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Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte
på Hartwickska huset den 28 maj 2015

Närvarande:
Ulf Westerberg

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (ordf)

Nilla Söderqvist

Nämdö, Nämdö Hembygdsförening (vice ordf)

Urban Gunnarsson

Norrtälje, Blidö Frötuna Skärgårdsförening (kassör)

Britt Fogelström

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr.)

Björn Cederwall

Svartsö, Mellanskärgårdens Intresseförening

Alf Anderin

Svenska Högarna, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Per Frideen

Ornö, Ornö skärgårds Intresseförening

Lars Olsson

Ornö, Ornö skärgårds Intresseförening

Jan-Evert Jäderlund

Rindö, Föreningen Rindöborna

Ulla Larsson

Runmarö, Runmarö Intresseförening

Bo Tyrefors

Dalarö, Södra Skärgårdens Intresseförening

Total res- och mötestid 71 timmar.

Särskilt inbjudna:
Frida Andersson och Jessica Kjellgren (Svartsö/Möja), SHORN
Deltog under del av mötet.
Nordiska skärgårdssamarbetet och Nordiska ministerrådet anordnade i vintras en nordisk konferens
på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo (nära Helsingfors) om ungdomars och unga vuxnas möjligheter
att försörja sig på landsbygden och i skärgården. SIKO finansierade resan för två ungdomar, Frida
Andersson och Jessica Kjellgren, genom kontakter via Skärgårdsstiftelsens Young Voices nätverk.
Frida och Jessica som arbetat med SHORN (skohorn i kreditkortstorlek), som ett UF-projekt (Ung
Företagsamhet), berättade om sitt företag, sitt arbete och deltagandet i konferensen.
Sammanfattningsvis var Frida och Jessica mycket positiva till konferensdeltagandet, som varit väldigt
givande för deras del.

1) Mötets öppnande Ulf W öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2) Val av justerare Alf Anderin utsågs att justera protokollet.
3) Dagordning Föreslagen dagordning godkändes.
4) Genomgång av föregående protokoll, AU+styrelse Protokoll från föregående styrelsemöte som
justerats via mail av ordförande och av Ulla Larsson lades utan erinringar till handlingarna.
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Minnesanteckningarna från föregående AU-möte, som justerats via mail av Urban, lades även dessa
utan erinringar till handlingarna. Fortsättningsvis ska originalprotokoll skrivas ut och tas med till
mötena, så att dessa kan justeras efterhand. Rutinerna med elektronisk justering kvarstår, men
originalprotokollen skall inte fortsättningsvis signeras inför årsmötet, utan löpande.
5) Remisser



Beslut om Ålandsskärs naturreservat ligger fast efter en överklagande-process.
Värmdö kommun har skickat ut förslag till detaljplan för Stavsnäs hamn och synpunkter kan
lämnas fram till 14 juni. Nilla och Ulla från SIKO samt Karin Almlöf och Caroline Wedberg från
Skärgårdsföretagarna resp. Sandhamn hade deltagit på informationsmöte tidigare under
dagen. En kontroversiell fråga är den planerade ”studsavgiften” på 5 kr / passagerare, som
planeras att införas fr o m 2016. Styrelsen diskuterade utbyggnadsplanerna i sin helhet. Den
4 juni kl 17.15 – 19.15 är en samrådsträff, positivt om SIKO är representerade. Ulla L
informerade att Runmarö Intresseförening kommer att göra en skrivelse i ärendet. SIKO
styrelse beslutade att uppdra till Ulf, att i samråd med Karin Almlöv från
Skärgårdsföretagarna, framföra synpunkter innan den 14 juni.

6) Ekonomi Landstinget har ännu inte lämnat några besked om årets anslag och Urban kommer att
aktivt ta kontakt och försöka få fram besked. BUD projektet är slutredovisat och klart. Det finns
15.000kr avsatt i SIKO:s budget för ett uppföljningsmöte av bredbandsutbyggnaden i höst.
7) På gång / avrapportering


SRF En representant till SRF:s blåljusgrupp skall utses. Styrelsen beslutade utse Jejje som
SIKO:s representant.



Åland studiebesök 4-6 oktober Urban och Björn har i uppdrag att arbeta med den planerade
studieresan 4 – 6 oktober till Brändö i Åland. Urban informerade om reseplaneringen:
4 oktober - avresa från Stockholm till Mariehamn kl 18 söndag den
5 oktober - resa från Mariehamn till Brändö, - konferens
6 oktober - fortsatt konferens samt resa till Åbo och hemresa kl 18 från Åbo
7 oktober på morgonen - ankomst Stockholm

Vi kommer att resa med buss och ha samma buss med oss hela tiden.
Styrelsen beslutade att representanter från Skärgårdsföretagarna och från Bredbandsföreningarna kan bjudas med till självkostnad.


Möte om postservice Konstaterades att det fortfarande finns mycket att arbeta med för att
motverka försämringar och problem med post- och paketservice. PTS är ytterst ansvariga och
önskvärt är att dom anordnar ett möte i höst. Uppdrogs åt Nilla att kontakta PTS med syfte
att påverka så att ett möte kan komma till stånd.
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Strandskydd Arnes rapport från Strandskyddsdelegationens Arenakonferens på Nalen den 12
maj 2015 bilägges detta protokoll. Tidningen Skärgården har enligt uppgift en artikel om
överprövning av strandskydd på gång.



Uppdatering av RUFS Per F rapporterade från konferensen som han och Nilla deltagit i. De
delar som ägnas mest uppmärksamhet är ”klimatfärdplan” och ”transportsystem”.
”Stadskärnor” är något av ett mantra – bra för att begränsa klimatpåverkan och med
visionen om cykel som transportmedel. Var tar skärgården vägen?



Sjötrafiken
 Upphandlingsprocessen är inne i en så kallad ”tyst period” för närvarande, så någon
ytterligare officiell information finns inte för närvarande. Däremot har veckans nummer
av tidningen Skärgården en artikel, som belyser svårigheterna för smårederierna att
lämna anbud med den områdesindelning som gjorts.
 Det är även rätt mycket information om Nord-Sydlinjen just nu. Konstaterades att det
självklart är positivt med detta försök att utveckla trafikutbudet, samtidigt kan man
konstatera att tidtabellen och anlöpta bryggor inte blivit helt lyckat. Vi får hoppas på
fortsatt utveckling och försöka bidra till bra passagerarstatistik denna sommar.
 Fartområden Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:8) om fartområdenas indelning
är ute för remiss. Styrelsen uppdrog till Joel N och Alf A att titta på frågan och lämna svar.
 Politikermöte till hösten? Ingmarsö- och Svartsö-borna försöker driva sina trafikfrågor
med Waxholmsbolaget dvs SL:s Sjötrafiksektion. Även Britt har tillsammans med
Trafikantföreningen har haft möten med Gunnar Friberg m fl. Tyvärr är svaret i slutändan i
princip ”ja, vi borde komplettera trafiken enligt era förslag och i enlighet med vad RUFS
utlovar, men pengar saknas”. Med andra ord är det en politikerfråga, inte en fråga om att
det är problem med att komplettera tidtabellen i sig. Styrelsen beslutade att vi ska ordna
ett möte med ansvariga politiker till hösten.



Barn- och ungdomsfrågor Alf informerade om turerna kring nedläggning av Singö Skola. Ulf
framhöll att det är en av SIKO:s viktigaste frågor – att engagera sig i att skolor finns kvar i
skärgården. Uppdrogs åt Alf A att ta kontakt med Fanny Svensson (föräldrarepresentant i
Singö Skola) och förmedla SIKO:s stöd.



Museibroschyr Nilla arbetar med underlaget och dessutom väntar vi på besked om
Landstingets medfinansiering (tryckkostnader).



Rapporter
 Leader Stockholmsbygd (motsvarighet till UROSS) Bo Tyrefors rapporterade från
uppstartsmöte för ”nya UROSS” dvs Leader Stockholmsbygd, där Bo och Barbro
Nordstedt representerat SIKO. Lars Olsson är vald som SIKO:s representant i
Valberedningen, som ska ta fram förslag till personer att ingå i styrelsen på 16 personer.
Av de 16 skall skärgårdskommunerna ha varsin representant. Styrelsen lämnade sitt fulla
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förtroende till Lars O att med hänsyn till en representativ (geografiskt, kompetens,
erfarenhet, ålder, kön mm) sammansättning föra fram lämpliga representanter för
bofasta och verksamma i skärgården. Följande namn nämndes under styrelsens
”inventering” - Sune F, Alf A, Frida Franzén, Bo T, Anders J, Johan Petersen, Karin A och
Rune W.
 Bilbesiktning Transportstyrelsen har på förslag att ge allmän dispens från bilbesiktning på
öarna, något SIKO vänder sig kraftfullt emot. Risken är uppenbar att konsekvensen kan bli
att öarna blir belastade med gamla skrotbilar. Uppdrogs åt Ulla L att kontakta Ulf
Hermelin på OPUS och framföra våra synpunkter.
 Svealandskustens Vattenvårdsförbund Styrelsemöte kommer att hållas den 9 juni. Lasse
Olsson representerar SIKO som ordinarie och Nilla representerar som ersättare.
Rapporten ”Svealandskusten 2015” delgavs intresserade.
 AMF1 håller sitt sedvanliga Skärgårdsråd den 8 juni. Uppdrogs till Britt att representera
SIKO. Även SSIF skickar representanter (Bo Tyrefors). Måndag 25 maj på kvällen
genomfördes en övning i mellersta skärgården kring Möja med kraftig artillerield och
lågtflygande helikoptrar mm mellan kl 22 och 22.45. Uppseendeväckande att ingen
information lämnats i förväg och att dessa övningar genomförs när det är ”barnkammare”
i naturen. Uppdrogs åt Britt att ta med frågan till Skärgårdsrådet samt beslutades vidare
att Björn S ska ta med frågan till SRF.
8) Information från ordförande, AU


Exekutivkommittén Ulf rapporterade från senaste mötet, där tyvärr Gustav Hemming varit
förhindrad att delta.
 Service i glesbygd Regeringens utredare har nu lämnat sitt betänkande, som är ute på
remiss till början av augusti. Per F fick uppdraget att läsa på och ta fram förslag till
synpunkter.
 Ö för Ö Länsstyrelsen arbetar med en kartläggning för att se hur lokal service kan
förbättras.
 Sopor, avfallshantering En arbetsgrupp kommer att börja jobba med dessa frågor.
 Skärgårdens trafikbryggor 369 bryggor finns nu inventerade, varav 300 trafikeras.



Ansökan om medlemskap i SIKO -



Möten / tider
 Länsstyrelsens kurser – information finns på www.skargardsbryggan.com SIKO stöttar
gärna deltagande i relevanta utbildningar.
 Haninge / Nynäshamns Skärgårdsting 29 augusti SSIF är engagerade och styrelsen
konstaterade att det är positivt om även SIKO syns.
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 Styrelsemöten:
5 september heldag Nämdö (SIKO träffas kl 10 och Skärgårdsföretagarna är välkomna att
ansluta kl 13) PUB-kväll i Nämdö hembygdsgård
4 – 6 oktober studieresa / erfarenhetsutbyte med Brändö
7 december
26 januari 2016
9) Arbetsrutiner De listor över ansvarsområden och personer vi arbetat med börjar nu vara
kompletta (kommer förstås att kunna utvecklas över tid). En PuL blankett (godkännande till
publicering av personuppgift enligt personuppgiftslagen) fanns framtagen. De närvarande
undertecknade och lämnade blanketten till Nilla. Blanketten bifogas protokollet och
styrelseledamöter som inte fyllt i blanketten, ombedes göra detta och lämna till Nilla.
10) Ö-rapporter


Ornö Per F informerade om förändringar i färjetrafiken som eventuellt blir aktuella – skall det
bli en statlig bilfärja i framtiden och vilka konsekvenser får det, det är frågan. Vidare kommer
avloppsfrågan att diskuteras vid möte den 4 juni.



Övriga Ö-rapporter fick vänta på grund av tidsbrist.

11) Övriga frågor 12) Mötet avslutades

Britt Fogelström
sekreterare
Justeras:

………………………….....................

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

Alf Anderin

Ulf Westerberg, ordf

Bilagor:
Rapport från Strandskyddsdelegationens möte
PuL blankett

Page 5 of 5

