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SIKO styrelsemöte, möte nr 5 år 2019 

 

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation,  

protokoll från styrelsemöte, Hembygdsgården på Björkö, den 28 augusti 2019 

  

  

 

Mötet inleddes med information från Lena S om Björkö och Björkö Arholma 

hembygdsförening (ca 800 medlemmar), info från Jojo om Björkö-Arholma 

skärgårdsförening (drygt 50 medlemmar) och från Lars-Gunnar Tjärnquist om Arholma 

intresseförening (ca 40 – 50 medlemmar) samt från Per Persson om planen för byggnation 

av Björkö Kyrkby. 

 

Utöver SIKO styrelse medverkade: 

Jan-Eric Vollrang  Björkö-Arholma skärgårdsförening 

Johanna ”Jojo” Freund Franzén Björkö-Arholma skärgårdsförening 

Lars-Gunnar Tjärnquist  Arholma Intresseförening 

Per Persson   Björkö Landsbygds Utveckling 

Bo Gidlöf   Björkö Landsbygds Utveckling 

 

Efter nedläggningen av Björkö Arholma skola flyttar inga barnfamiljer ut – en påminnelse 

om hur central roll en fungerande skola har för att få en glesbygd att leva och växa. 

Planerna på byggnation av Björkö Kyrkby som redovisades var imponerande och intressanta 

att få ta del av. 

Som alltid –möjligheten till ”besök i verkligheten” och dialog om utmaningar och 

möjligheter är givande och ger energi att arbeta vidare för levande skärgård.  

Stort tack till Lena S och övriga arrangörer! 

 

 

SIKO styrelsemöte nr 5 

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 

Björn Sjöblom, Yxlan  Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

Bo Tyrefors, Södra Gålö   Södra Skärgårdens Intresseförening 

Ulla Larsson, Runmarö   Runmarö Intresseförening 

Göran Lagerström, Karsholmen  Stavsudda Skärgårdens Intresseför. 

Lena Svenonius, Björkö   Björkö Arholma Hembygdsförening 

Björn Öberg, Landsort 

Malin Wallner  Projektledare Skärgårdsmentor 
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Frånvarande: 

Malcolm Dixelius, Nämdö  Nämdö Hembygdsförening 

Jan-Evert Jäderlund, Rindö  Rindöborna 

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 10 
juni samt AU möte 12 augusti lades till handlingarna.  

 

5. Projekt SIKO och medlemsföreningarna 
 

• Skärgårdsmentor Malin W och Göran L presenterade lägesrapport och arbetsplan för 
projektet. På SIKO konferensen ”Manifestation Levande skärgård” den 19 september 
kommer Skärgårdsmentor att presenteras.  

Under rubriken ”Skärgårdsflytten” kommer det på SIKO:s hemsida att finnas möjlighet att 
anmäla intresse för att bli skärgårdsbo. 

Ordförande uppmanade på nytt samtliga medlemsföreningar att lämna uppgifter om 
kontaktpersoner på kärnöarna inom respektive område – e-posta Uffe! Viktig information 
när projektet ska igång med intervjuer och kontakter på kärnöarna! 

• SSIF Bo Tyrefors berättade om aktuella frågor / projekt inom SSIF – se bilaga! 

• Landsort Björn Öberg informerade om Baltic gates projektet, som nu tilldelats medel. 

• Nämdö Nilla informerade att kommunens lärarbostad på Nämdö, som stått tom i många år, har 
sålts och att två nya bofasta snart flyttar in! 

• Stavsudda Skärgårdens Intresseförening Göran L berättade om Stavsudda dagen, då bl a 
professor Anders Nordström från KTH berättat om vattenprojekt. Inriktningen mot 
kunskapsinnehåll på Stavsudda dagen hade varit mycket uppskattat och föreningen hade 
även fått 25 – 30 nya medlemmar. 

• Runmarö Ulla informerade om att en uppskattad och omtyckt lärare nu avslutat sin 
anställning på Runmarö med hänvisning till samarbetsproblem med skolledningen. 

• Svartsö Björn C informerade från Sea Stop projektet – bryggorna är utlagda, men 
servicebyggnaden försenad. 17 hushåll har fått VA + fiber. 
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• Björkö Lena berättade om planerad fiberutbyggnad och utveckling av Hembygdsgården 
till mötesplats. 

 

6. Manifestation Levande Skärgård  

Göran L informerade om planeringsläget för Manifestation Levande Skärgård. Bakgrunden är att 

”SIKO 50 år” vill ta chansen och push’a för skärgårdsutveckling. 

• Manifestationen riktas 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. 16 – 19 (tidsmässig anslutning till det Regionala Skärgårdsråd som håller 

möte samma dag). 

• En preliminär inbjudan (”save the date”) skickades ut innan sommaren. Definitiv inbjudan 

går ut första dagarna i september. 

• En stor del av innehållet bygger på inspelade avsnitt (Malcolm D producerar) med fokus 

på skola, fiberutbyggnad m fl centrala skärgårdsfrågor. 

 

7. Ekonomi  

Urban redovisade läget. Resultat- och balansräkning bifogas protokollet. 

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

Ornöborna har dispens från avgiften beviljats för 2019 och avsikten är att föreningen kvarstår 

som medlem även fortsättningsvis.  

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

inte spara allt på hög tills årsskiftet).  

Ny kontaktperson på Regionen är Tove Ellingsen (ersätter Christina Larsson, som numera arbetar 

på Värmdö kommun). 

Beslut: Styrelsen beslutade att betala 1000 kr för två sidor med SIKO information i den av 

Skärgårdens Trafikant förenings utgivna ”Skärgårdsboken” (innebär en rabatt på drygt 50%). 

 

8. 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. 
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9. Ansökan om medlemskap 

Ansökan om medlemskap har inkommit från Möjaskärgårdens Företagarförening (MSFF). 
Formellt beslut kommer att kunna tas vid kommande årsmöte. MSFF:s ordförande Monica 
Pettersson bjuds in till nästa styrelsemöte den 1 oktober. 

 

10. På gång / avrapportering 

• Post och paket Även Runmarö har fått paketservice. Nilla berättade att detta tillfälligt och 
felaktigt inneburit att även Nämdö paketen hamnade på Runmarö. Detta är nu åtgärdat och 
Nämdö paketen kan som tidigare hämtas på fastlandet. 

 

• Kommunikation SIKO 2030 Bordlades. 

 

• Sjötrafik  

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

• Den tidigare försöksverksamheten med att de som har SL:s periodkort kan åka 
gratis på Waxholmsbolagets båtar har nu permanentats. 

 

• Trafikförvaltningen har påbörjat ett projekt som syftar till att utreda hur regionens 
sjötrafik ska planeras på längre sikt för att få ökad regional tillgänglighet samt 
korta restider för resenärer. Målet är att genom en behovsanalys och 
trafikutredning föreslå inriktning för planeringsår 2025 och framåt. Inom detta 
projekt samverkar Trafikförvaltningen med flera aktörer. Som en del i detta har 
Uffe och Britt deltagit i möte med Sonny Österman på Trafikförvaltningen. 

 

• Bo Tyrefors påtalade att kommunerna får remisser om sjötrafiken från 
Trafikförvaltningen. Det är därför viktigt att SIKO är uppmärksamma på 
beslutsvägarna och påverkar i rätt forum. 

 

• Nilla berättade att Andreas Adolfsson från Trafikförvaltningen kommer till Nämdö 
för att diskutera godstrafik. 

 

• Nystart av medlemsförening Uffe redogjorde för nuvarande läge vad gäller 
Mellanskärgårdens Intresseförening. Avsikten var att ett årsmöte skulle hållas på Husarö den 
10 augusti, men mötet ställdes in då antalet anmälda var för litet. Ambitionen är att 
Mellanskärgårdens Intresseförening skall få en nystart och med verksamhetsområde 
Ingmarsö – Husarö och närliggande öar. Ett möte planeras nu under hösten med den 
tilltänkta interimistiska styrelsen. 
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• Möten man varit på  

• Livsmedelsstrategi Uffe rapporterade från möte den 21 augusti, som han deltagit 
i. 

• Handlingsplan för Landsbygd och skärgård Nilla rapporterade från möte 23 
augusti. 

• Radio Stockholm Uffe och Gustav Hemming har medverkat i Radio Stockholm, 29/7, med 
frågeställningar angående markförsäljning i Norrtälje kommun (Singö skola mm). 

• Haninge Skärgårdsråd Bo T berättade att förslag framförts på mötet att en 
skärgårdssamordnare bör tillsättas. 

 

11. Information  

• Exekutivkommittén Uffe påtalade att en uppdaterad version av Skärgårdsfakta finns på 
nätet. 

• Regionala Skärgårdsrådet Nästa möte är 19 september. 

• SRF  

• Representantskapsmöte hålls på Ven 20 – 22 september  

Uffe informerade att Representantskapsmötet är tänkt att ägnas åt SRF:s framtida 
arbetssätt. 

Uffe och Björn är ordinarie representanter, övriga två SIKO representanter beslutades 
efter dialog inom styrelsen att bli Göran L och Bo T. (OBS beslutet att få en 
representant från Kymmendö, har ändrats efter styrelsemötet och är avstämt med SIKO 
ordf.) Styrelsen tillstyrkte även att Nilla och Britt deltar. 

Sekreteraren fick i uppdrag att göra anmälan om deltagande till SRF. 

• Bo Tyrefors lyfte fram frågorna om 

• Strandskydd 

• Förmånsvärden och Bränsleskatt 

och vill att dessa frågor lyfts till SRF. Beslutades att en skrivelse skall lämnas från SIKO 
till SRF (se bilaga). 

 

• Barn och ungdomsfrågor En skrivelse från SIKO angående nedstängning av högstadiet på 
Möja (Värmdö skärgårdsskola), har tagits fram. Styrelsen beslutade att skrivelsen skall 
skickas och att det är viktigt att SIKO visar lokalt stöd i principiella frågor. Se bilaga. 

 

• Möten framöver 

• Skärgårdsting Nynäshamn, 31 augusti Tema: Vattenvägar & sjötransporter 

• SKVVF, 13 september, styrelsemöte 

• Regionala Skärgårdsrådet, 19 september kl 11-14 
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• SIKO skärgårdskonferens och jubileum, 19 september på Skansen 

• 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 

• SIKO styrelse, 1 oktober, kl 14 – 17 på Kvarnholmen (Göran ordnar lokal) 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 kl 16.30 – 20.00 

• Värmdö skärgårdsråd, 10 oktober 

• SKVVF kontaktomudsmöte, MKV för vatten, 11 oktober 

• Landsbygdskonferens, 15 okt i Sthlm (SKL och Tillväxtverket). 

• Landsbygdsnätverket / SRF ”Skärgårdskonferensen”, 16 – 18 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 

 

• Info från medlemsföreningarna Se under punkt 5. 
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12. Övriga frågor 

• Bilbesiktning på öarna Ulla rapporterade att besiktning genomförts enligt följande: 

• Runmarö 62 bilar 

• Svartsö 12 bilar 

• Möja 69 bilar 

• 7 – 8 september Besiktning på Utö 

 

13. Mötet avslutades Mötet avslutades. 

 

Britt Fogelström  

Justeras: 

Ulla Larsson         Ulf Westerberg, ordf. 

 

 

Bilagor: 

• Aktuella frågor inom SSIF 

• SIKO Resultat- och balansräkning 

• Skrivelse om Strandskydd mm 

• Skrivelse om Värmdö skärgårdsskola 


