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Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation,  

protokoll från styrelsemöte i DN skrapan, den 5 december 2019 

  

  

 

 

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 

Bo Tyrefors, Södra Gålö   Södra Skärgårdens Intresseförening 

Göran Lagerström, Karsholmen  Stavsudda Skärgårdens Intresseför. 

Lena Svenonius, Björkö   Björkö Arholma Hembygdsförening 

Ulla Larsson, Runmarö   Runmarö Intresseförening 

Björn Öberg, Landsort 

Malcolm Dixelius, Nämdö  Nämdö Hembygdsförening 

Jan-Evert Jäderlund, Rindö  Rindöborna 

 

Frånvarande: 

Björn Sjöblom, Yxlan  Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

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 1 
oktober samt AU möte 4 november lades till handlingarna.  

5. Årsmöte Uffe presenterade förslag till program och Urban redovisade den praktiska 
planeringen. Göran fick i uppdrag att kontakta Jan Olsen för att höra om möjlig medverkan (45 
minuters presentation). Uppdrogs åt Urban och Bo T att planera vidare med hänsyn till de 
synpunkter som framförts.  
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6. Stadgar Konstaterades att Uffes utskickade förslag är en bra utgångspunkt. Göran framförde 
att en mer total översyn behövs. Efter dialog beslutades att ge en grupp (ordf., sekr., Bo T. och 
Göran) i uppdrag att till nästa möte ta fram ett ytterligare bearbetat förslag till stadgar och 
med tidshorisont att de ska vara relevanta på 10 års sikt. 

Uffe uppmanade samtliga att fundera över hur kust och skärgård hänger ihop – behöver vi 
bättre definitioner för att kunna jobba effektivt? 

 

7. Projekt SIKO  

• Skärgårdsmentor Uffe lämnade en lägesrapport. Malin W och Uffe har besökt 13 av 14 
kärnöar och mötts av positivt intresse. Malin har skrivit reserapporter på Facebook och 
dessa ligger även på SIKO:s hemsida. För närvarande arbetar Malin med 
sammanställning av all information samt med planering av en workshop i januari. 

• Skärgårdsflytten Projekt Skärgårdsflytten, med syfte att inventera intresset att bli 
skärgårdsbo, har nu ansökt om medel från Hållbarhets- och skärgårdsanslaget.  

Nilla informerade i anknytning till Skärgårdsflytten om att Johan Pensar på Löparö 
startat upp en Facebook sida, ”Befolka skärgården”. Observera – det finns ingen 
koppling till något SIKO projekt, utan denna Face book sida är ett renodlat privat 
initiativ. 

8. Ekonomi  

Urban hade skickat ut en resultatrapport och informerade om det ekonomiska läget. Denna 

redovisning omfattade strikt SIKO:s verksamhetsanslag – till årsmötet kommer fullständig 

redovisning som även inkluderar SIKO:s projekt, Skärgårdsmentor och Levande Skärgård 19 

september.  

Med bakgrund av att flera SIKO projekt är på gång och med möjligheten att flytta pengar inom 

den 3-åriga anslagsperioden (mycket att överblicka med andra ord) bestämdes att enbart 

ordförande och kassör uttalar sig om SIKO:s ekonomi. Inom SIKO styrelse råder inga 

begränsningar utan full öppenhet och fri dialog.  

 

9. Arbetsformer framåt 

Uffe påpekade att det är viktigt att SIKO flyttar fram positionerna (vi är välkända på Regionen, 
men inte lika inarbetade inom till exempel kommunerna) och föreslog en arbetsgrupp för att 
ta tag i frågan. Överenskoms att ”stadge-gruppen” (se punkt 6) får i uppdrag att även ta tag i 
denna fråga. Den som är intresserad av att ingå i gruppen, utöver de redan utsedda, anmäler 
sitt intresse till Göran (som av bara farten blev inofficiellt utsedd till SIKO:s informatör och 

framtidsstateg       ). 

 

10. Stockholms skärgård Världsarv?  

Göran redogjorde för möten anordnade av WWF som genomförts och där SIKO varit inbjudna. 



Sida 3 av 5 

SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2019 

Det finns från SIKO:s sida en rädsla om skärgården blir utsedd till Världsarv, att det kan 
fungera som en våt grå filt över de utvecklingsambitioner som finns i skärgården och 
möjligheterna att vända avfolkningstrenden till befolkningstillväxt. 

Ett nytt möte kommer att genomföras på Möja den 13 december och Göran visade den 
presentation han har förberett – jättebra tyckte styrelsen. 

 

11. Remisser / uppföljning  

• Regionala skogsprogrammet Arbete på går med ett regionalt skogsprogram. SIKO har 

meddelat Länsstyrelsen att vi vill vara remissinstans.  

Detta mot bakgrund av att skogen i skärgården traditionellt har utnyttjats för virke till bryggor, 

båtar och hus samt till ved. Utöver detta har röjning av sly skett och till viss del har även får 

haft skogsbete. För boende i skärgården är det viktigt att Regionala skogsprogrammets 

riktlinjer möjliggör fortsatt traditionellt skogsbruk i skärgården. Det finns signaler som 

hävdar att skärgårdens skog skall fredas helt. 

• Värmdö översiktsplan Uffe informerade att Värmdö kommun påbörjat arbete 

översiktsplan. Dialog skall föras med föreningar i Värmdö Skärgårdsråd. 

 

12. På gång / avrapportering 

• Post och paket Inga ytterligare öar kommer att anslutas till verksamheten med 
distribution av paket till öarna – detta i avvaktan på upphandling av ny transport-
entreprenör. 

• Sjötrafik  

• Britt informerade att SIKO i samarbete med Trafikantföreningen skickat en 
protestskrivelse med anledning av att Trafiknämndens beslutsunderlag innehöll 
förslag om att dels Björkviks brygga skall sluta trafikeras dels att trafiken till 
Långvik på Möja skall minska. 

• Uffe och Britt har nu träffat Sony Österman på Trafikförvaltningen vid två 
tillfällen (ett fysiskt möte och ett telefonmöte). Sony har i uppdrag att utreda 
sjötrafiken fr o m 2025 och framåt.  

• Britt visade en linjekarta (jmfr tunnelbanekartorna) som Trafikantföreningen 
tagit fram över samtlig skärgårdstrafik.  

• Jejje informerade att Rindö Västra varit avstängd. 

 

• Möten man varit på  

Bra erfarenheter av överenskommelsen att korta rapporter (företrädesvis via e-post) skall 
lämnas när man deltagit i möte som SIKO representant! Vi fortsätter så. Nilla påtalade att 
hon även lägger ut info på hemsidan. 
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13. Information  

• Exekutivkommittén Nästa möte 11 december, info från tidigare möte är utsänd. 

• Regionala Skärgårdsrådet I anslutning till senaste mötet var SIKO kallade till ett förmöte 
med skärgårdslandstingsrådet Gustav H, som vill lyfta SIKO:s roll och tyngd i arbetet. 
Ytterligare möte med skärgårdslandstingsrådet kommer att ske i januari. 

• SRF  

Uffe informerade att arbete pågår inom Valberedningen inför SRF årsmöte 27 – 29 mars. 
Nilla ingår i Valberedningen. Bland annat skall ny ordförande utses. Styrelsen hade dialog 
och uppdrog åt Uffe och Björn att arbeta vidare med frågan. 

• Barn och ungdomsfrågor Bordlades. 

 

Möten framöver  

• Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 11 december 

• Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 12 december 

• WWF besöker Möja, 13 december 

 

Möten 2020 

• SIKO AU, 7 januari 

• Årsmöte Trafikantföreningen, 9 januari 

• Planeringsmöte Regionala Skärgårdsrådet, 10 januari kl. 11-12 

• SIKO styrelse, 14 januari, kl. 10 – 14 

• Workshop biosfärområde Stockholms skärgård, torsdag 30 januari kl 10-15 

• Årsmöte Nämdö Hembygdsförening, lördag 1 februari 

• SIKO AU, 3 februari (fysiskt möte) 

• Regionala Skärgårdsrådet, 6 februari 

• SKVVF styrelsemöte, 7 februari 

• Norrtälje skärgårdsråd, 13 februari 

• SIKO årsmöte, 15 - 16 februari, på Ornö 

• Exekutivkommittén Länsstyrelsen 5 mars 

• Trafikantföreningens Vårmöte, 17 mars 

• SKVVF styrelsemöte, 27 mars 

• SRF årsmöte, 27 – 29 mars (södra Bohuslän) 

• Trafikantföreningen styrelsemöte, 21 april 
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• SKVVF förbundsstämma, 24 april 

• Regionala Skärgårdsrådet, 7 maj 

• Norrtälje skärgårdsråd, 14 maj 

• SKVVF kontaktombudsmöte, prel. datum 26 maj 

• Exekutivkommittén Länsstyrelsen 4 juni 

• Regionala Skärgårdsrådet, 3 september 

• Trafikantföreningen styrelsemöte, 10 september 

• Trafikantföreningens Höstmöte, 24 september 

• SKVVF styrelsemöte, 2 oktober 

• Exekutivkommittén Länsstyrelsen 6 oktober 

• Regionala Skärgårdsrådet, 5 november 

• Trafikantföreningen styrelsemöte, 23 november 

• SKVVF styrelsemöte, 27 november 

• Exekutivkommittén Länsstyrelsen 2 december 

 

14. Övriga frågor 

• Bo T informerade att Haninge kommun har utsett en glesbygdssamordnare. 

• Ornöfärjan utreds och förslag finns att ersätta denna med en statlig färja. Mycket 
lobbyarbete för närvarande! 

• Inventering av svartbyggen på Landsort Bo T berättade att i samband med den 
inventering som krävts har kommunen valt att lämna namn på den som begärt detta – 
anmärkningsvärt. Själva kravet på inventering får ses som ett led i den privatisering av 
Landsort som drivs av en del och motarbetas bland annat av fastboende. 

• Björkö kyrkby Lena berättade att förhandlingar nu pågår med kommunen. 

15. Mötet avslutades  

Britt Fogelström  

Justeras: 

Ulla Larsson         Ulf Westerberg, ordf. 


