
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016 
 
Styrelsen 
Utö kontakt och intresseförenings styrelse har under året bestått av: 
Ordförande Peter Nord, vice ordförande Charlotte Schröder, sekreterare Malin Lidström, 
kassör Charlotte Kjerrman, ledamöter Erika Stolpe, Calle Regnell, Therese Aspson, Fredrik 
Lambert, Anna Forsberg, Andreas Björkman 
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten. 
 
Föreningens medlemmar 
Vid verksamhetsårets slut var antalet medlemmar 86 stycken. 
Ytterligare ca 123 prenumeranter av tidningen Utökontakt som utkommit med 10 nr. 
 
Vad har styrelsen arbetat med under året? 
Föreningen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda styrelsemöten.  
Tidningen Utö kontakt har kommit ut med 10 nr. 
 
Representanter för föreningen har deltagit i 4 möten med kommunens skärgårdsgrupp. 
Representant för föreningen har deltagit i 3 möten med SIKO 
 
Under året har föreningen bevakat öns intressen i olika händelser så som strejk på båtarna 
och militära jätteövningen Baltops som även innefattade Utö skjutfält. 
Styrelsen har diskuterat olika insatser för att bevara kvaliteten på Utö skola, hur man ev kan 
stödja rekrytering av ytterligare en läsare map boende. 
Föreningen har gm Calle Regnell och Fredrik Lambert haft möte med Trafikverket och 
Swevia om Väg 681 och därigenom utverkat nya skyltade mötesplatser vid pansarvagnarna 
och Ålöbron, fått till stånd en röjning av sly vid Sanduddskurvan och skapat Utös första 
rondell vid korsningen till kyrkan. 
Problem med bygglovsärenden, i synnerhet för sk Attefallshus har lyfts då Peter Nord 
tillsammans med Arnold Kajerdal och Gunnar Karlsson har träffat kommunens 
byggnadsnämnd. Föreningen har också bett SIKO ta upp problemet med bullergränser i sitt 
arbete ang bygglov. 
Vid Årsta brygga har föreningen bevakat arbetet med ombyggnaden, samt konstaterat att det 
uppstått ett stillestånd hos Haninge Kommun ang löftet om särskilda 
boendeparkeringsplatser. 
Med kulturanslag från Haninge Kommun och SLL genomfördes en Soppteater-föreställning 
på Utö Värdshus i mars. 
Med anledning av Utö julmarknad (som i år genomfördes för 40:e gången) godkände 
Waxholmsbolaget sk tilläggstrafik för extraturer, samt sponsrade med gratisresor för tillresta 
utställare. 
Under hösten har föreningen gm Calle Regnell försökt kartlägga och reda ut begreppen ang  
paketfrakt. Syftet är att få fram information till alla olika distributörer så att alla paketfrakt 
kommer till ön och inte via slumpmässiga utlämningsställen. 
I slutet av året tog styrelsen fram en enkät för att kartlägga intresset för utbyggnad av 
bredband på Utö. Olika bidragsläsningar finns fn att söka och arbetet med detta fortsätter 
under 2017. 
 
Föreningens ekonomi 
Föreningens ekonomi framgår av balans- och resultaträkningarna. Medlemsavgiften har 
under året varit 150:-. 
 


