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SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2017

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från
styrelsemöte i Fisksätra, museet Hamn, 11 december 2017

Närvarande:
Ulf Westerberg

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening

Nilla Söderqvist

Nämdö, Nämdö Hembygdsförening (vice ordf.)

Urban Gunnarsson

Norrtälje, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Britt Fogelström

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr.)

Ulla Larsson

Runmarö, Runmarö Intresseförening

Björn Cederwall

Svartsö, Mellanskärgårdens Intresseförening

Rolf Kling

Svartsö, Svartsörådet

Bo Tyrefors

Dalarö, Södra Skärgårdens Intresseförening

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 från
föregående styrelsemöte 13 november som justerats via mail av Nilla
Söderqvist samt minnesanteckningar från föregående AU-möte4 december,
som justerats via mail av Urban Gunnarsson, lades till handlingarna.
5. Remisser / uppföljning
Ulf kommenterade de remisser som varit aktuella under hösten:


Landsbygds- och Skärgårdsstrategin (se tidigare protokoll)



RUFS (se tidigare protokoll)
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Stavsnäs vinterhamn Ingen officiell återkoppling än, men Ulla L
hade hört att det planerade parkeringsdäcket, inte längre är kvar i
planen.



Horstensleden Ingen formell remiss har varit utsänd, men SIKO
har skickat in remiss synpunkter. Regeringen och
Näringsdepartementet arbetar för närvarande med ”hållbart
transportsystem” och där finns Horstensleden med.

6. Ekonomi Urban rapporterade att anslaget nu har betalats ut, så likviditeten är för
närvarande god. Det är hög tid att skicka in räkningar för resor och arvoden. OBS
använd den nya blanketten, där tidsåtgång skall anges både för möte och för restid.
OBS även mötesdeltagande som inte innebär rätt till ersättning (AU möten, skype
möten mm) skall redovisas, så att en total bild av omfattningen av SIKO:s
mötesdeltagande kan redovisas.

7. På gång / avrapportering


SRF
o Bo T rapporterade från SRF:s Bo-grupp, som besökt SCB i
Örebro. Det var ett givande besök. Genom en hopkoppling av
GIS information och folkbokföring kan en mer rättvisande bild av
bofasta på öar redovisas. Offert är på gång och SIKO
konstaterade att vi är mycket intresserade av informationen.
o Val till SRF styrelse Ulf sammanfattade de synpunkter som
framkommit och det uppdrogs åt Björn S att skicka in SIKO:s
namnförslag.
o Uffe rapporterade från SRF:s Bredbandsgrupp, som gjort ett
besök på Holmön utanför Umeå.



Regionala Skärgårdsrådet Rapport lämnades från senaste mötet den
8 december och anteckningarna kommer att delges så fort som de
kommer. Det var ett bra möte med mycket aktuell information.
SIKO har varit delaktig i mätningar för att följa upp mobiltäckningen,
vilket berördes under redovisningen av bredbandsutbyggnad. Gå gärna
in på www.täckningskollen.se och kolla läget där du bor!
Vidare tog SIKO tillfället i akt till opinionsbildning gällande
Horstensleden. Det beslutades att en fördjupad information skall
lämnas på nästa möte.
Efter Regionala Skärgårdsrådet hade Ulf, Nilla och Britt ett
avstämningsmöte med Landstingets handläggare Christina Larsson.
Det var mycket positivt och SIKO planerar att bjuda in Christina till
något eller några av våra styrelsemöten.



Sjötrafik Britt informerade om Ingmarsö-mötet – ett öppet möte om
vintertrafiken enligt tabell 12 (Åsättra – Ingmarsö – Finnhamn – Husarö)
– som SIKO arrangerat i samarbete med Waxholmsbolaget. Vidare har
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även ett möte för entreprenörer (de som eventuellt kommer att lämna
anbud i kommande upphandling, så kallade E39) hållits. Detta möte
avsåg enbart själva upphandlingsprocessen – ingen info om innehållet i
E39. I början av februari kommer upphandlingsunderlaget att
presenteras.


Barn- och ungdomsfrågor Ulf kommenterade kort fjärrundervisning. I
övrigt bordlades punkten.



Rapporter (övriga möten man varit på)
o Avfallshantering Rolf rapporterade från möte med Värmdö
Hamnar, där även Monica Pettersson deltagit. Bl a hade
hantering av miljöfarligt avfall, vitvaror mm diskuterats.
o Lokala skärgårdsråd SIKO har egna platser i Norrtälje och
Värmdö kommuners skärgårdsråd, vilket är positivt.
Förhoppningsvis kan detta utvecklas även inom fler
skärgårdskommuner.
o Inför valet 2018 Nya regler för tillgänglighetsanpassning och
nya valdistrikt innebär att det är klokt att följa upp den lokala
planeringen, så att möjligheten att rösta på öarna bibehålls.
Uppdrogs åt Ulf att ta upp detta på Exekutivkommittén.



Medlemsföreningar
o Bo T rapporterade från Dalarö Skärgårdsting, 2018 kommer
tinget att hållas lördag den 18 augusti. Vidare informerade Bo
om problem med avloppshanteringen på Landsort och även
igenväxning med sly. Förslag finns att låna getter från Gålö för
bete, Länsstyrelsen är engagerade.
o Nilla berättade att Nämdös vinterturlista innebär problem för
bofasta på Mörtö och Uvö – att åka fram och tillbaks till
fastlandet över dagen är endast möjligt en av veckans dagar och
då med ett relativt kort uppehåll på fastlandet.
o Björn S rapporterade från Blidö Frötuna att diskussioner förs om
eventuell vinterbro till Löparö – önskemålen går isär för
bofasta och sommargäster.
o Norrtälje har tagit fram förslag till Skärgårdsstrategi, som nu
remissbehandlas.
o Bo T tog även upp frågan om utveckling i skärgården.
Konstaterades att ”bevarandekrafterna” är starka och att SIKO
roll är att verka för utveckling.

8. Information från ordförande, AU


Exekutivkommittén Ulf rapporterade från mötet den 28 november. Det
hade varit ett bra möte som leddes av vikarierande landshövding Åsa
Ryding.
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Ämnen som diskuterats var bland annat:





Områden av riksintresse



Översyn fokusområden



Byggande av permanentbostäder till rimliga kostnader (skall bli ett
fokusområde) I anslutning till denna punkt kommenterade Bo T att
möjligheten att bygga hyresbostäder på den mark med
tomträttsmöjligheter som Skärgårdsstiftelsen äger på Gålö och i
Riddersvik.



Kopplingen mellan lokala skärgårdsråd och det Regionala
Skärgårdsrådet



Initiativ till vandringsled ”Ö till Ö”

Post och paket Ulf rapporterade att Thomas N organiserar ytterligare ett
möte med paketdistributörer den 24 januari. Uffe för SIKO och Lotta Ljungberg
för Skärgårdsföretagarna är inbjudna att delta även denna gång.
Försöksverksamhet med samordnad paketdistribution kommer att genomföras på
Möja och Utö.



Ansökan om medlemskap i SIKO, Bordlades. Två föreningar,
Kymendö och Stavsudda, har visat intresse, men ännu inte inkommit
med ansökningar.



Hemsidan Överenskoms att en översyn över hemsideleverantörer skall
göras. Uppdrogs åt Bo T, Nilla och Britt att rapportera om detta på
styrelsemötet i januari.



Möten framöver, Ö för Ö – möten planeras på Tjockö i februari och på
Arholma i mars. Datum är ännu inte satta.
Kalendarium (hålls även löpande uppdaterat och finns på SIKO:s
hemsida http://siko.org.se/text2_42.html )
 Skärgårdsstiftelsen 12 december, kl. 10
 Partnerskap för Landsbygdsprogrammet samt Havs- och
fiskeriprogrammet, 15 december kl 8.30-12, Länsstyrelsen
2018
 SIKO AU (fysiskt möte) 10 januari kl. 10
 Trafikantföreningens styrelse, 18 januari
 Möte med paketdistributörer 24 januari
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 SIKO styrelse 30 januari, kl. 10-14 preliminärt
Skärgårdsstiftelsen
 Årsmöte Nämdö Hembygdsförening 3 februari kl. 14
 SIKO AU, Skype, 6 februari kl. 18
 Regionala Skärgårdsrådet, 15 februari
 Baltic Fem, Campus Roslagen, 16 februari 2018
 SIKO årsmöte 16–17 februari, Sandhamn
 Trafikantföreningens Vintermöte, 22 februari
 Webbseminarium Trafik (Landsbygdsnätverkets Trafikgrupp),
28 februari
 Exekutivkommittén, 6 mars kl 8 - 10
 Skärgårdsstiftelsen, 22 mars
 SRF årsmöte 24 mars
 Referensgruppen för Sjötrafik 9 april kl. 14.30.-15.30
 Regionala Skärgårdsrådet, 17 maj
 Exekutivkommittén, 13 juni kl 8 - 10
 Skärgårdsbåtens Dag, 13 juni
 Skärgårdsstiftelsen, 15 juni
 Regionala Skärgårdsrådet, 20 september
 Exekutivkommittén, 12 oktober kl 8 - 10
 Referensgruppen för Sjötrafik 30 oktober kl 14.30 – 15.30
 Skärgårdsstiftelsen, 16 november
 Regionala Skärgårdsrådet, 29 november
 Skärgårdsstiftelsen, 14 december


Arbetsgrupper Uffe påpekade att ambitionen framöver är att ha 1 – 2
möten för arbetsgrupperna per år (utöver träffar som grupperna själva
planerar).



SIKO 2025 Kommer att tas upp på årsmötet och med skrivet material
(Per F och Calle R) som underlag.



Årsmöte / Möte med politiker (val 2018) Årsmötet är planerat till
fredag 16 februari (politikerdebatt inför valåret) och lördag 17 februari i
Sandhamn. Urban kommer att skicka ut ungefärliga tider.
I likhet med tidigare år kommer Skärgårdsföretagarna att samförlägga
sitt årsmöte med SIKO.
AU har kontakter med Landstinget för att få namn på de politiker vi vill
bjuda in (Landstingspolitiker som arbetar med skärgårdsfrågor).
Uppdrogs åt Bo T och Björn S att ta fram förslag till frågor att ställa till
politikerna – Bo och Björn kommer med på AU möte 10 januari.
Britt fick i uppdrag att kontakta SIKO:s Valberedning.
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9. Verksamhetsplan 2018 kommer att vara en viktig fråga på AU mötet 10
januari. OBS viktigt med inspel från alla.

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

Britt Fogelström
Justeras:

…………………………...................

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

Ulla Larsson

Ulf Westerberg, ordf.

