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Inget drag i
miljöfrågorna
■■ På ett år har väldigt lite hänt i klimatnämnden
Norrtälje

Jonas Nilsson och Fred Bergqvist från gräddöföretaget Hanterbara Båtar är just nu på båtmässan i
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Göteborg för att lansera sin nya modell.

Stort intresse för
handikappanpassad båt
göteborg

Gräddöföretaget Hanterbara båtar finns
med på årets båtmässa
i Göteborg, där intresset är stort för den nya
skapelsen Fred 25 Cabin Diesel.
Både fiskare, dykare och
bönder i skärgården har visat stort intresse för båten,
som är anpassad för rörelsehindrade.
– Vi har väckt en väldig uppmärksamhet, säger
Fred Bergqvist, grundare
av Hanterbara båtar.

Extremt säker
Att åka ut och fiska i skärgården tillhör inte det lättaste att göra om man är rörelsehindrad.
Men när innovatören Jonas Nilsson träffade Fred
Bergqvist för några år sedan, blev slutsatsen att försöka göra en båt som var
anpassad för folk som hade
rörelsehinder.

I den nya modellen av Fred
25 är dieselmotorn placerad
bakom akterspegeln.
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Ledorden för Fred 25 som
båten heter, har varit tillgänglighet, manöverbarhet och extremt säker. Därför har båten, som är gjord
i aluminium, plana ytor, en
bred ingång och höj- och
sänkbar ratt.

Klar 2009
2009 var projektet i hamn.
Och för två år sedan presenterades den första modellen
på Båtmässan i Göteborg.
I år på mässan presenteras båten med flera nyheter.
Nu kan man få båten med
en Volvo Penta dieselmotor,
placerad bakom akterspe-

Klimatnämnden skulle
få skjuts på miljöfrågorna men ett år senare har väldigt lite
gjorts.
– Det är knappt försvarbart att nämnden existerar, säger Kristian
Krassman (S), andre vice ordförande i nämnden.

geln i ett separat motorrum,
samt med en hydraulkran,
som kan lyfta upp till ett
ton.
Andra tillägg är bättre
förvaringsmöjligheter och
ljudisolering.
– Det har blivit en väldigt
välutrustad båt. En skärgårdsbonde från Björkö ville ha en båt med dieselmotor. Båten är ju till för både
arbete, frakt och som fritidsbåt, säger Fred Bergqvist.

Syftet med klimatnämnden
var att driva på miljö- och
klimatarbetet i kommunen.
Verksamhetsplanen
för
2011 var anspråksfull, men
enligt nämndens delårsrapport från förra året har bara
en bråkdel av ärendena genomförts eller ens påbörjats.
Bland annat har klimatnämnden inte hunnit översätta de nationella miljömålen till lokala mål. De har
heller inte hunnit ta fram
någon klimatstrategi. De
ärendena har bollats vidare till 2012 års verksamhetsplan.

Över förväntan

Betalar tillbaka

Lanseringen på årets båtmässa i Göteborg har gått
över förväntan, säger Fred
Bergqvist.
– Det är många som vill
provköra den, det kommer
folk hela tiden. Bland annat
var ett team från arabiska
tv-kanalen Al Jazira här och
ville göra reportage, berättar Fred Bergqvist.
– Intresset verkar jättestort för båten, säger han nöjt.
Christina Gunnarsson


Kommunen kommer också
att få betala tillbaka 120 000
kronor som de fått i bidrag
från Energimyndigheten
för energieffektiviseringar
som de inte hunnit använda.
Kristian Krassman är
skeptisk till klimatnämndens reglemente där det
står att nämnden ska ”verka för” olika frågor.
– Ska något hända måste man ha ett kall, säger
Krassman. Det blir ett otydligt uppdrag som man inte
kan kräva resurser för.
Nämndens budget för i år
är 400 000 kronor. De har
heller ingen egen förvalt-

Från 1 januari är vår
reception bemannad kl 8�12
...men ända fram till kl 17.00 har du möjlighet att använda dig av vår
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Kristian Krassman
(S).

Åsa Wärlinder (C).

ning utan får samsas med
kommunstyrelsekontoret.
– Det tog tid att bygga upp
en nämnd från scratch. Vi
har gjort saker som kanske
inte synts utåt. Vi utbildat
oss inom de områden som
vi har ansvar för som miljömålen och EU:s vattendirektiv. Vi har också haft
representanter från länsstyrelsen här, säger klimatnämndens ordförande Åsa
Wärlinder (C).

Utarbetad stab
Efter sommaren slutade
kommunekologen Magnus
Bergström, som fungerade som nämndens förvaltningschef, något som Åsa
Wärlinder också menar
gjorde att de tappade fart.
– Vi har bättre förutsättningar för i år. Vi har en mer
utarbetad stab och en tydligare plattform i nämnden.
Kristian Krassman tycker
att de borde jobba med mer
konkreta frågor som att få
bort oljepannorna i de kommunala lokalerna. Han har
också motionerat, men fått
avslag, om att Norrtälje borde ansluta sig till borgmästaravtalet, ett avtal inom EU
för kommuner som vill nå
längre i sitt klimatarbete än
det europeiska målet om 20
procent minskning av koldioxid till 2020.
– Men det kostar 10-15
000 kronor och då vill man

Berit Jansson (C).

inte, säger han.
Enligt honom skulle man
lika gärna kunna besluta
om de frågor som klimatnämndens hittills har drivit
på kommunstyrelsen. Som
det är nu har nämnden inget existensberättigande.

Måste ta tid
Berit Jansson, Centerpartiets ordförande och pådrivare till att nämnden kom
till, tycker att det måste få ta
lite tid.
– En klimatnämnd är viktig för att få fokus på klimatoch miljöfrågan. Om kommunstyrelsen skulle ta det
skulle frågorna bli än mer
bortglömda, säger hon.
Precis som Krassman ser
också Berit Jansson energifrågan som en av de viktigaste.
– Men det får inte bli så att
man måste stänga en skola
för att man ska byta ut pannorna, det måste alltid brytas mot en kostnad, säger
hon.
I dag har nämnden årets
första sammanträde. Då
ska de bland annat diskutera förutsättningarna för en
lokal biogasanläggning.
Therése
Söderlund

reporter
0176 795 77
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@norrteljetidning.se

Möjligheter att förtöja i Väddö kanal
ÄLMSTA

Roslagens Båtförbund
vill ha förtöjningsmöjligheter för båtar som
inväntar broöppning
söder om Bagghus
bron i Väddö kanal.
Det är Roslagens Båtförbund, med säte i Östhammar, som tagit emot många
önskemål från båtägare
som vill ha förtöjningsmöjligheter i Väddö kanal , för
båtar som inväntar broöppning.

Nu vänder sig förbundssekreterare Sebastian Glan,
Roslagens Båtförbund, till
Norrtälje kommun. Roslagens Båtförbund pekar
på att det kan räcka med
en enklare flytbrygga för
tillfälllig förtöjning för att
komma till rätta med problemen.
I dag är båtägarna hänvisade till att ankra i den smala djuprännan eller stävförtöja mot grund strand i
svallutsatt läge.
Båtförbundets skrivelse

ligger nu hos Erik Klockare
på fastighetsavdelningen.
– Vi ska ser över det här
och göra en utredning. Det
är svårt att bedöma vad
det finns för möjligheter,
vi måste åka ut och titta på
plats. säger Erik Klockare,
som pekar på att det dessutom är Sjöfartsverket som
äger området.
Erik Klockare räknar
med att utredningen ska
vara klar i slutet av april.
Gunilla Flink-Lindström
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