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SKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENINGARS KONTAKTORGANISATION 

 

VI HÅLLER LIV I SKÄRGÅRDEN 

 

 

SIKO Verksamhetsberättelse 2019 (att fastställas på årsmöte 2020-02-15) 

 

SIKO arbetar på bred front för en levande skärgård med en året runt fungerande 

samhällsservice till nytta för fastboende, deltidsboende, fritidsboende, besökare och 

näringsliv. 

 

SIKO bildades år 1969 och fyllde 50 år under verksamhetsåret – således en företrädare 

för civilsamhället med gamla anor. SIKO företräder särskilt den bofasta befolkningen inför 

myndigheter samt politiska samhällsorgan genom mötesdeltagande och 

remissbesvarande.  

SIKO slår vakt om de bofastas intressen i fråga om markanvändning, näringsliv, kulturliv 

och samhällsfunktioner. Samhällsservice som behöver säkras är exempelvis skolor, 

kommunikationer (både fysiska och bredband), post- och kassaservice, livsmedel, 

bränsleförsörjning etc.  

SIKO:s verksamhet finansieras genom anslag från Regionen samt de 15* 

medlemsföreningarnas medlemsavgifter.  

  

SIKO arbetar med fem fokusområden: 

 

• Bostäder och näringsliv  

• Skärgårdsskolor  

• Kommunikationer  

• Samhällsservice  

• Miljö och energi 

 

”Highlights” 2019: 

 

• Genomfört ”Manifestation Levande skärgård” – en konferens riktad till politiker 

och tjänstemän från Regionen och Länsstyrelsen, kommuner samt representanter 

från skärgårdsföreningar och skärgårdsbor. En central del i manifestationen var de 

fyra filmer som SIKO producerat och som fokuserar på boende i skärgården, 

utflyttning, skärgårdsskolor och kommunikationer. Vidare sattes Östersjöns 

miljöfrågor i fokus genom att konferensen genomfördes på Baltic Sea Science 

Center på Skansen med föredrag och utställning. 

• Aktivt deltagit i Exekutivkommitténs och Regionala skärgårdsrådets arbete. 
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• Aktivt medverkat i möten för Replipunkts Lyftet. 

• Projekt Skärgårdsmentor, som tilldelats pengar från LEADER Stockholmsbygd, 

har besökt i stort sett samtliga kärnöar och klarlagt möjligheter för utflyttning och att 

välkomna nya skärgårdsbor. Skärgårdsmentor tar sikte på att vända skärgårdens 

negativa befolkningsutveckling och förstudiefasen avslutas under våren 2020.  

• Planerat för projekt Skärgårdsflytten, som ytterst syftar till att skapa en bostadskö 

för de som är intresserade av att flytta till skärgården. 

• Skapat en ny hemsida – www.levandeskärgård.se – samt påbörjat aktivt 

användande av SIKO:s Facebook sida. 

 

• Påbörjat arbetet med förnyelse av SIKO:s stadgar, bl a med syfte att möjliggöra 

anslutning av nya medlemsföreningar genom en snabbare beslutsprocess. 

 

Under 2019 har SIKO:s representanter aktivt deltagit i 187 möten där skärgårdsfrågor varit 

på agendan. Detaljinformation om möten vi deltagit i mm finns i kalendariet på vår 

hemsida www.siko.org.se/text2_42.html.  

 

SIKO har styrelserepresentation eller motsvarande och arbetar aktivt i: 

 

o Regionala Skärgårdsrådet 

o Exekutivkommittén (samarbetsorgan med Landshövdingen, Länsstyrelsen, 

Regionen och skärgårdskommunerna) 

o Skärgårdens Trafikantförening 

o Skärgårdsstiftelsen 

o Svealands Kustvattenvårdsförbund 

o LEADER Stockholmsbygd 

o Ö för Ö, Länsstyrelsen 

o Skärgårdarnas Riksförbund, SRF 

 

Ledamöter i SIKO:s styrelse: 

 

 Ulf Westerberg, Möja (Mellanskärgårdens Intresseförening) - ordförande 

 Björn Sjöblom, Yxlan (Blidö-Frötuna Skärgårdsförening) 

 Björn Cederwall, Svartsö (Mellanskärgårdens Intresseförening) 

 J-E Jäderlund, Rindö (Föreningen Rindöborna) 

 Ulla Larsson, Runmarö (Runmarö Intresseförening) 

 Gunilla Söderqvist, Nämdö (Nämdö Hembygdsförening) – vice ordförande 

 Björn Öberg, Landsort 

 Calle Regnell, Utö (Utö Kontakt- och Intresseförening) 

 Bo Tyrefors, Gålö (Södra Skärgårdens Intresseförening) 

  

http://www.levandeskärgård.se/
http://www.siko.org.se/text2_42.html
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Adjungerade: 

 Britt Fogelström, Möja - sekreterare 

 Urban Gunnarsson, Norrtälje - kassör 

Ersättare i styrelsen:  

• Lena Svenonius, Björkö (Björkö Arholma Hembygdsförening) 

• Göran Lagerström, Karsholm (Stavsuddaskärgårdens Intresseförening) 

• Anita Heurlin, Svartsö (Svartsörådet) 

• Malcolm Dixelius, Nämdö (Nämdö Hembygdsförening) 

  

Revisorer: 

  

Lennart Rohdin och Lotta Waldvik, ersättare: Sture Malmgren; 

 

Valberedning: 

 

Sune Fogelström, sammankallande 

Joel Nordstedt (Söderöra)  

Per Frideen (Ornö) 

 

SIKO AU, arbetsutskott:  

 

Ordförande Ulf Westerberg, Möja   

Vice ordförande Gunilla Söderqvist, Nämdö  

Sekreterare Britt Fogelström, Möja  

Kassör Urban Gunnarsson, Norrtälje  

 

Årsmötet hölls i Vaxholm den 16 februari 2019.  

 

Styrelsen har haft sju styrelsemöten under 2019.  

 

AU (arbetsutskottet) har haft tio sammanträden fram till årsskiftet (minnesanteckningar 

görs och delges styrelsen). Distansmöten (telefon / Skype) tillämpas i stor omfattning. 

 

Ekonomi  

Årets resultat och balansräkning redovisas på separat bilaga. 

Summa rörelsens totala kostnader under året är 782 778 kr. (jmf 2018, 517 287 kr.)  
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* SIKO:s medlemsföreningar: 

Björkö Arholma skärgårdsförening, Arholma Skärgårdsförening, Blidö-Frötuna 

Skärgårdsförening, Föreningen Rindöborna, Mellanskärgårdens Intresseförening, 

Runmarö Intresseförening, Sandhamnsområdets Intresseförening, Nämdö 

Hembygdsförening, Svartsö Rådet, Södra Skärgårdens Intresseförening, Utö Kontakt- och 

Intresseförening, Östra Lagnö By, Ornöborna, Björkö Arholma Hembygdsförening och 

Stavsuddaskärgårdens Intresseförening.  
 

 

Skärgården februari 2019 

SIKO:s styrelse: 

 

Ulf Westerberg, ordf.  Gunilla Söderqvist, vice ordf.  Urban Gunnarsson, kassör

  

Möja      Nämdö   Norrtälje 

 

 

Britt Fogelström, sekr, Möja   Björn Sjöblom, Yxlan 

 

Björn Cederwall, Svartsö   Björn Öberg, Landsort  

 

J-E Jäderlund, Rindö   Ulla Larsson, Runmarö 

 

Calle Regnell, Utö   Bo Tyrefors, Gålö 


