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SIKO styrelsemöte, möte nr 4 år 2017

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation,
protokoll från styrelsemöte på KTH 14 september 2017

Närvarande:
Nilla Söderqvist

Nämdö, Nämdö Hembygdsförening (ordförande)

Urban Gunnarsson

Norrtälje, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Ulla Larsson

Runmarö, Runmarö Intresseförening

Björn Cederwall

Svartsö, Mellanskärgårdens Intresseförening

Rolf Kling

Svartsö, Svartsörådet (sekreterare)

Per Frideen

Ornö

Calle Regnell

Utö, Utö Kontakt- och Intresseförening

Björn Sjöblom

Yxlan, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Bo Tyrefors

Dalarö, Södra Skärgårdens Intresseförening

Ulla-Britt Öhman (ej styrelseledamot)

Muskö, Södra Skärgårdens Intresseförening

1. Mötets öppnande Nilla förklarade mötet för öppnat.
2. Val av en justerare för dagens minnesanteckningar, Björn Cederwall 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 den
26/4 och från föregående AU-möten den 23/5, 13/8 samt 7/9, som justerats via mail, lades till
handlingarna.
5. Remisser / uppföljning
 Horstensleden: Enligt Nilla, som tagit del av Britt och Uffes träff med Magnus Odin som
företräder Horstensdelägarna, innebär detta en stor förändring för skärgården.
Kontroversiellt med ännu fler större kryssningsfartyg mitt i skärgården, som mer gynnar
handeln i Stockholm, och som kanske tar udden av det unika med Stockholms skärgård som
natur. Magnus Odin kommer gärna och informera styrelsen.


Ytterligare en typ av remiss i form av telefonintervju har kommit från Hillevi Eklund
(regionplanerare på Landstinget) gällande SIKO:s synpunkter på bostadsutveckling i
skärgården. Uffe har i sitt svar bl a lyft fram önskemål om pilotprojekt för att få mer
kunskap kring bostadsbyggande i skärgårdsmiljö (teknik, ekonomi mm).
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RUFS/Skärgårdsstrategin: Frågan togs upp på Regionala rådet där flera i SIKO:s styrelse
(Britt, Nilla, Per, Bosse och Björn C) deltog. Den 27/9 har TRF ett frukostmöte med
nulägesanalys av Skärgårdsstrategin med efterföljande workshop. Per, Nilla, Britt och Uffe
deltar. Remissvar till 2/10.

6. Ekonomi Beslut fattades efter midsommar att vi skulle få vår ersättning. Efter kontakt med
Christina L har Urban nu fått en rekvisition för första omgången. Landstinget kräver att varje
möte och annan aktivitet redovisas noggrant.
Alla i styrelsen ska snarast lämna sina reseräkningar. I reserapporten ska både mötestid och
restid redovisas.
I stort sett samtliga medlemsföreningar har nu betalt årets medlemsavgift.
Urban gick igenom den ekonomiska sammanställningen.
7. SIKO 2020/2025 Per och Calle har skickat ut ett förslag till text baserat på det underlag som togs
fram på årsmötet.
Bo: SIKO är en positiv aktör! Medlemsföreningarna är med några undantag inte så aktiva. SIKO
borde vara mer aktivt i de frågor de lokala föreningarna driver. Låt oss börja med de mest
uppenbara frågorna. SRF:s expertgrupper förbereder frågor. Vi bör driva en eller ett par av dessa,
t ex strandskyddet.
Per: Till årsmötet på Sandhamn är det viktigt att vi har förberedda frågor till politikerna. Frågorna
måste vara mycket konkreta och vi bör komma med färdiga förslag.
Calle: Glöm inte bullerproblematiken på Utö.
Bo: Skulle SIKO kunna engagera sig i skärgårdstinget?
Vi diskuterade också placeringen av ambulanshelikoptrarna. En central placering är viktig. Det
skulle vara intressant att se statistik över hur helikoptrarna används.
Per och Calle fick i uppdrag att välja ut några frågor som vi ska lyfta fram i skrivningen.
Alla går igenom utkastet och svarar Per och Calle.
8. På gång/avrapportering


SRF
 Björn S: Färjegruppen träffar Trafikverket. Björn saknar kontaktuppgifter till
Ornöfärjan. Per F skickar namnet.
 Arbetsgrupp- och representantsskapsmöte på Möja den 26-29/10.
Arbetsgrupperna jobbar 27/10. Uffe och Björn S är ordinarie för SIKO. Bo +
ytterligare en person representerar SIKO.
 Regionala Skärgårdsrådet RUFS-infon var översiktlig och innehöll inget nytt.
Återkopplingen av Skarvseminariet, som togs upp på initiativ av SIKO, blev bra.
Lars Nyberg presenterade det nordiska skärgårds-samarbetet. Den 19 oktober
anordnas ett nordiskt seminarium om betesmarker i skärgården. Mer info
skickas ut av Björn S.
 Sjötrafiken Medlemsföreningarna bör snabbt lämna synpunkter på
nord/sydlinjen till Waxholmsbolaget. Britt har gjort ett förslag för SIKO. Nilla
lämnade ytterligare synpunkter. Det kompletterade förslaget skickas in av Britt:
”Från SIKO uppskattar vi Nord Syd linjen och vill absolut att den permanentas.
Tvärförbindelser i skärgården är ur ett bofast perspektiv gynnsamt för
kontakterna mellan öarna och även för viss frakt (exempel är lokalproducerade
grönsaker och fisk).
Deltidsboende får ytterligare en aktivitet (åka och besöka grannöar) vilket ökar
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närvaron i fritidshusen och närvaron i sig påverkar affärer, skärgårdskrogar och
trafikunderlag positivt.
Tillströmningen av turister ökar genom Nord Sydlinjen vilket gynnar
besöksmålen på öarna (museer mm), skärgårdskrogar, affärer och B&B samt
Vandrarhem.
Önskvärd utveckling:




Positivt att Nord/Syd-linjen i år kunde kombineras bättre med övriga
båtlinjer än tidigare, vore bra att även kunna utnyttja ”tomturen”
Sandhamn/Stavsnäs för persontrafik.
Önskemål att kunna dagtura mellan öarna åt båda håll.
Önskemål om att bygga ut perioden tidsmässigt, särskilt i slutet av perioden
– in i september.

Sandhamnslinjen var ett lyckat grepp. Viktigt med information så att potentiella
passagerare förstår att de kan komma ombord på Nord/Syd via Stavsnäs-Nämdö
eller Stavsnäs-Sandhamn.
OBS viktigt att denna linje även marknadsförs kontinuerligt, vi märker att den
på så sätt når till nya kategorier skärgårdsturister.”


Barn-och ungdomsfrågor Exekutivkommittén redogjorde på Regionala rådet om
besöket på Runmarö skola där man förevisades Skärgårdsskolans fjärrundervisning i
Värmdö kommun som drivs som pilotprojekt.



Medlemsföreningar Calle berättade att medlemstidningen Utö-kontakt har firat 40årsjubileum. Bo (SSIF) rapporterade om aktiviteter på Landsort. Arrendeföreningen vill
ändra detaljplanen så att Fastighetsverket kan göra avstyckningar. Fastighetsverket har
nu ansökt om detta. De två intresseföreningarna på Landsort har helt olika åsikter i
denna fråga. De bofastas förening diskuterar att i stället förvalta fastigheterna i t ex en
stiftelse.



Post och paket SIKO ska delta i ett möte med Länsstyrelsen, fraktföretagen och PTS



Möten framöver Urban och Nilla skickar kallelse och info, så snart som möjligt, om
arbetsgruppsmötet den 7 oktober, som är ett heldagsmöte och hålls på Rögrund söder
om Nämdö.
KALENDARIUM:








Ö för Ö, Gällnö 15 – 16 september, Uffe deltar för SIKO
Tfn-möte Bredbands-gruppen SRF, Uffe deltar från SIKO, 20 september
SKVVF, kontaktombudsmöte – seminarium, 20 september - inställt!
SKVVF styrelsemöte, 21 september
Exekutivkommittén 21 september kl. 9 – 11
Maritimt kluster Mälardalsrådet, Fritid & turism, 21 september








SIKO AU Skype, 26 september kl. 19
Frukostmöte TRF Skärgårdsstrategin 27 september
Trafikantföreningen Bryggråd, 28 september kl. 18.30
SIKO styrelse 7 oktober, heldag på Rögrund, vid Nämdö
Kommunalt skärgårdsråd, Värmdö kommunhus 12 oktober kl. 10-13
Referensgrupp för Sjötrafiken 17 oktober kl. 14.30-15.30
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Nordiska Skärgårdssamarbetet, Betesmarker i skärgården, 19 oktober,
kl 9.30-15 Landstingshuset. Seminariet filmas och kan ses på webben.
Landstinget, SIKO presentation av Skärgårdskunskap, 26 oktober kl 15
SRF:s arbetsgrupper, träff på Möja, 26–27 oktober
Ö för Ö Runmarö 27 – 28 oktober, Nilla deltar istället för Uffe (endast fredag)
SRF Representantskapsmöte på Möja 28 – 29 oktober, SIKO 4 platser
Skärgårdsstiftelsen 9 november, kl. 10
SIKO AU, Skype, 9 november kl. 19 (flyttas ev. till 6 september)
SIKO styrelse, 13 november, preliminärt Länsstyrelsen
Trafikantföreningens styrelse, 16 november
SKVVF styrelsemöte, 23 november
Kommunalt skärgårdsråd, Värmdö kommunhus 7 december kl. 10-13
Trafikantföreningens årsmöte, 7 december kl. 18.30
Regionala Skärgårdsrådet, 8 december
SIKO styrelse, 11 december, museet Hamn
Skärgårdsstiftelsen 12 december, kl. 10
2018
SIKO AU (fysiskt möte) 10 januari kl. 10
SIKO styrelse 30 januari, kl. 10-14 preliminärt Skärgårdsstiftelsen
Årsmöte Nämdö Hembygdsförening 3 februari kl. 14
SIKO AU, Skype, 6 februari kl. 18
SIKO årsmöte 16 -17 februari, Sandhamn, politikermöte dag 1
SRF årsmöte 24 mars

9. Mötet avslutades

Rolf Kling

Justeras:

…………………………..........................

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

Björn Cederwall

Gunilla Söderqvist, v. ordf.

