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SIKO styrelsemöte, möte nr 4 år 2018

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i
Glashuset på Strandvägen, 23 maj 2018
Närvarande:
Ulf Westerberg, Möja ordf.
Nilla Söderqvist, Nämdö vice ordf.
Urban Gunnarsson, Norrt. kassör
Britt Fogelström, Möja, sekr.
Björn Cederwall, Svartsö
Jan-Evert Jäderlund, Rindö
Ulla Larsson, Runmarö
Calle Regnell, Utö
Lena Svenonius, Björkö
Göran Lagerström, Karsholmen
Björn Öberg, Landsort
Bo Tyrefors, Södra Gålö
Per Frideen, Ornö
Anita Heurlin, Svartsö
Frånvarande:
Joel Nordstedt, Söderöra
Björn Sjöblom, Yxlan
Thomas Johansson, Äpplarö
Alf Anderin, Svenska Högarna

Mellanskärgårdens Intresseförening
Nämdö Hembygdsförening
Blidö Frötuna Skärgårdsför.
Mellanskärgårdens Intresseförening
Mellanskärgårdens Intresseförening
Rindöborna
Runmarö Intresseförening
Utö Intresseförening
Björkö Arholma Hembygdsförening
Stavsudda Skärgårdens Intresseför.
Södra Skärgårdens Intresseförening
Svartsörådet

Blidö Frötuna Skärgårdsförening
Blidö Frötuna Skärgårdsförening
Mellanskärgårdens Intresseförening
Blidö Frötuna Skärgårdsför.

1. Mötets öppnande Ulf W hälsade välkommen och förklarade mötet 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 föregående
styrelsemöte 28 mars samt minnesanteckningar från föregående AU-möte nr 4, 10
april och nr 5, 15 maj, lades till handlingarna.
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5. Remisser / uppföljning
Aktuella remisser
 RUFS 2050 Den 12 juni kommer landstingsfullmäktige i Stockholms län
att besluta om den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050. Ett
seminarium genomförs den 13 juni ”RUFS 2050 och strategierna - så här
blev slutresultatet”. SIKO kommer att representeras av Per Frideen, Bo
Tyrefors och Calle Regnell.
6. Ekonomi
 Uffe meddelade att beslut om SIKO:s anslag tas den 24 maj. Ansökan
avser ett 3-årigt anslag, vilket kan möjliggöra bättre långsiktighet i vårt
arbete.
 Urban redogjorde för det allmänna läget. Kassan är i stort sett tom och
vi ser fram emot beslut och utbetalning av anslag för innevarande år.
Tre medlemsföreningar har ännu inte betalt årets medlemsavgift.
 Årsmöteskonferensen i Sandhamn blev oväntad dyr, ett brev till
konferensanläggningen med syfte att SIKO bör kunna krediteras del av
kostnaderna har skickats, men ingen reaktion har ännu kommit.
7. Skärgårdsmentor Malin Wallner och Uffe har träffat LEADER Stockholmsbygds
verksamhetsutvecklare Susanne Ortmanns för att diskutera möjligheterna till stöd för
projektet ”Skärgårdsmentor – Hur kan man bli skärgårdsbo?”. Projektidén är tänkt att
fånga upp och stötta de personer och familjer som kan vara intresserade av att bli
skärgårdsbor.
En del i projektet är att träffa kontaktpersoner på kärnöarna och kartlägga läget för
exempelvis:






Bredbandsfiber
Skola
Affär
Året-runt båt
Bostäder

Nästa steg är att göra ett första utkast till ansökan och budget för en förstudie. Målet
är att söka 300 000 kr.
I sammanhanget skall möjligheter till kommunalt engagemang undersökas. Vidare
kommer ideell tid från föreningarna att behövas (kontaktpersoner på öarna i
samband med kartläggningen) och troligen även pengar från SIKO:s budget.
Vidare påtalades att projektet har en tydlig koppling till Boendegruppens arbete.
Styrelsen beslutade enhälligt att gå vidare med projektet och uppdrog till AU att
arbeta vidare med ansökan och budget samt lämna in dessa till LEADER
Stockholmsbygd.
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8. På gång / avrapportering
SRF


SRF resa till Åland hösten 2018 Urban har fått frågan om att hjälpa till
med planering och upplägg för resa till Kökar. AU (inklusiv Urban och även
Björn S, som har koll på färjelinjer mm) är positiva till detta och styrelsen
tillstyrkte.



Valet i september SRF samlar uppgifter om valförfarandet i kust- och
skärgård – var finns närmaste vallokal, öppettider etc. Uffe och Björn S
kommer att sammanställa uppgifterna från SIKO:s område och
överenskoms arbetsgång enligt nedan:
Uppgifter för respektive kommun skickas till Uffe av följande utsedda
personer:


Norrtälje kommun – Lena S



Värmdö – Nilla



Haninge – Bo T



Vaxholm – Jejje



Nynäshamn – Björn Ö



Österåker – Lotta Ljungberg, Skärgårdsföretagarna

Regionala Skärgårdsrådet Senaste mötet var den 17 maj och anteckningar från
mötet kom samma dag och är delgivna styrelsen. Uffe, Britt, Göran, Bo och Jejje
som deltog rapporterade från mötet:


Nordiska skärgårdssamarbetet Den första analysen av enkätsvaren från
”Morgondagens skärgårdsbo” har presenterats, en jämförelse hur
migrationen i de tre skärgårdarna, Stockholms, Ålands och Åbolands
sett och ser ut. Önskemål finns att materialet analyserades kommunvis
vilket är fullt möjligt. SIKO:s kanaler efterfrågas för att sprida materialet.
Bo T påpekade att SIKO:s Bogrupp förhandlar med SCB om statistik för
utvecklingen av antalet boende i kust- och skärgård.



Skärgårdsstiftelsen Bo T rapporterade om frågan om höjda
jordbruksarrenden. SIKO har skickat en skrivelse med ifrågasättanden,
vilka bemöttes av vd Anna Waxin. Samtidigt har vi fått reda på att
Skärgårdsstiftelsen tagit ett steg tillbaks gällande vissa av de aviserade
höjningarna.



Rysshärjningarna 2019 är det 300 år sedan rysshärjningarna i
Stockholms skärgård. En arbetsgrupp har på Gustav Hemmings initiativ
bildats för att föreslå hur detta skall ihågkommas. SIKO ingår i gruppen
(Britt) och har bl a blivit ombedda att bidra med ”levande folkminnen
och skrönor”. ”Passa dig, annars kommer ryssen” är ett exempel. Alla
som kan bidra uppmanades att maila Britt!
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Sjötrafik Waxholmsbolaget deltar på Regionala Rådets möten och Britt
rapporterade:
1. Upphandlingen SL / Waxholmsbolaget arbetar nu i en fas av
”absolut sekretess” så information kommer först att delges när
upphandlingen i princip är klar. Gustav Hemming betonade dock att
utgångspunkten är nuvarande trafik och med utrymme
(gångtimmar) för förbättring, dvs försämringar skall inte vara
aktuella. Mot bakgrund av historiken med överklaganden kan det
finnas förståelse för behovet av sekretess. Attityden från
Waxholmsbolaget är mycket tillmötesgående mot SIKO.
2. Periodkort SIKO framförde att skolans terminskort bör gälla på
båtarna när övriga SL-periodkort gäller, något vi även gjort skriftligt
tidigare. Detta som ett led i att underlätta för barn och ungdomar,
att besöka/få besök i skärgården. Önskemålet bemöttes positivt och
kommer att utredas.
3. Akuta sjuktransporter Waxholmsbåtar kan fungera som extra resurs
vid akuta sjuktransporter i de fall is och dåligt väder gör att övriga
alternativ inte fungerar. SIKO framförde önskemål att Landstinget
och Räddningstjänsten utreder möjligheterna. Regionala rådet tog
med sig frågan.
4. Skärgårdsbåtens Dag och Skärgårdstrafikanten Genom ny strategi
för kommunikation har SL / Waxholmsbolaget bl a sålt
reklamplatserna på skärgårdsbåtarna. Effekten blir att ett sedan
många år utbetalt stöd på totalt 9000kr samt hjälp med
marknadsföring för Skärgårdsbåtens Dag och Skärgårdstrafikanten
(den gula ”turliste-boken”) i år uteblir. Landstinget var i sig positiva
till aktiviteterna och lovade se efter hur man på annat sätt kan
stödja och förnya.
Barn- och ungdomsfrågor – En av de viktigaste barn- och ungdomsfrågorna för
SIKO är att vi vill ha ut fler i skärgården! Därmed har denna fråga stark koppling
till projekt Skärgårdsmentor.
Lena berättade från Björkö Arholma att man i sommar kommer att arrangera en
vecka för ungdomar, som riktar sig till såväl fritidsboende som bofasta – på så
sätt skapas en mötesplats, som långsiktigt kanske kan locka fler att bli bofasta.
Rapporter (övriga möten man varit på)


Svealands Kustvattenvårdsförbund Nilla informerade från Svealands
Kustvattenvårdsförbund. På förbundets årsmöte hade information lämnats
om projekt Björnöfjärden – provtagningar visar att vattenkvalitén blivit
mycket bättre. Analyser efter mångåriga vattenprover visar att kvalitéten i
Stockholms innerskärgård också blivit bättre. Svealandskustens årsrapport,
som även finns på nätet, delades ut till mötesdeltagarna.



Kommun och politikerkontakter på Möja Uffe berättade från besök på
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Möja där han representerat SIKO, dels besök av den nya näringslivschefen
dels besök av Liberalernas representant, Fredrik Sneiberg.


Medlemsföreningar
 SSIF Bo T berättade om det planerade Skärgårdstinget den 18 augusti.
Gustav Hemming kommer att medverka och även fungera som
moderator. Ett särskilt seminarium om bostadsfrågor kommer också att
hållas. Bo uppmanade alla som kan att delta.


Nämdö Hembygdsförening: Nilla berättade om ministerbesöket,
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), på Nämdö den 11 maj, ett led i
EU-fondernas projektvecka Mitt Europa.
Vidare kommer ett forskningsprojekt rörande tiaminhalten i fisk att
genomföras på Skärgårdsstiftelsens vatten vid Nämdö. Mer på
Skärgårdsbryggan:
https://skärgårdsbryggan.se/detoffentliga/forskningsprojekt-omalgtoxiner-och-tiamin-med-provfiske-vid-namdo/

9. Information från ordförande, AU


Exekutivkommittén Uffe har passat på att bjuda in nya landshövdingen att
besöka skärgården. Kommer att följas upp och planeras.



Post och paket Uffe rapporterade att tidigare diskuterad försöksverksamhet med
samordnad paketdistribution nu genomförs på Möja och Utö. Det är möjligt att
koppla på fler öar om intresse finns.



Ansökan om medlemskap i SIKO Bordlades.



Hemsidan Enligt beslut på senaste styrelsemötet kommer Göran L och Nilla att se
över hemsidan. Nilla påpekade att information i ”tunga” filer kan läggas på
hemsidan direkt och att mailad information då endast hänvisar till hemsidan och
inte bifogar alltför stora filer.



Arbetsgrupper


Natur- och kulturturism är det nya namnet på den tidigare
Besöksnäringsgruppen. Nilla och Britt har skrivit ett inlägg i SRF:s tidning Vi
Skärgårdsbor med utgångspunkt från information på seminariet ”Natur- och
kulturturism”.
Bo T berättade om aktiviteter gällande besöksnäringen – planer för museum
med skärgårdsinriktning på Skeppsholmen och kontakter med kinesisk
turistverksamhet.



Blåljusgruppen Räddningshelikoptern Enligt uppgifter i media finns planer nu
att flytta räddningshelikoptern till Värmdö.



Ö för Ö Omgång 2 av Ö för Ö genomförs på Ornö den 2 juni – Uffe deltar. Generellt
sätt planeras uppföljningar om det så efterfrågas.
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Ö för Ö Replipunkter, uppstartmöte, 12 juni kl 13 – 18 – Uffe deltar

SIKO 2025 SIKO har nu tre dokument som har behov att vara samstämda:




SIKO 2025
”Skärgårdskunskap”
Verksamhetsplanen

Göran L och Britt har i uppdrag att se över dokumenten.


Möten framöver

Kalendarium (hålls även löpande uppdaterat och finns på SIKO:s hemsida
http://siko.org.se/text2_42.html )


Skärgårdsgruppen Haninge kommun, 29 maj



Ö för Ö Ornö, uppföljning 2 juni – Uffe deltar



Ö för Ö Replipunkter, uppstartmöte, 12 juni kl 13 – 18 – Uffe deltar



Exekutivkommittén, 13 juni kl 8 - 10



RUFS 2050 och strategierna, 13 juni kl 14.30 - 17



Skärgårdsbåtens Dag, 13 juni



Utveckling Landsort, 14 juni – SIKO / Uffe och SRF / Sune F deltar



Skärgårdsstiftelsen, 15 juni



Norrtälje Skärgårdsråd, 19 juni kl 14 – 16 – Urban deltar



Björkö Arholma Hembygdsförening, årsmöte 4 juli – Uffe deltar, ev Urban också



Skärgårdsting Dalarö, 18 augusti



SIKO styrelsemöte, 28 augusti på Svartsö



SKVVF styrelsemöte, 13 september kl 13.15



Regionala Skärgårdsrådet, 20 september



Värmdö Skärgårdsråd, 11 oktober



Exekutivkommittén, 12 oktober kl 8 - 10



Referensgruppen för Sjötrafik 30 oktober kl 14.30 – 15.30



Skärgårdsstiftelsen, 16 november



SKVVF styrelsemöte, 22 november kl 13.15



Regionala Skärgårdsrådet, 29 november



Värmdö Skärgårdsråd, 6 december



Skärgårdsstiftelsen, 14 december



Exekutivkommittén, 19 december kl 8 – 10
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10. Övriga frågor


Björn C tog upp frågan om service (tillgång till toa mm) vid replipunkten Boda.
Besked har kommit från kommunen att en Baja Maja kommer att placeras ut.



Geografiboken, SRF SIKO:s inköpta ex finns på Möja – för avhämtning under
sommaren, Välkomna till Möja!, kontakta Britt eller Uffe. Böcker kommer även
att tas med till styrelsemötet på Svartsö i augusti.

11. Mötet avslutades Uffe tackade deltagarna för engagemanget och avslutade mötet.

Britt Fogelström
Justeras:

…………………………...................

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

Ulla Larsson

Ulf Westerberg, ordf.

