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Ny majoritet i regionen och Gustav sitter kvar.
Under hösten har vi väntat in att politiken ska landa i nya formeringar och tillsättningar. Gustav
Hemming (C) fortsätter att företräda skärgårdsfrågorna som Klimat-, infrastruktur- och
skärgårdsregionråd, MP har tunga poster i Regionen med Anton Fendert som Trafikregionråd
Jens Sjöström (S) har som Investeringsregionråd ansvar för eventuella tonnageinköp och
andra investeringsfrågor kopplat till sjötrafiken.
SIKO kommer att under hösten och vintern ta kontakt med alla nya, relevanta regionpolitiker för
att tidigt i mandatperioden kunna föra fram aktuella skärgårdsfrågor.

SIKO:s höstmöte på Furusunds Värdshus
I september hade SIKO höstmöte för medlemsföreningarna. Bland annat diskuterades:
• Det storskaliga trålfisket i Östersjön
• Skärgårdsstiftelsens omorganisation
• Hur vi kan göra skärgården mer trygg
• En ny metod för att övervaka den egna brunnen
• Energi och utsläpp i skärgården
Vill du veta mer om höstmötet hör gärna av dig till goran@lagerstrom.se

SIKO deltog på Fiskeforum 2022
Fiskeforum 2022 med närvaro av Konungen arrangerades av bland annat Jordbruksverket, Hav
och Vattenmyndigheten och Sportfiskarna. Många bra presentationer och livliga diskussioner
under två dagar. Särskilt livligt blev det när strömmingen diskuterades. En bra, preliminär rapport
finns på https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/12685/Vattenkraft-strömming-laxoch-skarv-huvudteman-på-Fiskeforum-2022. SIKO kommer att fortsätta att speciellt bevaka frågor
som rör det kustnära strömmingsfisket.
”Hållbart skärgårdsföretagande”
Tillsammans med SRF deltar SIKO i detta projekt från Södertörns högskola. Projektet kommer att
handla om bostäder, energi, livsmedel och förlängda besökssäsonger. SIKO kommer att främst
vara engagerad i bostäder och energi. Vi ser också att det generellt finns ett stort intresse för
hållbarhetsfrågor i skärgården och SIKO kommer att utveckla aktiviteter kring detta under nästa
år. Se också mer från Regionens hållbarhetskonferens i Norrtälje på siko.org.se
Årets sista styrelsemöte 8 december
Styrelsemötet den 7 november är inställt i stället träffas styrelsen för traditionellt julmöte med
lunch den 8 december. Separat inbjudan kommer.

Trevlig halloween

