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Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation 
 

SIKO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022  

 
SIKO arbetar på bred front för en levande skärgård med året-runt fungerade 
samhällsservice till nytta för alla boende, besökare och näringsliv i Stockholms skärgård.  
 

SIKO:s arbete under 2022 
Digitaliseringen påskyndades generellt i samhället av pandemin, så också för SIKO:s arbete. 

Både interna och externa möten genomförs numera till stor del som digitala möten. Detta är 
huvudsakligen en effektivitetsvinst men verksamheten hämmas i viss mån av avsaknaden av 
personliga möten. Erfarenheten från 2022 medför att ambitionen för 2023 är ökat antal 
personliga kontakter med SIKO:s 16 medlemsföreningar. 

Flyktingmottagande från Ukraina 
SIKO bidrog till civilsamhällets ideella insatser i skärgården och gav stöd för att ta emot 
första flyktingvågen i samband med kriget i Ukraina. 

Post – och paketservice till öarna 
SIKO fortsatte under 2022 arbetet i samarbete med Länsstyrelsen att utöka antalet 
kärnöar som får paketleveranser till sina öar. Närmast på tur står Husarö. 

Prioriteringar under 2022 
SIKO har under året arbetat med två tydliga prioriteringar 

• Öka tillväxten på kärnöarna – stötta bostadsbyggande 
• Hållbarhetsfrågor kopplade till Östersjön 
 

Dessa prioriteringar har styrt SIKO:s arbete i alla de olika forum där SIKO är en aktiv part: 

• Regionala skärgårdsrådet (Region Stockholm) 
• Exekutivkommittén (Länstyrelsen) 
• Svealands Kustvattenvårdsförbund 

• LEADER Stockholmsbygd 

• Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) 
• Värmdö kommuns skärgårdsråd 

• Norrtälje kommuns skärgårdsråd 

• Haninge kommuns skärgårdsråd 
• Pilot Stockholms skärgård (HaV, Länsstyrelsen) 

 

Detaljerad information om de möten som SIKO deltagit i under året finns i kalendariet på 

www.siko.org.se/text2_42.html.  
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Skärgårdsstiftelsen 
SIKO har två adjungerade styrelseplatser i Skärgårdsstiftelsens styrelse. Under 2022 valde 
Stiftelsen att genomföra en mycket omdebatterad organisationsförändring, som bidrar till en 

renodlad profilering som fastighetsförvaltare och destinationsbolag. SIKO opponerade 
kraftfullt mot förändringen som minskar Stiftelsens närvaro i skärgården och därmed 
Stiftelsen som en del av en, året runt, levande skärgård.  

SIKO:s projekt 
SIKO driver stor del av sitt arbete i projektform – nedan en förteckning över samtliga projekt. 

Beroende på omvärldsfaktorer drivs projekten ibland mer intensivt och blir ibland vilande. 

Projekt Skärgårdsflytten  
Med stöd från Region Stockholm och med början 2020 driver SIKO projektet 
Skärgårdsflytten för att stimulera till utflyttning till kärnöarna. Sex kärnöar har hittills 
gått med i projektet, Svartsö, Möja, Runmarö, Nämdö, Ornö och Landsort. Se mer på 

levandeskärgård.se. 
Som komplement till den digitala aktiviteten finns vykort ”Skulle du vilja bo på den här ” 

för varje deltagande ö att delas ut i hamnar, på restauranger och andra flitigt besökta 
ställen på de sex öarna.  
Resultatet kommer under 2023 att sammanställas som en ”inofficiell bostadskö” i 

avvaktan på att nya bostäder kan byggas på kärnöarna. 

Projekt Jordgubbar och kräftor  
Idén om att odla jordgubbar och föda upp abborrar eller annat i ett slutet, landbaserat, 
system på en skärgårdsö lanserades av SIKO 2018. Med stöd från Region Stockholm har 

nu en förstudie genomförts. Studien har genomförts av Elin Dahlgren från föreningen 
Nämdö Green Archipelago och verksam vid SLU. Förstudien finns att läsa på 
www.siko.org.se. 

Nationalpark och biosfärområde i Nämdöskärgården 
Många olika projekt pågår i arbetet med den kommande nationalparken och det 
eventuella biosfärområdet I Nämdöskärgården. Bland annat genomförde Värmdö 
kommun en ambitiös omlandsanalys i vilken SIKO var samarbetspartner. Se mer på 

www.greenarchipelago.se. SIKO deltar nu in arbetet inom Nämdö Skärgårdsråd för att 
säkerställa lokala intressen i samband med nationalparksbildandet.  

Projekt Skärgårdsskolan 3.0  
En dialog förs med Södertörns högskola för att få hjälp att ta fram ett idéutkast hur en 

modern och nytänkande skärgårdsskola skulle kunna utformas. Ett grundläggande 
behov i arbetet med en levande skärgård. 

Samarbete med Södertörns Högskola  
SIKO har etablerat samarbete med Södertörns högskola. Ett projekt med bidrag från 
Regionen och SIKO, ”Hållbart företagande i skärgården”, har startat. Flera, 
gemensamma projekt är under utvecklande. 

  

http://www.levandeskärgård.se/
http://siko.org.se/
http://www.greenarchipelago.se/
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Inför riksdagsvalet 2022-09-11 
SIKO ställde den 5 juli 2022 fyra skärgårdsrelaterade frågor till de politiska partierna i 
Region Stockholm. Svaren delgavs SIKO:s medlemsföreningar och lades upp på 

www.siko.org.se  

Samarbete med Skärgårdens Trafikantförening 
Sedan länge har SIKO och Skärgårdens Trafikantförening samarbetet vilket 2021 
formaliserades i ett samarbetsavtal.   
Tillsammans driver nu de båda organisationerna de klassiska frågorna: 
 

• Basturlistor som gäller hela året. 

• RUFS-trafik, två turer ut- respektive in från alla kärnöar. 
• Bättre anpassade byten mellan sjö- och landtrafik. 

 
SIKO har under året även lämnat remissvar på den årliga remissen inför 

trafikförändringar i SL-trafiken, T 23. 

Sammanfattningsvis konstaterar SIKO att det fortfarande finns ett stort behov att 
förbättra Trafikförvaltningens kunskaper och insikter om de verkliga förhållanden och 
behov som råder på öarna. SIKO, tillsammans med Skärgårdens Trafikantförening, lägger 
därför ner stor energi på att förbättra dialogen med ansvariga politiker och tjänstemän 
genom regelbundna fysiska möten och avstämningar. 

Stavsudda Grannhjälp 
Vår medlemsförening Stavsuddaskärgårdens Intresseförening har startat ett koncept för 

att öka beredskapen och grannsamverkan inom sitt geografiska område. SIKO har 
stöttat projektet med 10 000 kronor och konceptet kommer att ställas till alla 

medlemsföreningars förfogande under 2023. Konceptet testas nu under hösten/vintern 
2022 och kommer att vara i full drift under våren 2023.  

Styrelsens möten 2022 

• Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten 
• Arbetsutskottet har året haft 11 protokollförda möten 

SIKO medlemsmöten 2022 

Årsmöte 
Hölls digitalt söndag den 13 mars. 

Höstmöte 
Med deltagare från Tjockö i norr till Landsort i söder träffades ett 25-tal skärgårdsbor i 
oktober på Furusund för erfarenhetsutbyte och information kring aktuella 
skärgårdsfrågor. Bland annat diskuterades krisberedskap och trygghet i skärgården, 
Östersjöns miljöfrågor, fiske och hur vi bättre kan förvalta våra enskilda 
dricksvattenbrunnar.  

 
Ekonomi 
Årets resultat och balansräkning redovisas i separat bilaga. 

http://www.siko.org.se/
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SIKO:s styrelse och funktionärer 2022 

Ordförande 
Ulf Westerberg, Möja (Möjaskärgårdens Företagarförening) 

Vice ordförande 
Gunilla Söderqvist, Nämdö (Nämdö Hembygdsförening) 

Ledamöter 
Martin Hinders, Svartsö (Svartsörådet)  

Göran Lagerström, Karsholm (Stavsuddaskärgårdens Intresseförening) 
Peter Nord, Utö (Utö Kontakt- och Intresseförening) 
Björn Sjöblom, Yxlan (Blidö-Frötuna Skärgårdsförening) 
Björn Öberg, Landsort (Landsorts Sjö- och Miljö Centrum) 

Ersättare i styrelsen 
Anna Walter, Husarö 
Gunnel Wärn Hede, Ornö 

Adjungerade till styrelsen 
Britt Fogelström, Möja – sekreterare 
Urban Gunnarsson, Norrtälje - kassör  

Styrelsens arbetsutskott 
Ulf Westerberg 
Gunilla Söderqvist 
Göran Lagerström 

Britt Fogelström 

Revisorer 
Lotta Valdvik,  
Sture Malmgren, ersättare 

Valberedning 
Sune Fogelström (Möja), sammankallande  
Lasse Berglund (norra skärgården) 

Per Friden (Ornö) 
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Medlemsföreningar 

1. Björkö Arholma Skärgårdsförening 

2. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening 

3. Dalarö företagarförening 

4. Föreningen Ornöborna 

5. Föreningen Rindöborna 

6. Husarö företags- och intresseförening 

7. Kymendö Intresseförening 

8. Landsorts Sjö och Miljö Centrum 

9. Möjaskärgårdens Företagarförening 

10. Nämdö Hembygdsfören 

11. Runmarö Intresseförening 

12. Sandhamnsområdets Intresseförening 

13. Stavsuddaskärgårdens Intresseförening 

14. Svartsörådet 

15. Utö företagarförening 

16. Utö Kontakt- och Intresseförening 


