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SIKO – minnesanteckningar från AU-möte måndag 12 augusti 2019, skype 
 
 

  

 Närvarande:  Ulf Westerberg, Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening  

  Gunilla Söderqvist, Nämdö, Nämdö Hembygdsförening 

  Urban Gunnarsson, Norrtälje, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening 

  Britt Fogelström, Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening 

 
1. Mötets öppnande Uffe öppnade mötet och hälsade välkommen.  

2. Val av en justerare för dagens minnesanteckningar, Nilla utsågs att justera dagens 
minnesanteckningar. 

3. Godkännande av föreslagen dagordning Föreslagen dagordning godkändes. 

4. Genomgång av föregående protokoll – minnesanteckningar från möte nr 7 samt 
styrelseprotokoll nr 4 från 10 juni lades för AU:s del till handlingarna. 

5. Remisser / uppföljning  

 Utbyggnad av Stavsnäs vinterhamn Värmdö kommun tog den 17 juni beslut om ett 
granskningsutlåtande beträffande detaljplan. SIKO har i tidigare skede lämnat 
remissyttrande. 

6. Projekt  

 Projekt Skärgårdsmentor 

o Uffe och Malin behöver få information från SIKO:s medlemsföreningar om 
kontaktpersoner på kärnöarna för Skärgårdsmentor. 

o Göran L har tagit fram en sida (för hemsidan) där det går att anmäla intresse för 
att bo i skärgården. 

o Slutdatum för Skärgårdsmentor är den 31 mars 2020 – dvs det är i höst jobbet 
måste göras. 

7. Ekonomi Urban redogjorde för det ekonomiska läget som varit lugnt under sommaren, 
ekonomin är helt enligt plan.  

 Tre föreningar har inte betalt medlemsavgift (Utö, Sandhamn och Ornö) 

 Ornö har, i kontakter med Göran L, meddelat att man efter att ha övervägt att 
avsluta sitt medlemskap, nu kommer att kvarstå. 

8. Information från ordförande  

 Exekutivkommittén Nästa möte är den 17 oktober.  

 Ansökan om medlemskap i SIKO Ansökan om medlemskap är inlämnad från 
Möjaskärgårdens Företagarförening. 
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 Fokusområden / Arbetsgrupper 

Tillväxt och boende arbetsgrupp Tillväxt, företagande och boende 

Skärgårdsskolor arbetsgrupp Skolgruppen 

Kommunikationer arbetsgrupp Sjötrafik arbetsgrupp Bredband 

Samhällsservice arbetsgrupp Bilbesiktning arbetsgrupp Blåljus 

Miljö och energi arbetsgrupp SOL-EL 

Uffe påpekade att ”företagande” bör vara en central fråga, särskilt som vi får in 
företagarföreningar som medlemmar. 

 Mötesdagar 

Nästa SIKO styrelsemöte är planerat 28 augusti kl 11 – 16 på Björkö. 

 

Möten: 

 WWF (Yvonne Blombäck), 14 augusti, möte på Möja 

 Trafikförvaltningen, 20 augusti, Uffe och Britt intervjuas om framtida sjötrafik 

 Möte om livsmedelsstrategi, 21 augusti, Uffe deltar 

 Landsbygds- och skärgårdsstrategien, 23 augusti, Uffe deltar 

 ”Tre skärgårdar”, 27 augusti, ett projekt som utreder utvecklingsmöjligheter i 

skärgårdsområdet Stockholm- Åland – Åbo. Göran L deltar.  

 SIKO styrelse, 28 augusti, kl 11 – 16 Björkö  

Uffe och Lena har direktkontakt gällande planeringen. Avsikten är att lokala 

föreningarna presenterar sig och Björkö innan lunch och att SIKO styrelsemöte  

hålls efter lunch. 

 Skärgårdsting Nynäshamn, 31 augusti Tema: Vattenvägar & sjötransporter 

 SKVVF, 13 september, styrelsemöte 

 Regionala Skärgårdsrådet, 19 september kl 11-14 

 SIKO skärgårdskonferens och jubileum, 19 september 

 SRF representantskapsmöte på Ven, 20 – 22 september 

 ESIN möte på Ven, 23 – 24 september 

 SIKO AU, 24 september 

 Amfibieregementets skärgårdsråd, Berga, 24 september kl 18 – Bo T 

 SRF arbetsgruppsmöte besöksnäring, 25–26/9 - Nilla 
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 SIKO styrelse, 1 oktober, kl 14 – 17 Monica Pettersson, ordf i Möjaskärgårdens 

Företagarförening, som sökt medlemskap i SIKO, bjuds in till detta möte. 

 Landsbygdskonferens i Södertälje (Region Stockholm, RUFS), 4 oktober 

 Nationell bredbandskonferens, Byanätsforum/Lst, 10 oktober 

 SKVVF kontaktomudsmöte, MKV för vatten, 11 oktober 

 Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 17 oktober 

 BSPA (Baltic Sea Protected Area) 6 november 

 SIKO AU, 12 november 

 Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 15 november 

 SKVVF, 15 november, styrelsemöte 

 Regionala Skärgårdsrådet, 21 november 

 SIKO styrelse, 5 december, kl 10 - 14r 

 Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 12 december 

 Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 17 december 

 
Möten 2020 

 SIKO AU, 7 januari 

 SIKO styrelse, 21 januari, kl 10 - 14 

 SIKO AU, 3 februari (fysiskt möte) 

 SIKO årsmöte, 15 februari 
 

 

9. På gång / avrapportering 

 SRF  
o SRF besöksnäringsgrupp ansvarig Bengt Svensson, Nilla ingår i gruppen och 

deltar i arbetsgruppsmöte 25 – 26 september. 

o SRF representantskapsmöte på Ven 20 – 22 september Uffe och Björn är 
ordinarie representanter, övriga två SIKO representanter beslutas på SIKO:s 
styrelsemöte. 

 Sjötrafiken Uffe och Britt intervjuas om framtida sjötrafik inklusive frakt på 

Trafikförvaltningen den 20 augusti, 

 Regionala Skärgårdsrådet Nästa möte är den19 september.  

 Postservice Om fler öar vill ansluta sig till samma modell som Möja och Utö, ska 
Tomas Norberg kontaktas. OBS Viktigt att det finns utlämningsställe (butik) på ön. 
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 Hemsidan www.levandeskärgård.se – inget nytt att rapportera. 

 Ungdomsfrågor / Skolfrågor Uffe rapporterade om läget för högstadiet på Möja 
skola. Enligt rektorsbeslut skall barnen åka till Svartsö skola 3 dagar i veckan och till 
Djurö två dagar. Information till barn och föräldrar har varit mycket dålig eller 
saknats. Föräldrarna har överklagat nu till Förvaltningsrätten 

 Konferens / Jubileum 19 september Full fart på arbetet med att förbereda 
konferensen på Skansen. Lägesrapport kommer på SIKO styrelsemöte 28 augusti. 

 

10. Övriga frågor 

 Yvonne Blombäck, WWF besöker Möja den 14 augusti för allmän information och 
dialog om skärgårdsfrågor och utveckling. 

 Radio Stockholm Uffe och Gustav Hemming har medverkat i Radio Stockholm, 29/7, 
med frågeställningar angående markförsäljning i Norrtälje kommun (Singö skola 
mm). Länkat från SIKO:s FB-sida samma dag. 

 Mellanskärgårdens Intresseförening Ambitionen är att Mellanskärgårdens 
Intresseförening skall få en nystart med verksamhetsområde Ingmarsö – Husarö och 
närliggande öar. Planerat möte på Husarö 10 augusti kl. 10 fick dock ställas in p gr a 
för få anmälda. Ett förslag till ny styrelse finns och Uffe kommer under september 
att träffa den föreslagna interimsstyrelsen.  

 

11. Mötet avslutades.  
   
 

 
Britt Fogelström    

 
   
 

 
Justeras Nilla Söderqvist 

http://www.levandeskärgård.se/

