappade på Sättra Gårdsområdet. Fastighetsägaren såväl som
socialnämnden är positiv till fortsatt
samverkan i samma omfattning som
hittills. Nämnden har dessutom enligt
tidigare plan tillbyggt 2 lägenheter för
handikappboende
vid
Solbacken.
Resultaten går årsmötets väg och gynnar
Adelsös intressen.

Eva Mill, stadsarkitektkontoret, gav oss
den 18 augusti information om vad lagstiftningen säger om allemansrätten och
strandskyddet.
Gratisbroshyrer
från
naturvårdsverket fanns att tillgå för de
drygt 20 deltagarna i mötet. Den som
önskar broschyrer kan vända sig till
ordföranden.
Strandskyddet är i Ekerö kommun i de
flesta områden 100-300 meter från
stranden. Bebyggelse är ej tillåten inom
strandskyddat område. Undantag gäller
vissa detaljplanerade områden samt andra
områden där sjönära bebyggelse tillåtits
före det att lagstiftningen tillkom. Sådana
områden finns på Adelsö i Stenby, Hallsta,
Alviken, Ellholmen och udden i sydligaste
Lindby. Strandnära bebyggelse innebär
naturligtvis inte att miljön får skadas.
Allemansrätten ger allmänheten både
rättigheter och skyldigheter inom ramen
för de naturskyddsbestämmelser som finns
generellt,
regionalt
och
lokalt.
Allemansrätten skall vidare med förnuft
tillämpas så att den inte kommer i konflikt
med markägarens rättigheter och vice
versa. Förenklat kan man säga att
markägaren ej äger rätt att avvisa
allmänheten från sina marker så länge
rättens tillämpning ej negativt påverkar
mark och vatten, odlingar, djurhållning
eller näringsverksamhet. Allmänheten får
ej göra intrång tätt intill en bostadstomt,
men har utanför detta ofta snävt
definierade område tillträde till mark och
vatten. Dock ej rätt att framföra fordon på
t.ex. skogsvägar. Ridning kräver överenskommelse mellan markägare och marknyttjare. Gränsfallen är många och vägledande domslut ännu för få för att ge
generell vägledning vid tvister.

Frösunda LSF AB, tillhörande Praktikertjänst, tillträder om några månader som ny
huvudman för trädgården och dagvården
där. Trädgården får i stort sett oförändrad
inriktning med utvecklad Cafédel och på
sikt oförändrat antal anställda.
Flera lovande förbättringar vid bl.a. Sättra
Gård genomförs nu. Vi bjuder in ägarna att
berätta vid nästa årsmöte.
TRAFIKSÄKERHET OCH NY FÄRJA
Trafiksäkerhetsrådets förslag om företrädesrättsbestämmelser vid vägkorset
ovanför färjebacken har, som vi hörde vid
årsmötet, avvisats. Inget nytt ärende är för
närvarande på gång. Sund försiktighet bör
dock iakttas i denna korsning.
Fredrik Skeppstedt, Färjerederiet, meddelar
att rederiet enligt kontrakt med varvet
övertar den färdiga färjan den 18 april
2006. Därefter vidtar personalutbildning
och inkörningsskede. Reguljär är trafik
sannolikt igång under maj månad 2006.
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ÅRSMÖTET 2005-06-11
Årsmötet ägde rum i Adelsö Hembygdsgård lördagen den 11 juni. Protokollet
återfinns på Värna Adelsö:s hemsida
”www.adelso.se/va” under ”Arkiv”.
Utöver föreningens bevakningsroll enligt
stadgarna gavs styrelsen i uppdrag att
särskilt;
• Arrangera ett informations- och
diskussionsmöte om innehåll i och
tillämpning av lagstiftningen för
allemansrätten och strandskyddet.
• Genom uppvaktning uppvakta
Ekerö Kommuns Socialnämnd och
Sättra Drift AB för att pröva
möjligheterna till fort satt drift av
trädgårdsverksamheten vid Sättra
Gård efter årsskiftet 2005/2006;
detta mot bakgrund av att Ekerö
Kommun sagt upp hyresavtalet för
Sättra Trädgård, där dagverksamhet
för förståndshandikappade bedrivits
många år.
• Pröva möjligheterna för enskilda på
egen hand eller i samarbete med
Ekerö Kommun få uppföra
bostäder för äldre i den nu av
pastoratet ägda Prästgårdsparken,
söder om Hovgårdsbergsvägen (ej
åtgärdat ännu).
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Valberedning är Ove Wallin,
sammankallande
och
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Den av årsmötet 2005 valda styrelsen är:
• Ordförande Jan Gertz,
Tfn: 08-56051319, 070-2371034
E-post: brijan@spray.se
• Ledamot Agneta Collberg,
Tfn: 08-56051560
E-post: agneta@nordemo.nu
• Ledamot Lennart Rydberg
Tfn: 08-362136, 08-56051249 eller
070-3220261
E-post: lennart-rydberg@swipnet.se
ÖVRIGT PÅ AGENDAN
Borins Handelsbod meddelar att de är
nöjda med den utveckling rörelsen har fått.
Tack för det beskedet!
Om Hembygdsgården finns just nu inget
nytt att redovisa. Ärendet avgörs 2006
inom Ekerö Kyrkliga Samfällighet. Vår
förhoppning och förväntan är ett "Ja" till
övertagande av fastigheten.

3G-MAST I HALLSTA BY
”Folkviljan mot 3G” har genom några av
våra medlemmar begärt att VA skulle
agera i 3G-mastfrågan. Styrelsen har
hänvisat till att föreningens första rådgivande möte resulterade i överenskommelsen att VA ej skulle agera. Det i
sin tur berodde på att mötesdeltagarna var
indelade i två läger i denna fråga. Styrelsen
avser dock att åter ta upp ärendet på ett par
medlemmars begäran. Informationsmöte
ordnas under våren 2006. Se anslag och
hemsidan.
ÅRSMÖTE 2006-06-17, KL 11:00-13:00
Ärenden bör före maj månads utgång
anmälas till styrelsen.
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BLI MEDLEM!
Föreningen, som nu har 150 betalande
medlemmar, behåller tills vidare sitt
Plusgirokonto. Vi bifogar inbetalningskort
för dem som missat att betala årets avgift
och för dem som vill bli nya medlemmar.
Betalande medlemmar har rösträtt vid
årsmötet.
Plusgirokontot i kassören Lars Carlssons
namn är nr 13 60 572-0. Ange ditt namn
och adress samt att avgiften avser Värna
Adelsö. Avgiften är oförändrat 50 kronor
om året.
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