Björkö Arholma

Skärgårdssamarbete på flera nivåer:
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SIKO arbetar för att skapa förståelse bland
regionala makthavare och tjänstemän för
skärgårdens villkor.
Jobbar med en rad frågor som berör skärgårdsbornas vardag: post, bredband, skolor,
skolskjutsar, färje - och båtförbindelser, fiske,
natur - och miljövård, vägar, bryggor, isrännor,
gemensamhetsanläggningar…



Svarar på remisser som berör våra
medlemmar, de fastboende i skärgården.



Stöttar medlemsföreningarna i deras lokala
arbete.



Hjälper skärgårdsbor och olika typer av
föreningar att samverka för en livskraftig
skärgård.



Deltar i SRF, Skärgårdarnas Riksförbunds
arbete tillsammans med landets övriga
skärgårdsorganisationer.



Har via SRF medlemskap i ESIN, European
Small Islands Federation, kontakter med andra
europeiska ö-organisationer och möjligheter
till påverkan i ö-frågor inom EU.
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KONTAKTA SIKO!

Ulf Westerberg, Möja Ström 423, 130 43 Möja
070-630 08 09
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SKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENINGARS
KONTAKTORGANISATION

STOCKHOLMS SKÄRGÅRD!
Älskad öch ömsjungen betyder den mycket för manga.
I skärgården kan den stressade storstadsbon hämta nya
krafter, glida fram i kajaken mellan ejderkullar och
sälar. Stugägaren kan påta i sin rabatt, ta en pilsner på
verandan och njuta av solnedgången. Såväl festprissar
som naturälskare i alla åldrar kan få sitt lystmäte - och
för de bofasta är det helt enkelt hemma. Vi som ska
samsas i vår skärgård har olika förutsättningar, behov
och viljor.

Vi söm bör har jamt ar öcksa ölika. Vi utgör numer en
ganska brökig skara: hantverkare med smabarn,
servicepersönal pa turistanlaggningarna, pendlare öch
utflyttade pensiönarer söm vill njuta sin alders höst i
en lugn miljö. Med det gemensamt att vi ar ”aret - runt
- fölket” i skargarden, med varierande behöv i livets
alla faser. För precis söm i stan behöver öcksa vi i
periöder av livet barnömsörg, skölgang, fysiska öch
digitala kömmunikatiöner öch sa smaningöm
aldrevard. Vi behöver kunna utveckla vara företag, ha
nagönstans att bö öch vara ungdömar behöver en rik
fritid öch möjligheter att traffa sina kömpisar.
För alla dessa grupper finns SIKO öch dess
medlemsföreningar.

FÖR EN SKÄRGÅRD DÄR DET
GÅR ATT BO OCH VERKA –
ALLA ÅRSTIDER!
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Arholma Skärgårdsförening
Björkö - Arholma Hembygdsförening

Skargardens Intresseföreningars
KöntaktOrganisatiön, SIKO, ar precis söm
namnet antyder en samlande förening för
intresseföreningar i skargarden. Dessa
föreningar arbetar med samma mal; att det ska
ga att leva öch bö i Stöckhölms skargard aret
runt. Vilka de ar kan du lasa har bredvid.

Björkö - Arholma Skärgårdsförening

Inöm SIKO arbetar dessa föreningar tillsammans
med de regiönala skargardsfragörna. Det gör vi
bland annat genöm att samverka i gemensamma
fragör öch genöm att delge regiönala makthavare
vilka förhallanden söm galler i skargarden i vart
lan.

Ornöborna

SIKO har representatiön i t ex det Regiönala
skargardsradet i Stöckhölms lan öch dess
exekutivkömmitte, i styrelsen för Skargardens
Trafikantförening öch i Skargardarnas
Riksförbund, SRF. Vi har öcksa tva adjungerade
platser i Skargardsstiftelsens styrelse.

Södra Skärgårdens Intresseförening

Representanter fran SIKO:s styrelse deltar i
manga möten söm handlar öm skargardens
utveckling öch traffar regelbundet ölika
instanser söm spelar en avgörande röll för vara
medlemmars vardag; ansvariga för skargardsfragör pa Landstinget, Lansstyrelsen öch
Waxhölmsbölaget för att namna nagra.

För aven öm vi trivs utömördentligt bra i var miljö
maste aven var vardag fungera!

SIKO HAR 15 MEDLEMSFÖRENINGAR - OCH
VÄLKOMNAR FLER! Kontaktuppgifter på hemsidan.

SIKO anördnar aven större möten öch
seminarier, öppna för alla intresserade.

SIKO:s arbetsutskott 2019
Ulf Westerberg, Möja - ordf, 070-630 08 09
Britt Fogelberg, Möja - adj. sekr, 070-539 73 23
Urban Gunnarsson, Norrtälje - adj. kassör, 070-468 87 11
Gunilla Söderqvist, Nämdö - v ordf, 070-797 17 36

Blidö- Frötuna Skärgårdsförening
Föreningen Rindöborna
Mellanskärgårdens Intresseförening

Nämdö Hembygdsförening

Runmarö Intresseförening
Sandhamnsområdets Intresseförening
Stavsuddaområdets Skärgårdsförening
Svartsörådet

Utö Kontakt och Intresseförening
Östra Lagnö Byalag

SIKO:s styrelse 2019, kontakt au på annan sida
Ordinarie ledamöter:

Björn Cederwall, Svartsö
Björn Sjöblom, Yxlan
Björn Öberg, Landsort
Bo Tyrefors, Dalarö
Britt Fogelström au, Möja
Calle Regnell, Utö
Gunilla Söderqvist, au, Nämdö
Jan-Evert Jäderlund, Rindö
Ulf Westerberg, au, Möja
Ulla Larsson, Runmarö
Urban Gunnarsson, au, Norrtälje
Ersättare:

Anita Heurlin, Svartsö
Göran Lagerström, Karsholm
Lena Svenonius, Björkö
Malcolm Dixelius, Nämdö

