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En fullt utbyggd Björkö Kyrkby i förgrunden. Skenningeviken till 
höger och Kullbo insjö överst i bilden. De blå strecken till vänster är 
en del av vattenförsörjningen i kyrkbyn. Regnvatten tas till vara.
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Aktiviteter 2019 

Möten med kommunen: 

21/3 Samhällsbyggnadsdirektör 
Charlotte Köhler och exploa-
teringschef Erik Klockare.  

10/4 Planchef Helena Purmonen 
och planarkitekt Elisabeth 
Frostklinga.  

17/9 Mark- och exploaterings-
chef Roger Gustavsson och Liv 
Braathen. 

27/11 Ansökan om planbesked 
inlämnad.  

3/12 Landsbygdsforum. 

Övriga aktiviteter: 

10/4 Roslagens Sparbank.  

3-4/5 Roslagsexpo i Norrtälje. 

9/6 Vandring i Björkö Kyrkby. 

6/7 Björködagen. 

28/8 Styrelsemöte i SIKO.  

6/9 Möte med Väddö Vård. 

3/10 Möte med Haninge 
kommun. 

12/10 Agenda Island, 
seminarium på Väddö 
Folkhögskola. 

3/1 Konstnärer vill hyra ateljé i 
skolan. Möte i Stockholm. 

10/1 BLU blir medlem i 
Byggemenskaper. 

13/1 BLU blir medlem i Hela 
Sverige ska leva.

BJÖRKÖ KYRKBY 

Året som gått  har för BLU:s del varit fyllt av 
möten och aktiviteter runt Björkö Kyrkby. Projektet har väckt 
uppmärksamhet på flera arenor – en del långt utanför Björkö. 
Det är tydligt att många brottas med samma fråga: Hur ska 
man få fler barnfamiljer att bosätta på landsbygd och i 
skärgård? Vi ställer dessutom frågan: Hur kan man underlätta 
för äldre att bo kvar i hembygden? Bägge frågorna är relevanta 
om man vill ge innehåll åt begreppet ”levande skärgård”. 

BLU:s koncept med kooperativa hyresbostäder, seniorboende 
och långsiktigt hållbara lösningar för arbete, fritid och 
gemenskap väcker respekt och nyfikenhet. Björkö Kyrkby 
ligger helt enkelt långt fram i utformningen av ett koncept för 
att öka fastboendet i Stockholms skärgård. 

Mötena med kommunen har fokuserat på frågor kring 
ägandeformer (arrende eller köp), planprocessen och VA 
(vatten och avlopp). BLU söker nu EU-bidrag från LEADER 
till en förstudie av hållbara VA-lösningar.

Man kan lugnt konstatera att kommunens kvarnar mal 
långsamt. Vi får höra mycket positivt om projektet, men det 
är oändligt svårt att få raka svar på våra frågor och därmed 
komma vidare med Björkö Kyrkby. Det finns alltid någon 
annan tjänsteman som vi borde prata med. Frustrerande för 
oss som väntar på att få sätta spaden i marken.
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Visste du? 
• 90 procent av alla fastigheter    

i kommunens kust- och 
skärgårdsområden ägs av 
deltidsboende från andra 
kommuner.   

• I dag flyttar fler människor 
från storstad till landsbygd än 
tvärtom.  

• Boverket vill att kommunerna 
ska ge stöd till bygg-
gemenskaper som sänker 
byggkostnaderna. Ett exempel 
är kooperativa hyresrätts-
föreningen Förenade Solhem i 
Älmsta.  

• Kommunen vill utveckla 
byggherredrivet detalj-
planearbete. Låt Björkö 
Kyrkby bli pilotprojekt! 

• SIKO vill att Björkö Kyrkby 
ska bli ett exempel att hålla 
fram när det gäller utveckling 
av skärgårdsöar.  

• I Haninge kommun följer man 
projekt Björkö Kyrkby inför en 
liknande bostadssatsning på 
Ornö i södra skärgården. 

• Björkö Kyrkby har också 
uppmärksammats av Nordiska 
Skärgårdssamarbetet och SRF - 
Skärgårdarnas Riksförbund. 

• Alliansen i Norrtälje vill 
genom sitt program 
2019-2022: ”Möjliggöra för 
och tillåta fler småskaliga VA-
lösningar för att uppmuntra 
mer permanenta boenden, ökad 
boendestandard och möjliggöra 
för fler bostäder.” 

• Svenska Kyrkans kursgård 
Karlberg i Skeppsmyra ska 
bygga en avsaltnings-
anläggning som tar vatten från 
Marumsviken. 

• Ett landsbygdsråd har bildats 
av Norrtälje kommun som skall 
bevaka landsbygdens intressen. 
Rune Karlsson och Charlotta 
Dahlborn företräder 
Väddöbygden.

Mycket glädjande nyheter för Singöborna. Men även 
för oss på Björkö! Det som för ett år sedan verkade helt 
”kört” har till slut gått i lås. Tidigare politiska löften om 
förmånliga köp av skolfastigheter togs tillbaka för ett år sedan 
men har nu ändå infriats på Singö. Det här kommer att 
påverka möjligheterna även för Björkö-Arholma att få tillgång 
till mark som kommunen nu äger. 
Marken som Björkö Kyrkby planeras på är kommunal mark.
Hembygdsföreningen har begärt att få Hembygdsgården till 
skänks av kommunen. Huset har en gång köpts av Björkö-
Arholma kommun. Det är rimligt att den återförs till bygden. 
Samma sak gäller skolan. 
Den före detta Björkvallen skänktes en gång till den 
dåvarande kommunen. Norrtälje kommun har fått den i sin 
tur. Vi borde få göra något vettigt även med den. Kanske en 
solcellspark i norra änden och varför inte bygga upp 
dansbanan igen på södra delen?
Nu förväntar vi oss att kommunens markinnehav på Björkö 
också överförs till ”rätta händer”.

Väddönavet 

Väddönavet har bildats för att samordna och synliggöra 
Väddöbygdens alla goda krafter och möjligheter. Det är en 
förening med den bärande tanken att samverkan mot 
gemensamma mål är avgörande för att utveckla 
lokalsamhället. 
Väddönavet består av föreningar och andra lokala krafter. 
Närmare 20 föreningar från Arholma i söder till Singö i norr 
och Söderbykarl i väster står hittills bakom Väddönavet. 
Väddönavet vill också bli en samtalspart för kommunen och 
ett lokalt stöd i kontakten med myndigheter.
Väddönavet kommer i år att genomföra LEA-möten (Lokal 
Ekonomisk Analys) på flera platser i Väddöbygden. Syftet är 
att kartlägga hur pengar rör sig in och ut ur närområdet. Allt 
för att hitta möjligheter till lokal utveckling och nya 
arbetstillfällen. 
Först ut med LEA blir Björkö och Arholma. LEA omfattar 
två möten: 1/3 och 8/3 kl 11-13.
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