
	  

	   	   Industri	  på	  Gällstaö?	  

	  

Gällstaö	  Samfälligshetsförening	  har	  blivit	  kontaktad	  av	  Jonas	  Orring	  exploateringschef	  Ekerö	  
kommun	  med	  förfrågan	  om	  hur	  vi	  på	  Gällstaö	  ställer	  oss	  till	  att	  Ekerö	  Rederi	  flyttar	  sin	  
verksamhet	  till	  Gällstaö.	  

Föreslagen	  plats	  är	  enligt	  detaljplanen	  utmärkt	  som	  småbåtshamn	  (se	  karta).	  Ekerö	  Rederi	  
hyr	  i	  dag	  5000	  kvm	  mark	  av	  kommunen	  vid	  reningsverket	  för	  uppställning	  av	  fordon	  och	  
arbetsmateria	  för	  sin	  verksamhet.	  Kommunen	  behöver	  ta	  marken	  i	  anspråk	  för	  ett	  
fjärrvärmeverk	  och	  meningen	  är	  att	  Ekerö	  Rederi	  	  ska	  få	  köpa	  del	  av	  tomtmarken	  på	  Gällstaö	  
samt	  uppföra	  byggnad.	  Tanken	  är	  även	  att	  en	  del	  av	  marken	  och	  hamnområdet	  reserveras	  
för	  båtklubb.	  Båtklubben	  får	  då	  arrendera	  den	  delen	  av	  kommunen.	  Markområdet	  är	  enligt	  
kommunen	  11400	  kvm,	  varav	  3-‐4000	  kvm	  avsätts	  till	  båtklubb.	  (Parkering	  och	  uppläggning	  
av	  båtar).	  

Information	  lämnades	  via	  hemsidan	  efter	  första	  mötet	  på	  kommunen	  där	  ordförande	  för	  
GSF	  träffade	  J.	  Orring.	  Ett	  stort	  antal	  Gällstaöbor	  har	  sedan	  lämnat	  kommentarer	  och	  
synpunkter.	  J.Orring	  har	  vid	  ytterligare	  två	  möten	  delgivits	  vad	  många	  Gällstaöbor	  och	  	  	  
styrelserna	  för	  GSF	  och	  GFF	  ger	  uttryck	  för	  som	  tex:	  
-‐	  Industriell	  verksamhet	  hör	  inte	  hemma	  i	  ett	  bostadsområde.	  
-‐	  Innebär	  extra	  belastning	  på	  våra	  vägar.	  
-‐	  Mötesproblem	  med	  stora	  lastbilar	  på	  smala	  vägar.	  
-‐	  Ökad	  trafikfara	  för	  våra	  barn.	  De	  flesta	  	  vägarna	  saknar	  gångväg.	  	  	  
-‐	  Nyinvestering	  i	  vägnätet.	  
-‐	  Promenadsträckan	  runt	  dettta	  orörda	  område	  kantas	  av	  industri	  i	  stället	  för	  vildvuxen	  natur	  
-‐	  Miljöpåverkan	  är	  ej	  framtagen.	  
-‐	  I	  detaljplanen	  är	  området	  utmärkt	  som	  småbåtshamn	  med	  förtöjning	  av	  småbåtar.	  Ytan	  på	  
land	  är	  avssedd	  för	  parkering,	  klubbhus	  och	  båtuppläggning.	  

J.	  Orring	  tycker	  att	  skillnaden	  mellan	  Ekerö	  Rederis	  arbetsbåtar	  och	  småbåtar	  är	  liten	  och	  
kan	  inrymmas	  	  i	  vad	  detaljplanen	  anger,	  vilket	  inte	  är	  vår	  bedömning.	  

	  J.	  Orring	  har	  tyvärr	  inte	  visat	  intresse	  eller	  förståelse	  för	  våra	  synpunkter,	  utan	  räknar	  med	  
att	  det	  efter	  sommaren	  ska	  finnas	  ett	  förslag	  till	  beslut.	  Ärendet	  går	  då	  vidare	  till	  våra	  
politiker	  och	  troligen	  kommunstyrelsen.	  

Styrelserna	  för	  GSF	  och	  GFF	  vill	  nu	  ge	  alla	  på	  Gällstaö	  möjlighet	  att	  tycka	  till	  i	  detta	  ärende	  
som	  berör	  oss	  alla	  innan	  vi	  tar	  nästa	  steg.	  	  	  
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Styrelserna	  för	  GSF	  och	  GFF	  



Ekerö	  kommun	  har	  ställt	  en	  förfrågan	  om	  hur	  vi	  boende	  på	  Gällstaö	  ställer	  oss	  till	  att	  Ekerö	  Rederi	  

flyttar	  sin	  verksamhet	  till	  Gällstaö.	  	  

	  

o Jag	  är	  för	  att	  det	  flyttar	  industriell	  verksamhet	  
till	  Gällstaö	  och	  SÄGER	  JA	  TACK.	  

	  

o Jag	  är	  emot	  att	  det	  flyttar	  industriell	  
verksamhet	  till	  Gällstaö	  och	  SÄGER	  NEJ	  TACK.	  	  
	  

Kryssa	  i	  ett	  alternativ,	  tack!	  

	  

Namn:	  ………………………..………………………..………………………..……………………………	  

	  

Fastighetsbeteckning:	  ………………………..………………………..………………………..…………	  

	  

Adress:	  ………………………..………………………..………………………..……..……..……..……….	  

	  

Mail	  (frivilligt):	  ………………………..………………………..………………………..……..…………	  

	  

Telefon:	  ………………………..………………………..………………………..……..……..……..………	  

	  

………………………..………………………..………………………..……..……..……..……..……..………	  

Underskrift	  

	  

LÄMNA	  senast	  30	  juli	  2016	  i	  brevlådan	  hos	  GFF	  ledamot	  Maria	  
Agrell,	  SYRÉNVÄGEN	  2	  eller	  maila	  till	  info@gallstao.org	  	  



	  	  	  KARTA	  GÄLLSTAÖ	  

	  


