
 

Medlemsinfo 170223 

Hej alla medlemmar och övriga! 

Lite information om vad som hänt och är på gång framöver. 

 

Ny hemsida 

Gå in på www.roff.se och kolla era uppgifter så att de stämmer. Vi har tagit uppgifterna från 

senaste matrikeln så uppgifterna är några år gamla. Stäm av och hör av er med 

uppdatering/ändringar/synpunkter direkt till vår webmaster Amanda Hedberg via mail 

hedbergamanda@hotmail.com eller till undertecknad. Vi kommer för övrigt inte att trycka någon 

mer matrikel, åtminstone inte i år. 

 

 

Nytt program för landsbygds- och skärgårdsutveckling under framtagande 

Vi hade kallat till ett möte Tisdag 21/2 mellan alla (hoppas vi) kommunens företagarföreningar och 

våra kommunpolitiker för att få reda på vem/vilka som är ansvariga och hur de tänkt lägga upp det 

hela. 

Det blev ett bra möte med mycket stor uppslutning och många åsikter från deltagarna och vi får 

se vad som händer. 

Detta är kommunens plan f.n.: 

Det är i dagsläget tillsatt en arbetsgrupp som f.n. består av representanter från: Tillväxt o 

Utveckling, Samhällsbyggnad, Kultur och Fritid, Kommunikation och Barn- och 

Utbildningsförvaltningen. 

Utvecklingsskedet kommer att ske via ”Road Show” vecka 15 - vecka 24. Ej klart var, när eller hur. 

Efter ”Roadshowen” kommer ett underlag att skickas ut till nämnder och partigrupper. Remisstiden 

är prel. satt till v34-v43. Där kommer givetvis vi och andra föreningar och organisationer att få 

tycka till. 

Prel tas beslut i Fullmäktige Februari 2018. 

http://www.roff.se/
mailto:hedbergamanda@hotmail.com


Rådmansö Högstadium 

Där är vi framförallt inte nöjda med hur beslutsprocessen har gått till. Men beslutet är taget och 

vi får se vad som händer. Det kommer upp en motion från Moderaterna snart i Fullmäktige och 

senare kommer även frågan om folkomröstning upp i Fullmäktige. Om ingen av dem går igenom 

så flyttas eleverna till Norrtälje i höst. 

 

Aktiviteter framöver 

Vi återkommer om det, har ni några förslag så hör gärna av er! 

 

Mvh 

Leif Hedberg, Ordförande Rådmansö-Frötuna Företagarförening 

 

 

 

Kontaktuppgifter till styrelsen: 

 

Leif Hedberg, Maskinteknik AB Mekonomenverkstad, Ordförande leffe@ne-maskinteknik.se 

Mikael Berglund, Trevis Måleri, Vice Ordförande mikael.berglund@trevismaleri.se 

Astrid Landgren Pattersson, Kajak & Uteliv, Kassör astrid@kajak-uteliv.com 

Mattias Ankar, Gräddö Bygg, Sekreterare mattias@graddobygg.se 

Ann-Gret Andersson, Anderssons Archipelago, Ledamot anngret.andersson@telia.com 

Ulf Pettersson, Skärgårdsbyggar´n, Suppleant pettersson-ulf@spray.se 

Alf Pettersson, Frötuna Taxi & Buss, Suppleant frotunataxiobuss@yahoo.se 
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