
Digitalt möte med SIKO:s medlemsföreningar 15/12 2020 ang www.levandeskärgård.se  

Det var trevligt att ha direktkontakt (om än digital)!  
Positivt att antalet medlemsföreningar växer och spännande med sjösättning av ny 
hemsida www.levandeskärgård.se och projektet Skärgårdsflytten. 
  
Korta noteringar från mötet 2020-12-15 

Hemvist: Deltagare: 

Landsort Björn Öberg 

Utö Gunnar Karlsson 

Kymendö Gun-Britt W. Eschricht 

 Mona Wahlström 

Gålö Bo Tyrefors 

Nämdö Stina Molander 

 Nilla Söderqvist 

Yxlan Björn Sjöblom 

Möja Britt Fogelström 

 Monica Pettersson 

 Ulf Westerberg 

Karsholmen Göran Lagerström 

Svartsö Martin Hinders 

Husarö Anders Walter 

Furusund Barbro Norstedt 

Tjockö Lars Gustafsson 

Norrtälje Urban Gunnarsson 

Björkö Arholma Jan-Eric Vollrang 

  

Kärnöar i skärgården (”hit koncentreras ny 

bebyggelse och verksamheter och trafik-

satsningar görs i befintliga bebyggelsecentrum 

och samhällen. Kärnöarna bör ha ett varierat 

utbud av bostäder för permanentboende, 

service och kollektivtrafik” enligt Regionens 

skärgårdsstrategi): 

Arholma  

Tjockö  

Gräskö  

Ingmarsö  

Svartsö  

Möja  

Gällnö  

Ramsö  

Runmarö  

Sandhamn  

Nämdö  

Utö  

Landsort/Öja  
 

Mötet inleddes med att Göran Lagerström presenterade den nya hemsidan samt även projektet 
Skärgårdsflytten, som lanseras som en del i nya hemsidan. Se bifogad presentation. 
  
På hemsidan presenteras varje medlemsförening med en kort text (250 - 300 tecken) och med 
möjlighet till länk till lokal hemsida/Facebook – OBS detta är en hemläxa till medlemsföreningarna, 
mejla den text ni vill ha till goran@lagerstrom.se 
  
För projektet Skärgårdsflytten kommer varje ö som vill delta att presenteras med en kort text (350 
tecken) och en bild som ön själv väljer. Möjlighet för länk till hemsida/Facebook – OBS detta är 
en hemläxa till de öar som vill vara med i Skärgårdsflytten, mejla den text ni vill ha 
till goran@lagerstrom.se Det är också viktigt att det finns en utsedd ”Skärgårdsmentor” (en 
kontaktperson) på de öar som deltar i Skärgårdsflytten. 
  
Hemsidan kommer att lanseras som en Beta-version relativt snart – för de föreningar och öar där 
information saknas vid lanseringstidpunkten kommer texten ”information kommer inom kort” att 
finnas och hemsidan kan uppdateras efterhand. 
Eventuella frågor, kontakta gärna Göran L på 073-853 70 20 
  
Mötets allmänna mening var att lanseringen av hemsidan är mycket positiv och att projekt 
Skärgårdsflytten verkligen behövs för skärgårdens fortsatta utveckling. 
  
Britt Fogelström, SIKO sekreterare 
Ramsmora 130 43 Möja  
070-539 73 23 / britt@vahine.se 
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