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Karin Ernlund, Gustav Hemmings medarbetare informerar.
Postverket vill införa bryggpost på Tjockö. Idag har affären på Tjockö hand om detta
uppdrag mot en ersättning av 17,000 kr/mån. Posten vill ha ett avtal med WÅAB där
ersättningen skulle bli 4 000 kr/mån. Detta skulle vara katastrof för öborna och för
handlaren. Följden kan bli att affären läggs ner, posten blandas i en låda och gamla
människor kan inte hämta sina paket.
Lagen säger att personer över 80 år i glesbygd har rätt till utvidgad service, men det
verkar inte fungera i skärgården. En statlig utredning pågår, ansvarig Annie Lööf.
Gustav Hemming har skickat ut ett brev till skärgårdshandlarna med intervjufrågor för
att få veta hur situationen ser ut idag.
Sjötrafikupphandlingen är avbruten. Trafikförvaltningen har fått i uppdrag att förlänga
dagens avtal med 2 år för att säkerställa sjötrafiken.
Ett önskemål från SIKO är att skärgårdsbefolkningen/företagare en involveras i en
samorganisation för ett effektivt arbete.
Skärgårdstrafiken strejkar sedan måndagen 4 november. Stora delar av mellersta
och södra skärgården berörs vilket är cirka 1500 resenärer. Strejken är en
samhällsfara. Värmdö kommun har ordnat skolskjutsar med båttaxi.

Mötets öppnande
Ordförande Pia Södergren öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Då ordinarie
sekreterare är frånvarande utses Berit Karlsson att skriva protokoll.
1 Justerare
Arne Griphult utses att justera protokollet.
2 Dagordning
Föreslagen dagordning godkänns.
3 Föregående protokoll
Kort genomgång av föregående styrelseprotokoll och AU-anteckningar varefter
dessa läggs till handlingarna.
4 Ekonomi
Del 2 av det ekonomiska bidraget är inkommet. SIKO:s budget håller.
Beslutas att skicka in SIKO:s bidragsäskande dagen efter årsmötet i februari för att
om möjligt få pengarna utbetalade tidigare på året.
Landstingets tjänsteman Schewen Nysmed har påpekat att verksamhetsberättelsen
bör innehålla mer bakgrundsinformation och syfte till deltagande i olika möten.
5 Ö-rapporter
SSIF har firat 50-årsjubileum med en sponsrad medlemsresa till Landsort
SSIF har även detta år prioriterat frågan om kommunikationer i skärgården samt krav
på enskilda avlopp.
SSIF har deltagit i och stöttat projektet ”Rädda Huvudskär”.
SSIF har sökt EU-bidrag till en förstudie att starta ett projekt ”Partnerskap för att
utveckla byggutbildningar i skärgårdens kulturmiljöer ” i samarbete med Fredrika
Bremergymnasiet och Skärgårdsstiftelsen.
SSIF har årsmöte 23/11.

Östra	
  Lagnö	
  
Årsmöte hölls i maj. Föreningen har haft ett trevligt höstmöte. Arne Griphult planerar
en fotobok om ön. Strandskyddet har fått orimliga konsekvenser på bl.a. Östra
Lagnö. Markägare får inte ställa ut trädgårdsmöbler nära stranden på sin tomt,
bryggor får inte byggas för att det går att köra bil till tomten. Markägare tvingas att
tvärs över sin tomt markera var 100 meters linjen från stranden går med ett staket
etc.
Blidö Frötuna
Blidö – Frötuna har årsmöte den 14/11. Ny ordförande kan bli Alf Anderin om
årsmötet beslutar så. Tyvärr finns ingen representant för Tjockö i föreningen i
styrelsen.
Köpmanholms skola var nedläggningshotad. Ärendet är avbrutet och skolan blir kvar.

Mellanskärgården
Kan ej komma p.g.a strejken. Det går ingen båt ut fr. Boda kl 1710 och det finns
ingen båt in kl 0725. Liten rapport från MSIF:
Årsmöte den 17 aug., få deltagare. Fick två nya i styrelsen. Föreningen har haft en
låg profil detta år, inte drivit några speciella frågor, men de som har haft uppdrag för
MSIF har rapporterat. MSIFkommer att ha ett styrelsemöte i mitten av november där
vi skall försöka träffas alla i styrelsen. Planerar att ha årsmötet i januari 2014.
På Svartsö kommer det genom privat initiativ att byggas ett vandrar hem med
självhushåll. Byggstart snarast möjligt. Alla papper är klara. Varannan torsdagskväll
har Svartsö Krog pubafton , bra tillströmning av folk.
Gustav Andersson(Börje Anderssons son) fick hjälp, som ni kanske såg på TV, av
”Arga snickaren” att få sitt hus färdigställt.
Hälsningar Björn C.
Nämdö
Nämdö har idag 60 fastboende.
En ny orgel är inköpt till Nämdö kyrka, kostnad 240 000 kronor. 150 000 kronor av
dessa har insamlats.
Ett nytt medlemsblad kommer ut inom kort.
Nämdö har fått en Defibrillator (hjärtstartare) till ön.
Vid ett bredbandsmöte inom BUD-projektet som hölls på Nämdö diskuterades
upphandling av kommunikationsuppbyggnad samt förslag till samarbete mellan
öarna.
Strandskyddsdispens gäller för bredbandskablar.
Rindöborna
Man har sökt och nu fått en lokal och möbler för ungdomar.
Nattvandring ska starta på Rindö.
Tunga färjetransporter utanför Rindö till Ekerö vållar stora problem.
6 Mötesrapporter
Rapporter är utskickade av dem som deltagit i olika möten för SIKO.
7 Remisser
Per Frideen handhar RUFS-remissen – riksintressen för friluftslivet - och kommer att
delta i konferensen på Södertörns högskola. Kommentar: alla öar där det finns
permanent befolkning bör ingå, inte bara kärnöar.
Camilla Strandman har svarat på remissen till Naturskyddsföreningen, Gunilla
Söderqvist har svarat på remissen för SIKO.
Remissvar angående strandskydd, se hemsidan.
8 Ungdomsfrågan
Hur fortsätta med ungdomsfrågan? Ungdomarna vill vara delaktiga i de frågor som
intresserar dem, men vill inte sitta i långa möten. Det står dock klart att många
ungdomar vill bo kvar i skärgården om kommunikationer, bostadssituationen
förbättras. Föreslås att ha ett möte med nuvarande projektledare Sandra Lövgren för
det fortsatta projektarbetet.

9 . Årsmöte
Beslutas att ha årsmöte 15 – 16 februari på Landsort. Konferenslokal, mat och
husrum är bokat. Båt avgår från Torö. Föreslås att ordförande kontaktar Bengt
Almqvist, SRF och ber honom vara mötesordförande. Viktigt att representanter från
varje förening deltar eftersom det är andra året för röstning av stadgeändringarna.
Tema: Infrastruktur i skärgården – ungdomsperspektiv.
10 Kommande möte.
2014 års första sammanträde blir måndagen den 20 januari, kl 10,00.
Plats meddelas senare.
11. SRF
SRF har Representantskapsmöte på Södermalm i Stockholm 23 -‐ 24 november
2013. Tema är energi, bredband m.m.
Programmet börjar kl 9.00 på lördagen och avslutas med lunch kl 12.00 på
söndagen. Pia Södergren och Björn Sjöblom deltar som ordinarie. Ytterligare två
personer från Stockholms skärgård får delta. Lars Olsson, Ornö anmäler sig.
BUD
Föreslås att vidareutveckling av BUD planeras genom samorganisation mellan öarna.
Viktigt att få en helhetssyn för hela kusten. Föreslås att SIKO blir samordnare.
BUD 3 planeras.
12. Nästa möte
Nästa styrelsemöte är måndagen den 16 december, kl 11,00 på Lilla Hasselbacken,
Djurgården. Julbord serveras kl 14,00.
Mötet avslutas.
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