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SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2016

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på
Länsstyrelsen 9 december 2016
Närvarande:
Ulf Westerberg

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening

Nilla Söderqvist

Nämdö, Nämdö Hembygdsförening (vice ordf.)

Urban Gunnarsson

Norrtälje, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Britt Fogelström

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr.)

Björn Cederwall

Svartsö, Mellanskärgårdens Intresseförening

Ulla Larsson

Runmarö, Runmarö Intresseförening

Rolf Kling

Svartsö, Svartsörådet

Calle Regnell

Utö, Utö Kontakt och Intresseförening

Styrelsemötet hölls på Länsstyrelsen och Tomas Norberg medverkade under punkt 5, Post
och paket.
1. Mötets öppnande Ulf W förklarade mötet för öppnat.
2. Val av en justerare för dagens minnesanteckningar, Ulla Larsson valdes att jämte
ordförande justera dagens protokoll.
3. Godkännande av föreslagen dagordning Föreslagen dagordning godkändes.
4. Genomgång av föregående protokoll, AU + styrelse Protokoll från föregående
styrelsemöte nr 6, som justerats via mail av Ulla Larsson samt minnesanteckningarna
från föregående AU-möte nr 11, som justerats via mail, lades även dessa till
handlingarna.
5. Post och paket (Tomas Norberg) Efter ett ömsesidigt utbyte av synpunkter kring
brister i post- och pakethanteringen, framförde Tomas N sammanfattningsvis att han
gärna tar emot konkreta ärenden, där SIKO inte på egen hand lyckats få rättelse.
Vidare kommer Länsstyrelsen att ta fram en ”aktörskarta” som kan visa en överblick
över de olika entreprenörerna och deras utlämningsställen. Från SIKO framfördes att
det är oerhört viktigt att Post Nord upprätthåller sin service, då övriga aktörer (DHL,
Schenker, Bring) är ännu svårare att påverka. Tomas N påpekade att Länsstyrelsen inte
har någon direkt styrmöjlighet på PTS och PostNord, men att det har viss tyngd om
Länsstyrelsen ändå som myndighet framför synpunkter.
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Vidare informerade Tomas N om att datum nu är fastställda för Ö för Ö möte på Ornö,
16 – 17 februari. Preliminärt är Sandhamn bokat i april. Det finns en särskild hemsida
för Ö för Ö (ännu inte aktiv) där även ”Skärgårdsfakta” och förstudier till Ö för Ö
kommer att kunna hittas. (för närvarande ingen aktivitet på hemsidan).
Tomas N arbetar även med att ta fram en gemensam plattform för ansökan om
pengar till projekt (upp till 100.000kr), www.minansokan.se . Länsstyrelsen fungerar
då som samordnare av ansökan, medan pengarna kan komma från olika håll
(kommuner och landsting).
I samband med detta passade Nilla på att informera om en annan plattform,
www.anlitaoss.se . Här kan man söka hantverksföretag och bl a se på en karta var de
finns geografiskt.
6. Remisser/uppföljning
Inga nya remisser har tillkommit. Senast aktuella är enligt nedan:


Regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län, SIKO har lämnat
remissvar och även fått ”tack” för det inskickade svaret samt en inbjudan till
konferens den 24 november, som kommer att behandla de inkomna remissvaren.
Inför konferensen besvarade SIKO även en kortare ”quiz” där information som
sedan visades på konferensen samlades.



Stavsnäs Vinterhamn Remissvar lämnades på försommaren. Konstaterades att
ingen ny information kommit.

7. Ekonomi Urban informerade att SIKO:s delredovisning nu är godkänd och att pengar
bör vara på väg in på kontot.
Yrkanden på mötesarvoden och reseersättningar bör skickas in till Urban i samband
med årsskiftet.
Urban har även skickat påminnelse till de medlemsföreningar som ännu inte betalat
medlemsavgiften.
8. Information från ordförande


Exekutivkommittén Uffe rapporterade att senaste mötet varit ett mycket bra och
givande möte. Bl a hade följande frågor varit på agendan: fiskefrågor, Östersjön
(återhämtar sig långsamt) och nya tag från Naturvårdsverket gällande bildande av
Nationalpark i Nämdöskärgården. Mötesdatum för Exekutivkommittén år 2017: 22
mars kl. 14 – 16, 15 juni kl. 9 – 11 och 21 september kl. 9 – 11.
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Ansökan om medlemskap i SIKO Inga nya ansökningar har inkommit. Styrelsen
kommer i enlighet med tidigare beslut föreslå årsmötet att besluta att Östra Lagnö
ånyo blir SIKO medlem.



Hemsidan Under 2017 föreslås övergång till plattformen Word Press (som bl a
Skärgårdsbryggan använder). SIKO avslutar abonnemanget hos dinstudio.se inom
uppskattningsvis ett halvt år.



Möten framöver (Årsmöte) Följande förslag fanns gällande SIKO:s årsmöte från AU:
 Boende på Åtellet i Norrtälje
 Sammanträdeslokal på gamla Stadshotellet
 Tema för extern medverkan ”Säkerheten i Östersjön”
 Uffe kontaktar Skärgårdsföretagarna för att höra om samarrangemang i likhet
med tidigare år
 Britt kontaktar försvarsmakten angående föreläsare
 Uffe och Britt talar med SIKO:s Valberedning
Styrelsen tyckte förslagen var bra och tillstyrkte.



Samarbeten (Skärgårdsföretagarna, Åland, m.fl.) Bordlägges.



Arbetsgrupper Uffe redogjorde för planeringen av fortsatt arbete – avsikten är att
ordna ett par arbetsmöten för arbetsgrupperna (vår och höst) samt även budgetera
särskilt för arbetsgrupperna. Inkomna beskrivningar av arbetsgruppernas arbete
(blanketten) bifogas protokollet.



SIKO 2020/ 2025 Uffe föreslog att visionsarbetet fortsättningsvis heter SIKO 2025, för
att just betona att det är ett visionsarbete. Styrelsen instämde i förslaget och de som
kan vara intresserade att ingå i en grupp som skriver, uppmanades att ge sig
tillkänna. Vidare kan SIKO 2025 troligen med fördel kopplas ihop med
”skärgårdspolitiskt program”. SIKO har dels formulerat sig på väldigt övergripande
nivå (”det ska vara möjligt att bo och verka i skärgården året-runt”) dels mer konkret
i samband med arbetsgruppsarbetet. ”VISION 2025 – SIKO:s skärgårdspolitiska
program” kommer att finnas på nivån mellan de tidigare nämnda.

9. På gång/avrapportering


SRF aktuella frågor:
 möte i Riksdagen om Strandskydd, god anslutning och bra
engagemang från riksdagsledamöterna
 Bränsleskatten, resultatet av alla möten i Skatteutskottet är att
situationen ännu inte är löst för hantverkarna och att en lagändring
kan bli aktuell på sikt.
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 Årsmöte kommer att hållas 11 – 12 mars.
 SRF har fått avslag initialt för sitt stora utvecklingsprojekt, men arbetar
vidare med detta.


Utvärdering studieresan Styrelsen konstaterade att det är viktigt med lång
framförhållning i planeringen och att en praxis av studieresor vartannat år kan
vara det lämpligaste. Vartannat år kan då traditionella Höstmöten hållas. En
idé för 2017 års Höstmöte är museet Hamn, som beskriver skärgårdshistoria
från rysshärjningstiden vid Baggensstäket och är beläget vid Skurusundet i
Fisksätra (Nacka).



Regionala Skärgårdsrådet Inget nytt möte sedan SIKO:s förra styrelsemöte.
Frågor att ta upp från SIKO på kommande möten är bl a sophantering – en
grupp är på väg att bildas och Länsstyrelsen håller i arbetet. SIKO medverkar
gärna. Vidare har frågan om hantering av muddermassor i samband med
Slussen-bygget varit aktuell – intressant att följa detta.



Sjötrafiken
 Stora upphandlingen Det är nu klart att Landstinget kommer att
planera för en ny upphandling.
 Nya trafikidéer Österåkers kommun och Stefan Ljungberg driver en
fråga om ringlinje-upplägg av skärgårdstrafiken.
 Nord Sydlinjen SIKO har haft kontakter med Gustav Hemming samt
skrivit till Trafiknämnden angående förändringar i 2017 års turlista. Två
negativa förändringar finns – Stavsnäs kommer inte att angöras och
Ornö, Kyrkviken förlorar trafik. Gott hopp om förändring finns efter
SIKO:s och Ornös uppvaktningar gällande Ornö trafiken.
 Karsholms Brygga Söndag11 december invigs den nya bryggan på
Karsholm (Möja-traden) – en stor händelse att en ö utan tidigare
kollektivtrafik nu får det, gällande fr o m vinterturlistan.
Trafikantföreningen kommer att utse Karsholm till ”årets brygga 2016”.
Kopplat till punkt två ovan är det generellt sett viktigt att SIKO:s
arbetsformer fungerar när utvecklingsidéer introduceras och drivs av
enskilda intressen. SIKO har en stor legitimitet och stort förtroende som
representant för bofasta. SIKO har inte och vill inte ha monopol på att
driva utvecklingsfrågor. Däremot är det viktigt att SIKO-representanter
som engageras i fristående utvecklingsfrågor tar med frågorna hem till
SIKO. SIKO blir regelbundet tillfrågade om sin ståndpunkt i aktuella frågor
i de sammanhang vi träffar politiker och beslutsfattare och skall då
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självklart vara pålästa och kunna ha en åsikt grundad på fakta.


Barn-och ungdomsfrågor Tidningen Skärgården hade nyligen ställt frågan
”Varför är skärgårdsskolor viktiga” till fem icke-öboende. Glädjande nog
svarade alla att tillgång till skola på öarna var jätteviktigt! Nordiska
skärgårdssamarbetet genomförde nyligen en konferens gällande skolor mm.
Konferensen kunde följas ”live” på nätet och info finns där. SRF deltog.



Rapporter (övriga möten man varit på)
 Per F och Nilla har deltagit på RUFS konferens. Nilla informerade.
 Britt rapporterade från senaste styrelsemötet med Skärgårdsstiftelsen.
Frågan om de adjungerade skall vara kvar i styrelsen har väckts. Efter
dialog på styrelsemötet är det nog sannolikt att samarbetet utvecklas,
men att adjungeringen blir kvar.
 Bredbandsmöte Nilla, som deltagit, rapporterade att Länsstyrelsen
nyligen hade arrangerat en marknadsdag/minimässa för
marknadsaktörer där även Bredbandsforum (PTS) deltog med egen
monter. PTS representanten Kristina Lindblom framförde bl a att det
var problem att nå kommunerna, däremot fungerade kontakterna med
bredbandsföreningarna/byalagen bra.



Medlemsföreningar
 Svartsö återvinning Rolf berättade att Svartsöborna uppvaktar Värmdö
kommun för att motverka försämringar gällande hantering och
öppettider på återvinningscentralen. Se bilaga.
 Svartsö pensionärscafé Rolf berättade att Hembygdsföreningen drar
igång verksamhet med pensionärscafé på Svartsö.

10. Övriga frågor


Avtackning Monica Pettersson, kso Värmdö kommun Monica Pettersson
slutar sina uppdrag i Värmdö kommun vid årsskiftet och styrelsen uppdrog åt
Nilla att representera SIKO på avtackningen den 15 december.



Möten framöver
Invigning ny ångbåtsbrygga på Karsholmen, 11 december kl. 12.45



Trafikantföreningens årsmöte 15 december kl. 18.30



SIKO AU 11 januari, fysiskt möte



Trafikantföreningen, styrelsemöte 19 januari
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SIKO styrelsemöte 23 januari, norra skärgården kl. 11-15 inkl. lunch



Regionala Skärgårdsrådet, 24 februari



SIKO årsmöte 25 – 26 februari, Norrtälje






Trafikantföreningen, vintermöte 16 mars
SRF årsmöte 11 – 12 mars
Exekutivkommittén 22 mars kl. 14 – 16
Referensgrupp för Sjötrafiken 11 april kl. 14.30-15.30



Regionala Skärgårdsrådet 4 maj




Exekutivkommittén 15 juni kl. 9 – 11
Regionala Skärgårdsrådet 14 september



Exekutivkommittén 21 september kl. 9 – 11



Referensgrupp för Sjötrafiken 17 oktober kl. 14.30-15.30



Regionala Skärgårdsrådet 8 december

11. Mötet avslutades

Britt Fogelström
Justeras:

…………………………...................

….......................................................

Ulla Larsson

Ulf Westerberg, ordf.

Bilagor: SIKO:s arbetsgrupper
Svartsö Återvinningscentral

