Skärgården - en del av vår landsbygd
Att bo på en skärgårdsö betyder att man alltid måste ta sig över is/vatten innan man kommer
till fastlandet. Allt måste i båt innan det kan komma till en ö. Att uppsöka myndigheter och
service blir tidsödande. Allmänna kommunikationer – tidtabeller och linjedragningar året runt
är viktiga liksom all service som kan knytas till den trafiken och till de affärer som finns.
Välplanerade replipunkter med bryggplatser, bilparkeringar och bussförbindelser på
fastlandet underlättar.

Kommunen ska i första hand underlätta för de fastboende. Det gäller att åstadkomma
lösningar där även fritidsboendets köpkraft kan gagna det lokala serviceutbudet.

Strandskyddet tillämpas idag mycket restriktivt och hämmar utveckling på öar med
fastboende både vad gäller bostäder, verksamhetslokaler samt bryggor. Centerpartiet ska
verka för ett mer differentierat strandskydd, som tar mer hänsyn till det faktiska
skyddsbehovet.

Småskaliga avloppsanläggningar, där man också tar hänsyn till skärgårdens specifika
förutsättningar, till exempel tunna marklager, är angeläget att utveckla.

Utbyggnad av fibernät är än mer angeläget i skärgården med tanke på restiderna och ska
stödjas av kommunen. Kommunen ska ta på sig ett ansvar för områden där kommersiella
aktörer inte vill investera.
Den kommunala hemsidan bör ha en speciell sida om skärgårdsfrågor, där man samlar
information om företag, transporter, boende med mera.

•

alla beslut som tas av kommunen ska landsbygdssäkras.

•

kommunen ska ha ett fortsatt engagemang i projekt för landsbygdsutveckling,
exempelvis Leader Stockholmsbygd.

•

samlingslokaler och skollokaler ska kunna användas effektivare av det lokala
samhället.

•

åtgärder ska vidtas för att underlätta för hästföretagare och alla de invånare som har
hästen som livsstil, exempelvis genom att stimulera anläggning av ridvägar samt att
det byggs ett hästcentrum.

•

•
•

•

•

kommunen ska verka för att det inrättas ett Regionalt Centrum för landsbygds- och
skärgårdsutveckling på Campus-området.
den bästa åkermarken ska skyddas och bevaras när nya vägar, bostäder och
industriområden byggs.
åtgärder ska vidtas för att hålla viltstammar i balans. Särskilt fokus behövs på de
djurslag som ökar okontrollerat, exempelvis vildsvin, skarv och säl. Centerpartiet vill
underlätta för viltvårdare att få avsättning för viltköttet.
modern teknik för små avlopp på landsbygden ska provas ut och testas både
avseende enskilda avlopp och mindre samfälligheter. Detta ska gärna ske i
samarbete med Utvecklingscentrum för Vatten (UVC).
Centerpartiet verkar för ett differentierat strandskydd utifrån skyddsbehovet.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) bör tillåtas även i Norrtälje kommun.

