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Möte med SIKO:s företagarföreningar
Den 29 september genom fördes ett möte (digitalt) 
med SIKO:s företagarföreningar. Syftet var att dels 
skapa kontakter mellan föreningarna och dels få 
input till företagens behov av digital utveckling. 
Detta för att kunna hjälpa Länsstyrelsen till de rätta 
prioriteringarna i samband med den digiutbildning
man kommer att genomföra 2021.22. 

Välkomna till SIKO:s skärgårdsspaning på Idöborg 21/11
SIKO bjuder in till ett heldagsmöte på Idöborg den 21 november 2021 för att spana in 
utvecklingen i skärgården och sätta den i relation till några av våra hjärtefrågor; bostäder 
för unga utflyttare, kollektivtrafik och skärgårds-skolor. Hur får vi ihop det med skenande 
fastighetspriser, padelbanor och glamping”? Intressanta frågor att koppla till vår vision om 
en levande skärgård och att orientera oss om för att därmed kanske bättre förstå och 
utnyttja den utveckling vi nu kan se i skärgården.
Programmet på Idöborg pågår mellan kl. 11 och kl. 16 (lunch kl. 12).
För att underlätta resandet kommer SIKO att boka taxibåtar för hämtning i Åsättra, 
Sollenkroka och Stavsnäs. Planeringen kommer att anpassas efter vilka som anmäler sig, 
så fler eller andra upphämtningsplatser kan tillkomma.
SIKO står för alla kostnader i samband med arrangemanget.

Glöm inte anmäla dig senast 7 november till britt@vahine.se, vänligen ange vilken 
förening du representerar. Två medlemmar från varje medlemsförening är välkomna.
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SRF representantskapsmöte 12-14 november
Skärgårdarnas Riksförbund genomför det första, 
fysiska representantskapsmöte sedan pandemin. 
Viktiga frågor på dagordningen: strategi och 
framtid. Mötet hålls På Marstrand och från SIKO 
deltar Uffe Westerberg, Björn Sjöblom, Nilla
Söderqvist och Britt Fogelström.

Landshövdingebesök på Landsort
Den 15 september gjorde Landshövdingen Sven-
Erik Österberg med två kollegor ett uppskattat 
studiebesök på Landsort. På agendan stod bland 
annat replipunkt Ankarudden, hamnprojekten, 
bostäder och sist men inte minst framtiden för 
Landsort som unikt kulturarv. Besöket kommer att 
följas upp med att Länsstyrelsen och SIKO 
arrangerar en ”hearing”om Landsorts framtid med 
alla inblandade. 

Kom gärna med input till SIKO:s projekt 
Skärgårdsflytten, Skärgårdsskolan 3.0 , 

Jordgubbar och kräftor. 
Vi jobbar vidare med finansieringen men söker 
framförallt fler som vill engagera sig. 
Kontakta Göran Lagerström som gärna berättar 
mer: goran@lagerstrom.se

Skärgårdsstiftelsen
SIKO har två adjungerade ledamöter i 
Skärgårdsstiftelsens styrelse (Britt Fogelström och 
Göran Lagerström). Kom gärna med synpunkter, 
både positiva och negativa inför nästa styrlesemöte.
britt@vahine.se , goran@lagerstrom.se

Nationalpark och biosfärområde i 
Nämdöskärgården

Omvärldsanalysen och många andra projekt pågår 
för fullt. Följ arbetet på greenarchipelago.se.
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