
                                                                     
 

        
 

 
 

Minnesanteckningar från 
gemensamt möte för Företagarna Skärgården och SIKO 

på BLIDÖ Värdshus tisdag 3 juni 2014  
 
 
Närvarande 

SIKO: 

Ulf Westerberg Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (ordf) 

Nilla Söderqvist Nämdö, Nämdö Hembygdsförening (vice ordf) 

Britt Fogelström Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr.) 

Alf Anderin  Svenska Högarna, Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

Björn Sjöblom Yxlan, Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

Joel Nordstedt Söderöra, Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

Lars Olsson Ornö, Ornö skärgårds Intresseförening 

Bo Tyrefors Dalarö, Södra Skärgårdens Intresseförening 

Ulla Larsson  Runmarö, Runmarö Intresseförening  

Jan-Evert Jäderlund Rindö, Föreningen Rindöborna 

Arne Griphult Östra Lagnö, Östra Lagnö Byalag 

 

Företagarna Skärgården: 
Lotta Ljungberg Ingmarsö 
Sune Fogelström Möja 
Karin Almlöf Sandhamn 
Håkan Hedberg Blidö 
Anngret Andersson Söderarm 

 



Uffe Westerberg och Lotta Ljungberg inledde med att hälsa alla välkomna och ge 
bakgrund till det gemensamma mötet. Båda föreningarna jobbar ofta med samma 
frågor och ett mer kontinuerligt samarbete kring dessa uppfattas som givande.  
  
Efter en kortare presentation av samtliga närvarande diskuterades frågorna nedan. 
Först gjordes presentationer och i samband med dessa diskuterades hur vi 
gemensamt kan arbeta vidare. Därefter samlades föreningarna till separata 
styrelsemöten. Efter dessa samlades samtliga på nytt för en gemensam 
sammanfattning och beslut om nästa steg för respektive fråga. 
 

 Sjötrafiken, Britt sammanfattade nuläget gällande sjötrafikupphandlingen: 
Skrivelse från Företagarna Skärgården, Trafikantföreningen och SIKO i början av 

mars 
  
Möte med Trafikförvaltningen på SL i början av april 
 
Mail från Trafikförvaltningen med besked om förseningar i början på maj 
 
Sjötrafikråd och referensgrupp – löften och utsagor finns, men inget händer före 

hösten (=valet) 
Sammanfattningsvis kommer heller inga beslut att tas före valet. 
 
Anngret påtalade att SL kommer att utreda anropsstyrd trafik på land och efter 
diskussion uppdrogs åt Britt att göra en skrivelse med budskapet att även 
sjötrafiken bör beaktas i samma utredning. 
 

 Postservice, Nilla informerade om att hon och Camilla S tidigare tagit fram en 
skrivelse i frågan till Gustav Hemming. En allmän diskussion om post- och 
paketservice i skärgården fördes. Alla var eniga om att en skrivelse med 
”SIKO:s och Företagarna Skärgårdens inställning gällande post- och 
paketservice” bör tas fram och det uppdrogs åt Nilla och Lotta att utforma 
den gemensamma skrivelsen. 

 

 Strandskydd, Arne gav en bred bild av läget gällande strandskyddslagens 
tillämpning, vilken många gånger ger anledning till upprörda känslor och en 
känsla av rättskränkning och maktlöshet. Detta skall inte ställas i motsats till 
uppfattningen om allemansrätt och rörligt friluftsliv, vilket i sig är positivt. SIKO 
kommer genom Arne att driva frågan och även på nytt lyfta den till 
Skärgårdarnas Riksförbund, SRF. Anngret stöttar Norrtäljes kommunalråd, 
som har stort engagemang i frågan. 

 

 Nytt Leaderområde, Sune informerade om det arbete som planeras för att 
etablera ett nytt Leader-område. Lasse Olsson kommer att representera 
SIKO i detta arbete fram till och med att en interimsstyrelse för det nya 
Leader-området bildats och Anngret representerar Företagarna Skärgården. 

 

 Politikermöte 4 september på Vaxholms Bio, SIKO har sedan tidigare 
planerat för Höstmöte och politikerdebatt den 4 september på Waxholms Bio. 
Beslutades att mötet kommer att genomföras i samarbete med Företagarna 
Skärgården. En arbetsgrupp med Urban och Nilla från SIKO samt Agneta 
Österman och Lotta från Företagarna Skärgården kommer att arbeta med 
förberedelserna. Klart är att Lasse Söderman från tidningen Skärgården 



kommer att vara moderator och att Bengt Almkvist från SRF kommer att 
medverka.  

 

 Övriga gemensamma frågor: 

◦ Fartområden, Anngret informerade om att Företagarna Skärgården driver 
denna fråga och har kontakter med Transportstyrelsen. SIKO engagerar 
sig när så blir aktuellt. 

 

◦ Bostäder i skärgården, En viktig fråga tyckte alla. SRF har en Bo-grupp 
som arbetar med detta. 

 

◦ Arbete året runt, Tanken är att i lämpliga sammanhang föra fram att 
utpräglad säsongsverksamhet (t ex viss turism) inte är lösningen för en 
levande skärgård. Alla var eniga i sak, men beslut om någon konkret 
åtgärd togs inte  i dagsläget.  

 

 
Sammanfattningsvis var samtliga mycket nöjda med det gemensamma mötet SIKO / 
Företagarna Skärgården och ser positivt på fortsatt nära samarbete. Beslutades att 
ha ett nytt gemensamt möte den 15 oktober. Uppdrogs åt Nilla att planera praktiskt 
för detta, preliminär bokning finns på Svealands Kustvattenvårdsförbund. 

Långsiktigt vill de båda föreningarna utöver löpande samarbete arbeta för två 
gemensamma möten per år. 

 

 

 

Britt Fogelström 

enligt uppdrag 

 


