
Skärgårdsrapport från SIKO februari 2023

• Ännu råder vinter, men utan snö eller is, ”Karl-dagen” 

• Tid för rustning och planering inför den intensiva sommaren

• Lugn vinter, inga stora problem eller avbrott rapporterade

• Flera projekt om hållbarhet och energiproduktion i skärgården 

pågår eller är under uppstart

• SIKO:s årsmöte 12 februari



SIKO:s årsmöte 12 februari
Prioriteringar 2023

• Öka tillväxten (Bostäder på kärnöarna)

• Hållbar skärgård!
• Rekrytera fler medlemmar, säkerställa representativitet
• Medverka/söka representation  i alla relevanta forum för 

skärgårdsfrågor
• Driva pågående och minst ett nytt projekt

• Sjötrafik
• Skärgårdsflytten
• ”Kräftor och jordgubbar”
• Skärgårdsskolan 3.0
• Skärgårdsforskning, samverkan med Södertörns högskola
• Post och paket



SIKO:s nya styrelse 2023

Gunilla Söderqvist, Nämdö, ordförande
Göran Lagerström, Karsholm, vice ordförande        AU
Britt Fogelström, Möja, sekreterare
Bo Gesslein, Löparö, kassör
Martin Hinders, Svartsö
Peter Nord, Utö
Björn Öberg, Landsort
Anna Walter, Husarö
Åsa Norrman, Karklö

Gunnel Wärn Hede, Ornö, ersättare

Malin Lenke, Lilla Gräskö, ersättare



SIKO:s nya styrelse 2023
God representation från norr till söder

Kärnöar enligt RUFS Styrelsens ”hemöar”



Utvecklingen på kärnöarna

• Liten ökning från mycket låga tal
• Mycket bekymmersam åldersstruktur
• Stor skillnad mellan de olika kärnöarna
• Allt fler deltidsboende, vad betyder det?
• Byggnation och hantverk dominerande sysselsättningar
• Boende på kringliggande öar saknas i statistiken

• Problem att bygga rimliga bostäder
• Flera kärnöar har utvecklat genomarbetade visioner och planer
• Kommunerna måste utveckla planer för tillväxt på kärnöarna
• Umeå/Holmön ett gott exempel



Kärnö, fritt tolkat efter RUFS
”Skärgårdsö som har förutsättningar att vara ett levande 

skärgårdssamhälle med tillgång till bostäder för året-runt-boende, 
god kollektivtrafik och god samhällsservice” 

Frågor:
• Finns förutsättningarna på alla 13 kärnöar?

• Från 25 till 265 mantalsskrivna
• Mycket olika förutsättningar

• Kan det vara klokt att se över kärnö-begreppet?
• Skulle en sådan översyn kunna leda till en mer intensiv satsning på de 

öar som har rätt förutsättningar?



Skärgårdens hällbarhetsutmaningar

• Fossilfri skärgårdstrafik

• Energi

• Vatten och sanitet

• Sopor och avfall

• Fiske

Nilla
Textbox
Skärgårdens hållbarhetsutmaningar



Snart är det sommar, 
men det är spännande redan nu. 

Välkommen ut i skärgården!


