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Gillöga en påskdag

Valår 2022!

I år är det viktigare än någonsin att påverka politiker i angelägna frågor. Det är också mycket viktigt att
känna våra politiker på pulsen och ta reda på vad de olika partierna tycker i skärgårdsfrågor. Styrelsen
kommer därför att försöka genomföra en utfrågning med en ledande regionpolitiker från varje parti som är
representerat i Region Stockholm. Vi kommer att försöka göra korta filmer från varje utfrågning. Alla filmer
läggs sedan ut på SIKO:s hemsidor och i sociala medier. Filmerna kommer också att distribueras till alla
medlemsföreningar och de som vill kan lägga ut dom på respektive förenings egna medier.
Har du någon fråga du skulle vilja ställa till en regionpolitiker så hör gärna av dig till SIKO:s ordförande
Uffe Westerberg, uffe@alwredovisning.se.

SIKO:s nya styrelse har börjat arbeta
Årsmötet innebar att styrelsen tagit ett steg mot en
jämnare könsfördelning och föryngring. Uffe
Westerberg omvaldes till ordförande för ytterligare
ett år. Hela styrelsens sammansättning hittar du på
www.siko.org.se.

Sjötrafik
Sjötrafiken är en ständig följetong, dels beroende
på Regionens strävan att effektivisera och därmed
dra in, dels - och lite mer spännande – beroende på
behovet av omställning till mer miljövänliga
kommunikationer och transporter.
Just nu är det aktuellt med Regionens remiss T23
för korrigeringar i trafiken inför 2023.
Remisstiden går ut den 10 juni och det är viktigt
att alla medlemsföreningar framför synpunkter
från sitt område. En dialog med respektive
kommun är också viktig eftersom kommunerna
har en stark röst. SIKO har en särskild
Sjötrafikgrupp och samarbetar nära med
Skärgårdens Trafikantförening. Kontakta gärna
Britt Fogelström, britt@vahine.se med eventuella
synpunkter och frågor

”Nya” strandskyddet genomförs inte!
Det saknas majoritet i riksdagen för rege-ringens
förslag till ny strandskyddslagstiftning. Det är en
god nyhet och nu gäller det att börja kämpa igen
för ett strandskydd som inte lägger en blöt filt över
hela skärgården! Vi lovar att återkomma i frågan.

SIKO jobbar alltmer i projekt
SIKO:s arbetssätt blir alltmer projektorienterat.
Dels ökar vi därmed vår effektivitet och dels ger
det oss möjligheten att söka bidrag till specifika
projekt som kan bidra till en levande skärgård. Just
nu är bland annat följande projekt aktuella:
• Skärgårdsflytten, ska stimulera till utflyttning
till skärgården. Se www.levandeskärgård.se
• Kräftor och jordgubbar: En förstudie om
möjligheten att odla kräftor och jordgubbar
eller annan gröda i ett slutet system. Kontakt:
elin.dahlgren@slu.se
• Hållbart skärgårdföretagande: ett
samarbetsprojekt med Södertörns högskola.
Kontakt: paulina.rytkonen@sh.se

GLAD PÅSK önskar Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation
www.levandeskärgård.se

