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Minnesanteckningar AU-möte nr 5  
tisdag 28 april 2020, skype 

 

 

 

 Deltagare:  

  Ulf Westerberg, Möja, SIKO 

  Gunilla Söderqvist, Nämdö, Nämdö Hembygdsförening 

  Urban Gunnarsson, Norrtälje, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening 

  Britt Fogelström, Möja, Möjaskärgårdens företagarförening 

 
1. Urban justerar dagens minnesanteckningar. 

 
2. Styrelseprotokoll nr 2, 2020 lades till handlingarna.  

 
3. Remisser / uppföljning  

 

• Värmdö kommun Hav, kust och vattenplan, SIKO har lämnat remissvar.  

• T21, trafikförvaltningens förslag på trafikförändringar. Synpunkter kan framföras 
via respektive kommun, som avger remissvar. SIKO kommer även i samarbete 
med Skärgårdens Trafikantförening att lämna ett samlat remissvar. 

• Utredning av den långsiktiga organisationen för Värmdö skärgårdsskola SIKO har 
fått en frågeenkät från Värmdö kommun som skall besvaras innan den 8 maj om 
hur SIKO vill att skärgårdsskolan ska vara framöver. SIKO kommer att lämna 
synpunkter genom Göran L. 

4. Projekt  

• Förstudie Skärgårdsmentor Förstudien är nu slutrapporterad. På grund av de hinder för 
möten mm som Corona pandemin innebär har inte samtliga planerade aktiviteter kunnat 
genomföras. Budgeten har därför som en följd av detta inte använts fullt ut. LEADER 
kontoret har lämnat mycket positiv återkoppling på slutrapporten (kommer att delges 
styrelsen). 
 

• Skärgårdsmentor Den planerade fortsättningen efter förstudien är tillfälligt i paus-läge 
(Corona effekt). 
 

• Skärgårdsflytten Det finns beviljade medel (68,000) från Regionen och projektet kommer 
att rulla igång. I första hand kommer information på hemsida där intresserade kan anmäla 
långsiktigt intresse att flytta till skärgården. 

 

• Skärgårdsskolan 3.0 Ansökan om projektmedel är inskickad till Regionen. 
 

• Vertikal odling i skärgården – en projektidé med Anthesisgroup och SIKO som 
samarbetspartner, Göran L är kontaktperson för SIKO.  
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5. Ekonomi Urban rapporterade det ekonomiska läget. Fakturering av medlemsavgifter pågår. 

 
I samband med att Mellanskärgårdens Intresseförening avvecklats har en gåva (kvarstående medel i 
Mellanskärgårdens Intresseförening efter avveckling) lämnats till SIKO. AU föreslår att styrelsen 
beslutar att bokföra gåvan på ”Ann-Marie Högels konto”. 
 

6. Information från ordförande  

 

• Länsstyrelsen Uffe informerade:  

• Möten med Exekutivkommittén är skjutna på framtiden. 
Tjänstemännen på Länsstyrelsen kontaktar Uffe löpande för att följa effekterna av 
Corona pandemin. 
 
OBS! Viktigt att alla styrelseledamöter löpande mejlar aktuell information – 
negativa och positiva effekter av Corona pandemin - till Uffe och Göran L (som för 
SIKO:s räkning håller ihop Corona relaterade frågor). 
 
Nilla informerade om att Länsstyrelsen har lagt ut en enkätundersökning hur 
Corona påverkar länets landsbygdsföretagare. 
Länken (från LiC: Landsbygd i Centrum) finns på SIKO:s hemsida. 
https://www.anpdm.com/newsletterweb/46455B427943405A4372444B59/414050
407648405F4379424A5C4571  
 
 

• Coronavirus SRF har via Facebook ställt frågorna: 
1. Hur påverkar pandemin vardagen?  

2. Hur påverkar pandemin ekonomin? Permitteras det på ön, ställs 
arrangemang in? Eller leder pandemin till en positiv utveckling på ön? 
3. Finns det smittade i området? 

Nilla har svarat: 

Vi ser det mest som positivt då fler upptäcker att det faktiskt går att bo/vistas på öarna en 
längre tid. Livsmedelsbutikerna och sjömackarna (många sjösätter sina båtar så fort de kan) 
har fått ett uppsving. I Stockholms skärgård funkar kommunikationer (inte minst bredband), 
räddningstjänst mm relativt bra. Livet rullar på lite som vanligt för de flesta, byggjobb, 
sjötransporter, lantbruk, djurhållning, odlingar mm. En stor del av den bofasta befolkningen 
är dessutom pensionärer och klarar sig bra pga. det, så länge de håller sig friska, men vi har 
ju nära till sjukvård om det skulle behövas. Påfallande få fall av Covid-sjukan på öarna tack 
vare att det är lätt att hålla avstånd. En fördel med glesbygd.  
De näringsidkare som lutar sig mot utländska besökare förlorar på detta förstås men 
troligtvis kommer det till sommaren många fler inhemska besökare istället. Det gäller som 
för många andra, att gilla läget och ställa om i den mån det behövs. 
 

• Ansökan om medlemskap i SIKO – Arne Griphult har lämnat sitt engagemang i Östra Lagnö 
Byalag och efterträtts av Wiwie Sjöman – välkommen Wiwie och tack till Arne! 
 

• ”Nya” arbetsformer i styrelsen – Uffe reflekterade kring hur arbetet i SIKO bättre kan 
involvera alla i styrelsen. Frågan återkommer på styrelsemötet. 

 
 

https://www.anpdm.com/newsletterweb/46455B427943405A4372444B59/414050407648405F4379424A5C4571
https://www.anpdm.com/newsletterweb/46455B427943405A4372444B59/414050407648405F4379424A5C4571
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• Fokusområden / arbetsgrupper. En reflektion är att de frågor som diskuteras inom 
arbetsgrupperna, kan genom att mynna ut i projekt, på ett tydligare sätt leverera 
resultat. Fortsatt dialog på kommande styrelsemöte. 
 

7. På gång / avrapportering 

• SRF Årsmötet 29 mars genomfördes digitalt på ett lyckat sätt. Nu håller nya 
ordförande Lotten Hjelm på att komma igång i sin nya roll. Välkommen och Lycka 
till Lotten! 
 

• Sjötrafiken – aktuella frågor 
o T21, trafikförvaltningens förslag på trafikförändringar (se punkt 3) 

 
o Långsiktig inriktning av sjötrafiken Remiss kommer att skickas ut under maj, skall 

besvaras i september. 
 

o Björn Ö har inkommit med kloka synpunkter gällande angöring (bryggor) för 
sjötrafiken. Synpunkterna kommer att tas med i kommande remissvar. 

 
o Nilla och Britt sitter i Trafikantföreningens styrelse och samarbetet har 

intensifierats – mycket positivt. 
 

 
 

• Regionen Nästa möte 29 april, digitalt. 

 

• Rapportering från möten Många möten ställs in med hänvisning till att undvika 
smittspridning (Corona), många genomförs digitalt. 

Nilla informerade att SKVVF årliga tryckta rapport är på gång (en mycket intressant skrift). 
SIKO kommer att få en kartong med rapporter. 

 

• Postservice Bring deltar inte längre i samarbetet med att leverera paket på öar, så paket 
som distribueras av Bring stannar på fastlandet. 

 

• Hemsidan – Nilla efterlyser årsmötesprotokollet. Resterande underskrifter kommer att 
ordnas med hjälp av post, sedan kan protokollet läggas ut på hemsidan. 

 
 

• Ungdomsfrågor / Skolfrågor 
  

Uffe berättade om ”strul” inom Värmdö skärgårdsskola. Mycket tveksamma bedömningar vad 
gäller smittorisk, föräldrarna har valt att hålla barnen hemma från simundervisning som 
skolan genomför.  

 

• Göran L jobbar vidare (SIKO ska hålla i en presentation på Regionala Skärgårdsrådets 
möte i september) 
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Möten framöver  

Bredbandskoordinatorer åker runt i skärgården, 5 – 6 maj                    INSTÄLLT 

Test av digital plattform för SIKO styrelsemöte – 10 maj, Nilla återkommer 

SIKO AU, 11 maj 

SIKO styrelse, digitalt, 13 maj 

Norrtälje skärgårdsråd, digitalt, 14 maj 

Värmdö skärgårdsråd, 14 maj 

Leader Stockholmsbygd årsmöte (flyttat från april) 27 maj kl 18-20 

Öppet infomöte om Nämdöskärgården Nationalpark/Biosfär samt Presentation av SIKO:s ”Leva i 

skärgården” i Nämdö hembygdsgård, 31 maj  

Se infobrev: http://gantrack5.com/t/v/1_MjQxOTkyNjMzMTM=/ Möjlighet att delta via länk 

SKVVF kontaktombudsmöte, ”Svealandskust-dagen” 3 juni – TIDSKROCK 

https://www.skvvf.se/event/svealandskustdagen-2020/ 

SIKO styrelse, 3 juni på Nämdö, hemma hos Malcolm i Tjusvik  

Exekutivkommittén Länsstyrelsen 4 juni 

Skärgårdsbåtens dag, 10 juni                     INSTÄLLT, ordnas ev. i september (au-möte Trafikantföreningen) 

Skärgårdsstiftelsens styrelse, 17 juni 

Skärgårdsting Dalarö, augusti 

SIKO AU, 11 aug 

SKVVF årsmöte (flyttat från april) 26 augusti kl 10-11.30 

WWF båtresa Dalarö-Nämdöskärgården-Östanviks gård, Nämdö-Stavsnäs 27 augusti (eftermiddag till 

kväll) 

SIKO styrelse, 31 augusti 

Regionala Skärgårdsrådet, 3 september 

Värmdö skärgårdsråd, 10 september 

Trafikantföreningen styrelsemöte, 10 september 

SIKO AU, 22 sept 

Trafikantföreningens Höstmöte, 24 september 

SKVVF styrelsemöte, 2 oktober 

Exekutivkommittén Länsstyrelsen 7 oktober 

SIKO styrelse, lördag 17 oktober 

Regionala Skärgårdsrådet, 5 november 

SIKO AU, 10 nov 

Skärgårdsstiftelsens styrelse, 16 november  

http://gantrack5.com/t/v/1_MjQxOTkyNjMzMTM=/
https://www.skvvf.se/event/svealandskustdagen-2020/
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Trafikantföreningen styrelsemöte, 23 november 

SKVVF styrelsemöte, 27 november 

Exekutivkommittén Länsstyrelsen 2 december 

Värmdö skärgårdsråd, 3 december 

SIKO styrelse, 4 dec 

Skärgårdsstiftelsens styrelse, 17 december 

2021 

SIKO AU, 6 jan 

SIKO AU, 2 febr 

SIKO styrelse, 11 febr 

SIKO AU, 23 febr   

 
 
 
Britt Fogelström    
   
 
 
Justeras Urban Gunnarsson 


