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Svar på skrivelse av (S) om Tynningö och resor till
Vaxholm
Socialdemokraterna har i skrivelse den 16 oktober 2012 ställt tre frågor om Tynningö
och resor till Vaxholm. Frågorna besvaras nedan.
1. Vilken dialog har f ö r t s mellan Vaxholm, Trafikverket och
Waxholmsbolaget?

Tynningöfärjan ekonomisk förening ansvarar idag för driften av färjan mellan
Tynningö och Norra Lagnö. Föreningen har i maj 2004 överlämnat en framställan om
att förändra den enskilda färjan till allmän färja.
Länsstyrelsen i Stocldiolms län beslutade 31 maj 2010 att allmänförklara
Tynningöfärjan från den 1 januari 2013. Av beslutet framgår att alla remissinstanser
ställt sig positiva till beslutet.
Länsstyrelsens beslut har överklagats till regeringen men överklagan avslogs den 21
maj 2011. Allmänförklaringen av bilfärjan innebär att Tynningö inte längre räknas till
kategorin öar utan bro eller statlig färjeförbindelse.
Waxholmsbolaget har inte deltagit i dialog om beslut om färjan.
2. H u r har de boende p å T y n n i n g ö informerats och reagerat p å
förändringarna?

Från och med 1 januari 2013 kommer Trafikverket att driva allmän färja till Tynningö.
I och med detta kommer mantalsskrivna på Tynningö inte längre att vara berättigade
till ö-kort. Enligt gällande regelverk är endast personer som är mantalsskrivna och
bofasta på ö i Stockholms skärgård som saknar bro eller statlig färja berättigade till ökort.
Waxholmsbolaget har Landstingets uppdrag att administrera ö-korten. Varje år
tillskrivs samtliga ö-kortsinnehavare med information om ö-kortsansökan för det
kommande året. Genom Länsstyrelsens beslut förändras villkoren, varför boende på
Tynningö inte längre kommer att erbjudas ö-kort. I brev den 4 september 2012
tillskrevs samtliga personer på Tynningö, som under 2012 innehaft ö-kort, om den
förestående förändringen och med förklaring till denna. Ansökningar om ö-kort för
2013 har dock inkommit från Tynningöbor och dessa har av Waxholmsbolaget
kontaktats personligen för ytterligare information.
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Reaktion på förändringarna har inkommit från Skärgårdens Trafikantförening i brev
av 8 oktober 2012. Samtal har även förts med Vaxholms kommun om skolbarns resor
mellan Tynningö och Vaxholm.
3. B ö r boende ges r ä t t till ö - k o r t e t d å v ä g f ä r j a n f ö r b i n d e r T y n n i n g ö m e d
Värmdö?

Enligt gällande regelverk ska ö-kort inte ges till boende på ö som har statlig färja. För
berörda skolbarn kan kommunen avtala med Waxholmsbolaget om lämpliga
periodkort för resor till skolor i Vaxholm.
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Tynningö och resor till Vaxholm
Tynningö är en ö i Vaxholms kommun som saknar bro och fast färjeförbindelse. Därför har cle boende på Tynningö omfattats av det så kallade ö-kortet som har underlättät resor till kommunens centralort Vaxholm.
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När Vägverket nu upprättar en fast vägfårja så kommer erbjudandet om ö-kortet enligt uppgift att försvinna. Detta trots att vägfärjanförbinderTynningö med Värmdö.
Att ta sig från Tynningö till Vaxholm via Värmdö skulle ta mycket lång tid och företrädesvis tvingas ske med bil. Att ta sig mellan Tynningö och Vaxholm med Waxholmsbolaget tar ca 10 minuter.
Den som tidigare rest med ö-korlet till skola, föräldramöten, vårdcentral, kommunhus eller annan kommunal service drabbas nu av kraftigt höjda kostnader. De uppkomna problemen kanske borde lösas av kommunen Vaxholm. Men vi vill ha klarhet
i vad som hänt, vad som gäller, samt om det är kommunen själva eller i samarbete
med landstinget som bör ta ett ansvar för de boendes (inklusive skoleleverna) resatidebehov från Tynningö till Vaxholm.
Med anledning av detta vill vi skyndsamt ha svar på följande frågor;
- Vilken dialog har förts mellan Vaxholm, Trafikverket och Waxholmsbolaget?
- Hur har de boende på Tynningö informerats och reagerat på forändringarna?
- Bör boende ges rätt till ö-kortet då vägfärjan förbinder Tynningö med Värmdö?
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