
Ny webstrategi för SIKO
• för att bli tydligare
• för att påverka mer
• för att kommunicera bättre 

med medlemsföreningarna



Ny webstrategi för SIKO

• SIKO:s huvudsakliga uppgift är att påverka samhället i frågor av 
strategisk betydelse för en levande skärgård. 
Det ska vi göra på levandeskärgård.se

• SIKO har också som uppgift att att fungera som ett ”kitt” mellan, och 
kunskapskälla/arkiv för, våra medlemsföreningar och andra ”närstående”. 
Det ska vi göra på siko.org.se

http://mailto:0
mailto:www.siko.org.se


• SIKO på webben = levandeskärgård.se

• Söker man på siko kommer man till levandeskärgård.se
• Skriver man in siko.org.se kommer man till levandeskärgård.se

• Skriver man in ”skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation eller 

något liknande kommer man till levandeskärgård.se

• Genom att sedan på första sidan på levandeskärgård.se klicka på 
MEDLEM  kommer man till siko.org.se

http://mailto:0
http://mailto:0
http://mailto:0
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http://mailto:0
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SIDORNA SCROLLAS FRAM



Corona modal kommer upp efter 5 sekunder





1-3 aktuella nyheter/frågor, 
sidan uppdateras enkelt 
(bild & text)





Alla medverkande öar 
kommer att vara 
utmärkta på Google 
Maps och därmed 
med möjlighet att 
zooma in öarna.



Varje medverkande ö 
presenteras med en kort text 
(350 tecken) och en bild som 
ön själv väljer. Möjlighet för 
länk till hemsida/facebook



Enkel intresseanmälan 
som man fyller i om 
man vill. SIKO skickar 
sen vidare till 
respektive ö/öar och 
sammanställer statistik.













Varje medlemsförening 
presenteras med en kort text (250-
300 tecken) och med möjlighet till 
länk till lokal hemsida/facebook





Hemsidan: - kort text med presentation av er
förening (250-300 ord)

- eventuell länk till lokal hemsida

Skicka snarast till: goran@lagerstrom.se

Frågor: Göran Lagerström
073-853 70 20 eller mail



Skärgårdsflytten:   - Skärgårdsmentor
- kort text med presentation av ön  
(300-400 ord)

- bild från ön (jpg stor)
- eventuell länk till lokal hemsida

Skicka snarast till: goran@lagerstrom.se

Frågor: Göran Lagerström
073-853 70 20 eller mail



God Jul 
önskar styrelsen



Skärgårdsflytten
Kärnöarna i Stockholms skärgård (enligt RUFS)

Arholma Tjockö     Gällnö       Svartsö Ingmarsö     Möja     

Sandhamn     Runmarö     Nämdö     Ramsö     Ornö     Utö  

Tynningö


