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SIKO styrelsemöte, möte nr 4 år 2019 

 

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation,  

protokoll från styrelsemöte, Fältöversten, den 10 juni 2019 

 

Närvarande:  

Ulf Westerberg, Möja ordf.  

Nilla Söderqvist, Nämdö vice ordf. Nämdö Hembygdsförening  

Urban Gunnarsson, Norrtälje kassör Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

Britt Fogelström, Möja, sekr. Mellanskärgårdens Intresseförening 

Björn Cederwall, Svartsö   Mellanskärgårdens Intresseförening 

Ulla Larsson, Runmarö   Runmarö Intresseförening 

Göran Lagerström, Karsholmen  Stavsudda Skärgårdens Intresseför. 

Malcolm Dixelius, Nämdö  Nämdö Hembygdsförening 

Lena Svenonius, Björkö   Björkö Arholma Hembygdsförening 

Björn Öberg, Landsort 

 

Frånvarande: 

Björn Sjöblom, Yxlan  Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

Jan-Evert Jäderlund, Rindö  Rindöborna 

Bo Tyrefors, Södra Gålö   Södra Skärgårdens Intresseförening 

Calle Regnell, Utö   Utö kontakt- och intresseförening 

Anita Heurlin, Svartsö   Svartsörådet 

 

1. Mötets öppnande Ulf W 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 från föregående styrelsemöte 6 
april samt AU möte 15 april och 22 maj lades till handlingarna.  

5. Projekt  

 Skärgårdsmentor Enligt plan kommer arbetet att komma igång i större omfattning efter 
sommaren. Ordförande uppmanade samtliga medlemsföreningar att lämna uppgifter om 
kontaktpersoner på kärnöarna inom respektive område – e-posta Uffe! 

 Utveckla skärgårdsskolan Elin och Eva från Nämdö har ett projektförslag som syftar till att 
utveckla skärgårdsskolan. Uffe har haft kontakt och samtliga är överens om att steg ett är 
dialog med kommunen. 

 Nedskräpning i Östersjön Göran L berättade om ett samarbetsprojekt med ”Håll Sverige 
rent” gällande nedskräpning i Östersjön. Ansökan om projektmedel finns för närvarande 
hos Region Stockholm.  
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6. Manifestation Levande Skärgård  

Med utgångspunkt från SIKO:s 50 års jubileum i år vill vi kraftsamla för en Manifestation 

Levande Skärgård. En manifestation riktad till medlemmar i Regionala Skärgårdsrådet, 

tjänstemän och skärgårdspolitiker från skärgårdskommunerna, från Regionen och Länsstyrelsen 

(totalt 60 – 70 deltagare). 

Platsen är det nyligen öppnade Baltic Sea Science Center på Skansen och tiden den 19 

september kl. 15 – 18 (tidsmässig anslutning till det Regionala Skärgårdsråd som håller möte 

samma dag). 

En arbetsgrupp arbetar med frågan (Göran L, Malcolm D, Bo T, Björn S, Urban och Britt) och 
projektmedel har sökts hos Region Stockholm (positiva muntliga förhandsbesked finns). 

Överenskoms att en preliminär inbjudan (”save the date”) bör skickas ut innan Midsommar. 
Göran L och Britt ansvarar för detta. 

 

7. Ekonomi  

Urban redovisade det allmänna läget. För närvarande finns 398 000 av 500 000 kr kvar. 

Samtliga medlemsavgifter i SIKO är nu betalda, med undantag för Utö, Sandhamn och 

Ornöborna. Göran följer upp Sandhamn och fortsatt uppföljning kommer även att göras 

beträffande Utö och Ornöborna. 

Nilla rapporterade att det kan finnas intresse från Bygdemuseet Ornö Sockenstuga (ordf Anders 

Willborg) att bli medlem i SIKO. 

Urban påtalade även att det är viktigt att skicka in underlag för arvoden och reseräkningar. 

(Blankett finns i bilaga) 

 

8. Remisser / uppföljning 
 

 Förändringar i tidtabeller för kollektivtrafik för år 2020, remiss från trafikförvaltningen  
https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/nyheter/2019/02/remiss-t20/ 

SIKO har tillsammans med Skärgårdens Trafikantförening lämnat remissvar. Britt informerade 

om innehållet i svaret – bland annat vikten av att trafiken utvecklas kontinuerligt och behovet 

av en basturlista. 

 Utbyggnad av Stavsnäs vinterhamn Uffe visade det omfattande remissunderlag som 

sänts ut (mer än 50 sidor). Ulla fick i uppdrag att i samarbete med Nämdö (Malcolm) 

besvara remissen för SIKO:s del. 

 

9. Ansökan om medlemskap 

Ansökan om medlemskap har inkommit från Möjaskärgårdens Företagarförening (MSFF). 
Formellt beslut kommer att kunna tas vid kommande årsmöte. Tills vidare fick Uffe i uppdrag att 

https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/nyheter/2019/02/remiss-t20/
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bjuda in MSFF:s ordförande Monica Pettersson till nästa styrelsemöte den 28 augusti. 

 

10. På gång / avrapportering 

 Post och paket Även Runmarö har fått paketservice. 

 

 Kommunikation SIKO 2030 Se punkt 6 ”Manifestation Levande Skärgård”. Britt och Uffe 
berättade vidare om ett förslag att besöka Åre kommun, då det där finns många exempel på 
hur en avfolkningstrend har förbytts till tillväxt. Det finns många kopplingar till projekt 
Skärgårdsmentor (t ex Inflyttnings-team) och de övriga tillväxt- och glesbygdsorienterade 
frågor SIKO driver. 

 

 Sjötrafik  

 Tillgänglighets- och miljöfrågor är prioriterade för SIKO att driva. 
 

 Av Trafikförvaltningens upphandlingar återstår Område D1 (”norra 
mellanskärgården” Finnhamn, Ingmarsö, Husarö).  

 

 Genom företagsköp är det nu Transdev som svarar för trafiken i nästan hela 
skärgården (inte D1, än??). Risken för monopolsituation i skärgårdstrafiken, som 
SIKO påtalade när upphandlings-karusellen startade, är nu uppenbar.  

 

 Skolskjuts Lilla Gräskö Norrtälje kommun kommer att lösa frågan enligt 
underhandsinformation vid senaste Regionalt Skärgårdsråd. 

 

 Skärgårdens trafikbryggor En generell diskussion om krav och förutsättningar för 
bryggor fördes – aktualiserad bland annat genom problem med Långviks brygga 
på Möja (artikel i tidningen Skärgården). 

 

 Nystart av medlemsförening Uffe redogjorde för nuvarande läge vad gäller 
Mellanskärgårdens Intresseförening. Frågan har aktualiserats efter debattinlägg i tidningen 
Skärgården. Avsikten var att ett årsmöte skulle hållas på Husarö den 18 april kl 16 och 
ambitionen är att Mellanskärgårdens Intresseförening får en nystart och med 
verksamhetsområde Ingmarsö – Husarö och närliggande öar. Uffe, Björn C och Britt kommer 
att delta på mötet. Det planerade mötet kom inte till stånd och planen är nu att mötet skall 
ske 10 augusti kl. 10 på Husarö.  

 

 Möten man varit på Se punkt 11. 

 

11. Information  

 Exekutivkommittén Britt rapporterade att de frågor som varit aktuella på senaste mötet var 
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 Presentation av Värmdö kommun (en skärgårdskommun presenterar sig vid varje 
möte, nästa gång blir det Haninge) 

 Vatten Länsstyrelsen gjorde en omfattande föredragning gällande vatten – tillgång till 
dricksvatten, avsaltning och avloppshantering. 

 Skolskjutsar i skärgården Länsstyrelsen redovisade, som svar på Uffes begäran vid 
tidigare möte, en sammanställning över skolskjutsar i skärgården. OBS 
Medlemsföreningarna fick i uppdrag att kolla sammanställningen och rapportera 
eventuella kompletteringar. (Bilägges) 

 

 Regionala Skärgårdsrådet Uffe informerade om de presentationer av utvecklings / 
tillväxtprojekt som gjordes vid senaste mötet: 

 Ornö – Per Erik Åkerman 

 Möja – Monica Pettersson 

 Sandhamn – Peter Ödling 

Vidare informerades om projektet ”Bli mer digital” samt att en Landsbygdskonferens 
kommer att hållas i Södertälje den 4 oktober och vid samma tillfälle även 
Byalagskonferens (bredband). 

 

 SRF Uffe rapporterade från SRF:s årsmöte 27 – 28 april i Söderhamn.  

 

 Barn och ungdomsfrågor Dialog kring problem i Värmdö skärgårdsskola. 

 

 Möten framöver 

Skärgårdsbåtens Dag, 12 juni (Nilla är funktionär ombord på Västan) 

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 18 juni 

Björkö Arholma årsmöte 12 juli 

SIKO AU, 12 augusti 

SIKO styrelse, 28 augusti, kl 13 – 16 Björkö – Lena S planerar! 

Skärgårdsting Nynäshamn, 31 augusti 

Regionala Skärgårdsrådet, 19 september kl 11-14 

SIKO skärgårdskonferens och jubileum, 19 september 

Amfibieregementets skärgårdsråd, Berga, 24 september kl 18 
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SIKO AU, 24 september 

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

SIKO styrelse, 1 oktober, kl 14 - 17 

Landsbygdskonferens i Södertälje, 4 oktober 

Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 17 oktober 

BSPA (Baltic Sea Protected Area) 6 november 

SIKO AU, 12 november 

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 15 november 

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 

 

 Info från medlemsföreningarna (medlemsantal) 

Den info som lämnats om antal enskilda medlemmar i respektive medlemsförening är enligt nedan. 
Uppdrogs åt medlemsföreningarna att komplettera informationen. 

Runmarö Intresseförening 310 

Mellanskärgårdens Intr. För Info saknas 

Rindöborna  480 

Nämdö Hemb. för.  300 

Stavsuddaskärg. Intr. för. 200 
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Blidö Frötuna Intr. För. 300 

Björkö Arholma  800 

Ornöborna  100 

Östra Lagnö byalag  35 

Svartsörådet  140 

SSIF   135 

Sandhamns Intr. för.  Info saknas 

Utö Intr. för.  Info saknas 

Arholma skärgårdsför.  Info saknas 

Ljusterö skärgårdsför.  Info saknas  

Totalt   2800 

 

12. Övriga frågor 

o Näringslivsfrågor bör synas bättre bland SIKO:s frågor – se över namnen på SIKO:s 
fokusgrupper. 

o Kontaktuppgifter till ordförande i respektive medlemsförening – Uffe anmälde att han 
innan midsommar vill få information om ”namn, tel. och e-post” till ordförande i 
medlemsföreningarna för att möjliggöra snabbare och effektivare kommunikation. 

o Skyltning på öarna – Malcolm väckte frågan om hur skyltningen ser ut på olika öar. 
Uppdrogs åt Malcolm och Göran L att återkomma i frågan. 

13. Mötet avslutades Mötet avslutades. 

 

Britt Fogelström  

Justeras: 

Ulla Larsson         Ulf Westerberg, ordf. 


