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Härmed önskar vi vara behjälpliga med inspel till RUFS 2050. Vi har input till
samrådet som pågår under sept. Vilket vi missade inför RUFS 2010.

Ämne: Riksintressen begränsar utvecklingen, genom att de inte är finjusterade.
De karterade riksintressen som täcker vår skärgård är dragna med för bred
pensel. Delar av de mindre öar som är bebyggda bör modifieras i vår del av
skärgården, som de större bebyggda öarna, Nämdö och Runmarö. Kartan
behöver justeras. Aspö, med närliggande öar, har eller borde ha, byggnadsplan
och därmed en annan bedömning än angivna riksintressen ger.

Våra öar med aktuella (2016) fiberbehov - till fastigheter med och utan
byggnadsplaner har hamnat fel vid medelstilldelning. Detta kan leda till fler
felaktiga beslut under Rufsperioden. Ex finns kommunala uppfattningar om
begränsningar för Ladholmsfastigheter, pga riksintressen, så fiberintresset
påverkas. Får man inte bygga tecknar man inte fiber och därmed förändras
fiberkalkyler och beslut.
Hur och vart kan vi delge rättelsebehov.

Vid våra fiberföreningarnas ansökan för Nämdö Fiber har Värmdöskärgården
missgynnats. Pengarna gick till Norrtälje.
Översiktsplanen tolkas oförmånligt för fastigheter inom riksintresseområden.

Fritidsbebyggelse inom vår övärld, bör framgent kunna ske som kompletteringar
till befintlig bebyggelse. Detta ökar fiberbehoven. Det ianspråktagna området,
Aspöskärgården, ökar ej därmed, utan effektiviseras. Mer bebyggelse kan ge en
naturlig avrundning av det befintliga bebyggelseområdet. Vilket delvis har
fastställd byggnadsplan och ändå utgör riksintresse enl Rufs 2010. Övärden
omfattar Nämdö - Runmarö, vars bebyggda öar i dagens översiktsplan behöver
annan märkning.

Särskilda skäl:
Privata fiberutbyggnaden kräver så många intressenter som möjligt. Fasttelefon
är under avveckling. Elunderhållet är undermåligt trots att Vattenfall haft
reparationsbudget antagen under många år. Uttjänta stolpar sen 1940-talet kan
ej beklättras.

Fiberdragning ökar möjligheten för turism och friluftsliv, särskilt det rörliga. Aspö
har haft tidig uthyrningsverksamhet sen 1915. Även Waxholmsbåtförbindelse i ca
100 år. Taxitrafik i 75 år. Gemensam sophämtning för övärlden.
Tidningsleveranser dagligen samt post. Om riksintressen avlyfts så kan turismen
utvecklas. Husen kan hyras ut, repareras och bli attraktiva för det rörliga livet. Ex
på detta är Bullerö, som gränsar till våra öar.

Aspö är huvudö - med markerade stigar, som nyttjas för närliggande öars
boende. Aspö har, sen över 50 år, bryggförening och byalag till vilka  andra öar
anslutits. Denna skärgård önskar bli särbehandlad avseende markerade
riksintressen.
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Skickat utan att veta mottagare..
Tony Bergman, Aspöskärgården
Aspö by, Runmarö, Nämdö
0857159111, 0708864444

Skickat utan brillor

tel:0857159111
tel:0708864444

