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SOS

Samordning och samverkan

Samsyn och samarbete

Samhälle och skärgård

Specialregler och Skärgårdsföretag

Skärgård och stödområde

SIKO och Skärgården



SIKO

Skärgårdens 

Intresseföreningars 

Kontaktorganisation



SIKO är en ideell, politiskt och 

fackligt obunden samarbets-

organisation för lokala 

intresseföreningar inom 

Stockholms läns skärgård. 



Fokus på öar utan fast 

landförbindelse.

14 medlemsföreningar

Det geografiska området sträcker 

sig från Björkö-Arholma i norr till 

Landsort i söder, ca 12 landmil

fågelvägen

8 -10 timmar med kollektivtrafik!



Ornö till grannön Nämdö

4,5 - 7 timmar

Ornö till Möja

5,5 - 8,5 timmar

Björkö/Arholma till Utö

Ca 8 timmar



Organisationen är medlem i SRF, 

Skärgårdarnas riksförbund, och är 

där representerad i såväl styrelse 

som arbetsutskott.



SIKO:s  utgångspunkt enl stadgarna:

SIKO skall i gemensamma frågor 

företräda den bofasta 

befolkningen inför myndigheter 

och politiska samhällsorgan, 

därvid slå vakt om de bofastas 

intressen ifråga om 

markanvändning, näringsliv, natur, 

kulturliv och samhällsfunktioner



Vår uppgift är att tillförsäkra 

bofasta öbor möjligheten att på 

rimliga villkor bo kvar  och verka i 

sin livsmiljö. 



Uppgiften är också att aktivt 

medverka till att skapa 

förutsättningar för människor i alla 

åldrar att bosätta sig och arbeta i 

skärgården och därmed 

säkerställa året-runt-skärgårdens 

fortlevnad. 



För att skärgården ska kunna 

bestå och utvecklas  som en 

långsiktigt året-runt-levande bygd 

måste alla delar i öbornas 

speciella livsmiljö fungera. 

Var för sig och tillsammans.



Helhetstänkandet 

är synnerligen centralt.



Grunden till utvecklingen i skärgården

gemensam vilja och handlingskraft.

hos politiker, myndigheter, SIKO och 

andra ideella organisationer, 

kommersiella aktörer samt förstås 

skärgårdens invånare



Det handlar om att se helheten 

och tillsammans lösa de delar 

som kan störa eller hindra en 

utveckling till ett ö-samhälle där 

unga och gamla kan bo och verka 

under rimliga villkor. 



Allt hänger ihop....



tillgänglighet/ kommunikationer till och 

från fastlandet och mellan öarna 

långsiktigt permanentboende,

arbete och företagande i närmiljö,

kommunikation via internet

skola i närmiljö 

aktiviteter för barn och ungdomar, 

barnomsorg, äldreomsorg och 

sjukvård



och möjlighet att rimligt nära 

hemmet kunna handla livsmedel, 

bränsle, utföra post- och 

bankärenden etc.



Hur ska vår skärgård se ut 

om en generation, om två? 



Hur många bofasta behövs för att 

säkra en året-runt-levande skärgård 

i framtiden?



Vad krävs för att nå dit?



Attraktionskraft!



Särskilt för yngre människor



Snabba och täta kommunikationer



Attraktiva bostäder 

som yngre har råd att bo i 



Hyresrätt, bostadsrätt, 

eget hus



Finansiering som gör att 

hyror hamnar på en acceptabel nivå.



Långsiktighet och hållbarhet

skola

fritid

samhällsservice

service för gamla

arbetsliv



Inget överdåd, bara service som 

tryggar vardagen



Vilka verksamheter ska 

ge jobb i framtiden?



Enklare regler för småskaliga företag. 

Framför allt för småföretagare som har 

många olika verksamhetsområden. 



Gemensamma mål 

gemensam väg 

för att nå dit. 





Europas mest attraktiva 

storstadsregion!



Kan den visionen bli verklighet?

Kanske………

Här finns nämligen något 

som inte finns någon annanstans 

i hela världen!



Vi måste dock alltid visa respekt 

för den unika livsmiljön, 

skärgårdsbornas hembygd, och 

utveckla den med stor försiktighet 


