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BJÖRKÖ KYRKBY
Hur går det?
Omstart för BLU
Björkö Landsbygdsutveckling,
BLU, har genom föreningens
styrelse bestämt sig för att
fokusera sina ansträngningar på
Björkö Kyrkby. Det var ju
därför BLU en gång bildades.
BLU:s ambition att samla all
landsbygdsutveckling på
Björkö under en hatt har inte
gynnat arbetet med Björkö
Kyrkby. De övergripande
frågorna drivs lämpligast av
Björkös övriga föreningsliv
med Hembygdsföreningen i
spetsen. Även det nybildade
Väddönavet kommer att ägna
sig åt utvecklingsfrågor i
Väddöbygden från Arholma till
Singö.

Nystart efter valet
Mycket av dialogen med
Norrtälje kommun kring
kyrkbyn måste göras om igen
eftersom både politiker och
tjänstemän i hög grad har bytts
ut efter valet. BLU har haft en
inledande träff med direktören
för samhällsbyggnadsavdelningen, Charlotte Köhler,
och med exploateringschefen,
Erik Klockare. Det verkar som
kommunens erbjudanden om
överlåtelse av skolfastigheter
till ”bokfört värde” inte längre
gäller.

Björkö Landsbygdsutveckling ek. för.

Kyrkoallén söderut mot Björksta Gård. Så här kan det se ut
med bostadshus, gästhus och förråd.
Bild: Per Persson

Enkel och flexibel planering
Frihet i utformningen av det egna boendet är en av grundtankarna med visionen Björkö Kyrkby. Detaljplanen blir därför i
högsta grad flexibel. Det kommer att ge stora möjligheter att
påverka den egna boendemiljön.
Förslaget till detaljplan som arkitekt Per Persson arbetar med
består i all enkelhet av två axlar kring vilka bebyggelsen samlas.
Längs axlarna dras vatten, avlopp och andra ledningar. I
detaljplanen bestäms också hur stor byggrätten blir, d.v.s. hur
många bostäder som får byggas.
Den långa axeln går i nordsydlig riktning mellan klockstapeln
och ”Björksta Gård” som föreslås ligga på en kulle söder om
Marumsvägen. Den andra går från Hembygdsgården västerut och
axlarna möts vid ”Navet”.
BLU föreslår att bebyggelsen utförs i två grupper. En i norr vid
kyrkan och den andra söder om Marumsvägen. Detaljplanen
föreslås omfatta högst 20 bostäder i vardera området. En del blir
seniorbostäder. Björkö Kyrkby byggs i takt med efterfrågan. En
gång- och cykelväg, ”Kyrkoallén”, binder samman de två
områdena.
Detaljplanen kan men behöver inte beröra skolfastigheten.
Björkö-Arholma Hembygdsförening vill köpa loss
Hembygdsgården med en tillhörande tomt.
https://bjorkolu.se
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Varför behövs
Björkö Kyrkby?
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Kooperativ hyresrätt ett verktyg för ökad inflyttning till skärgården?
En blåsig novemberdag 2018 samlades 23 deltagare till ett
seminarium om kooperativa hyresrätter i Hembygdsgården på
Björkö. Förutom kommunens egna deltagare återfanns denna
gång gäster från Holmön i norr till Södermöja och Stockholm i
söder och Åbo i öster.

Bristen på boende till rimliga
priser hämmar utvecklingen på
Björkö. Ungdomar och barnfamiljer borde ges möjlighet att
flytta hit utan att tvingas
investera miljonbelopp.
Seniorboende saknas på ön. Ett
sådant skulle ge våra äldre
möjlighet att bo kvar med bättre
service och mer gemenskap.

Björkös dilemma
I Norrtälje kommuns FÖP 2005
noteras att den stora efterfrågan
på fritidshus i området driver
upp fastighetspriserna.
Prisnivåerna medför att
permanentbostäder köps upp av
resursstarka fritidsboende. Det
gör det svårt för ungdomar och
unga barnfamiljer att etablera
sig på Björkö.
Den fasta befolkningen minskar
och medelålder ökar.
Underlaget för privat och
samhällelig service minskar.
Skolan stängdes år 2017. Icaaffären kämpar med svagt
kundunderlag vintertid.

Vad är kooperativ hyresrätt?
Sarah Thorsaeus och Roland Malm från Coompanion Roslagen
inledde dagen med en föreläsning om Kooperativ hyresrätt:
• Kooperationen i Sverige har en lång historia med rötter i
bondekooperationen på 1800-talet.
• SKB är den största och mest kända kooperativa
hyresrättsföreningen. Den är över hundra år gammal, har 89000
medlemmar som äger eller förvaltar 8000 lägenheter.
• År 2002 fick vi en lag som reglerar kooperativ hyresrätt. Innan
dess gällde reglerna för ekonomisk förening.
• Kooperativ hyresrätt används för bostäder - inte för lokaler,
men det är ok med lokaler som har direkt anknytning till
boendet.
• Arrendemodell där föreningen blockhyr av annan
fastighetsägare. Ägarmodell när föreningen själv äger
fastigheten.
• Föreningen bestämmer insats och hyra. Insatsen återfås utan
uppräkning vid avflyttning. Bostaden återgår till föreningen.
• Kooperativa hyresbostäder medger ett spekulationsfritt boende
med lägre boendekostnad. uppräkning vid avflyttning. Bostaden
återgår till föreningen.
• Kooperativa hyresbostäder medger ett spekulationsfritt boende
och lägre boendekostnad.

Vända utvecklingen
Inflyttningen måste öka om
Björkö ska fortsätta att vara en
levande landsbygd.
Björkö Kyrkby kan bli en
vändpunkt för Björkö.

Björkö Landsbygdsutveckling ek. för.
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