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SIKO styrelsemöte, möte nr 3 år 2020 

 

 

 

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation,  

protokoll från styrelsemöte nr 3 per Skype, den 13 maj 2020 

  

  

 

 

Närvarande:    Medlem i lokal skärgårdsförening: 

Ulf Westerberg, Möja ordf. Möjaskärgårdens Företagarförening  

Urban Gunnarsson, Norrt. kassör Blidö Frötuna Skärgårdsför. 

Britt Fogelström, Möja, sekr. Möjaskärgårdens Företagarförening 

Björn Öberg, Landsort 

Nilla Söderqvist, Nämdö vice ordf. Nämdö Hembygdsförening  

Ulla Larsson, Runmarö   Runmarö Intresseförening 

Bo Tyrefors, Södra Gålö   Södra Skärgårdens Intresseförening 

Malcolm Dixelius, Nämdö  Nämdö Hembygdsförening 

Göran Lagerström, Karsholmen  Stavsudda Skärgårdens Intresseförening 

Calle Regnell, Utö   Utö kontakt- och intresseförening 

 

Frånvarande: 

Jan-Evert Jäderlund, Rindö  Rindöborna 

Martin Hinders, Svartsö  Svartsörådet  

Björn Sjöblom, Yxlan  Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

 

 

 

1. Mötets öppnande Ulf W förklarade mötet öppnat. 

2. Val av en justerare för dagens minnesanteckningar, Bo T 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 4 
mars samt minnesanteckningar från AU möten 16 mars, 28 april och 11 maj lades till 
handlingarna.  

5. SIKO projekt 

• Förstudie Skärgårdsmentor Förstudien är nu slutrapporterad. På grund av de hinder för möten 
mm som Corona pandemin innebär har inte samtliga planerade aktiviteter kunnat genomföras. 
Budgeten har därför som en följd av detta inte använts fullt ut. LEADER kontoret har lämnat 
mycket positiv återkoppling på slutrapporten. 
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• Skärgårdsmentor Den planerade fortsättningen efter förstudien är tillfälligt i paus-läge 
(Coronaeffekt). 
 

• Skärgårdsflytten Det finns beviljade medel (68 000 kr) från Regionen och projektet kommer att 
rulla igång. Urban har rekvirerat 60,000 kr i nuläget. I juni kommer information på hemsidan 
där intresserade kan anmäla långsiktigt intresse att flytta till skärgården. 

 

• Skärgårdsskolan 3.0 Ansökan om projektmedel 95,000 kr är inskickad till Regionen. (Se även 
artikel i tidningen Skärgården nr 20). Göran berättade om den snabba utvecklingen genom 
digitalisering i skolvärlden. Begreppet ”diggi-lärare” finns numera för den lärare som är 
närvarande i klassrummet och hjälper eleverna, som studerar uppkopplade mot en lärare med 
ämneskompetens.  

 

• Vertikal odling i skärgården – ett projekt som syftar till att ta fram en handbok för miljövänlig, 
lokal och modern matproduktion. Anthesis Group och SIKO är samarbetspartners, Göran L är 
kontaktperson för SIKO. En ansökan från SIKO om projektmedel på 100,000 kr skickas in nästa 
vecka. 

 

6. Ekonomi  

Fakturering av medlemsavgifter har gjorts till SIKO:s 13 medlemsföreningar. Göran L föreslog att ett 
följebrev med information om SIKO:s uppgifter och mål fortsättningsvis skickas med fakturorna. 

Kostnaden för årsmötet slutade på 66,650 kr, mycket prisvärt.  

Genom Corona-effekten med digitala möten ligger SIKO under sin budget vad gäller reseersättningar 
och möteskostnader. 

Uffe påtalade att det är tid att komma igång med arbetet med ansökan om 3-årsanslag, 2021 – 2023, 
från Regionen. Styrelsen beslutade att uppdra till Britt, Urban och Göran L att starta arbetet med 
anslagsframställan. 

 

7. Remisser / uppföljning  

• Långsiktig utveckling av sjötrafiken, nyligen utskickad och med remissvar senast 25 

september. Remissunderlag har skickats till styrelsen. 

 

Björn Ö påtalade att elförsörjningen är en viktig fråga att bevaka – med målsättningen 

klimatneutralitet för samhället i stort kommer elbilar och eldrivna båtar att öka i antal. Detta 

kommer att ställa krav på elförsörjning med laddstolpar mm vid replipunkter och på 

trafikbryggor.  

 

Styrelsen gav arbetsgruppen för sjötrafik uppdraget att ansvara för remissvar. Britt är 

sammanhållande i gruppen, som i övrigt behöver en ”omstart”. Britt bjuder in deltagare till 

gruppen, det går också bra att själv anmäla sitt intresse. 

• T21, trafikförvaltningens förslag på trafikförändringar. Synpunkter kan framföras via 
respektive kommun, som avger remissvar. SIKO kommer även i samarbete med Skärgårdens 
Trafikantförening att lämna ett samlat remissvar. 
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• Utredning av den långsiktiga organisationen för Värmdö skärgårdsskola SIKO har fått en 
frågeenkät från Värmdö kommun som skall besvaras innan den 14 maj om hur SIKO vill att 
skärgårdsskolan ska vara framöver. SIKO kommer att lämna synpunkter genom Göran L.  

• Länsstyrelsens förvaltningsplan för skarv SIKO lämnade remissvar till Länsstyrelsen i januari 
och det som nu sker ligger i linje med de synpunkter vi framförde (se även SIKO hemsida). 

8. Extra årsstämma Uffe föreslog att en extra årsstämma planeras i juni (digital), så att beslut om 
de nya stadgarna kan tas för andra gången (stadgarna träder då i kraft). Vidare bör ”Covid 19” 
finnas på dagordningen, men i övrigt inga andra frågor.  

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. 

 

9. På gång / avrapportering 

• Post och paket DHL och Bring samarbetar inte längre, vilket innebär att paket skickade 
med Bring inte längre kommer ut till öarna. 

Öar aktuella med paketdistribution är sedan tidigare Möja och Utö samt under senare tid 
Svartsö, Runmarö och Sandhamn (ej sommar).  

 

• Sjötrafik  

• Corona och besöksnäring En oro finns hur Waxholmsbolaget skall klara 
eventuell anstormning i sommar (”hemester” p gr a Corona mm). Det finns en 
utmaning i att hitta balansen mellan att begränsa smittspridning och samtidigt 
välkomna de besökare som öarnas småföretagare så väl behöver. 

Flera öar kan möjligen få problem med mängden besökare, till exempel 
Sandhamn och Grinda, medan många andra öar med ”småskalig besöksnäring” 
inte kommer att ha problem att välkomna besökare. 

Efter dialog uppdrogs åt AU att utse SIKO representanter som kan ha fortsatt 
dialog med Länsstyrelsen. 

• Trafikförvaltningen arbetar med upphandlingen av trafiken på Svartsö – 
Ingmarsö – Finnhamn – Husarö-traden, förväntas bli klart inom kort.  

 

Se i övrigt under ”Remisser punkt 7. 

• Arbete under 2020 ”Nya” arbetsformer i styrelsen – Uffe tog upp frågan om hur arbetet i 
SIKO bättre kan involvera alla i styrelsen.  

Regionen med Gustav Hemming i spetsen förväntar sig att SIKO för skärgårdens del 
representerar civilsamhället. Det är viktigt att vi tar den stafettpinnen och organiserar vårt 
arbete så att SIKO kan leva upp till detta. 

Malcolm påpekade att folk från SIKO:s medlemsföreningar (utöver SIKO:s 
styrelserepresentanter) är mycket välkomna att engagera sig i SIKO:s arbetsgrupper och 
projekt. Detta kan också vara ett sätt att långsiktigt föryngra engagemang och representation i 
SIKO styrelse. 
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Göran L föreslog att styrelsen under rådande Corona pandemi inför ”öppna styrelsemöten” 
(utan dagordning och protokoll) en kväll i veckan för avstämning av Corona läget och därmed 
sammanhängande frågor och projekt. 

Uppdrogs åt AU att ta tag i förslaget och återkomma. 

 

• Fokusområden / arbetsgrupper  

SIKO:s fokusområden: 

• Bostäder - Bo Tyrefors och näringsliv - Monica P 

• Skärgårdsskolor Göran Lagerström  

• Kommunikationer Sjötrafik – Britt  Bredband - Uffe 

• Samhällsservice Blåljus Jejje 

• Miljö och energi Malcolm med Göran   

 

Kopplat till dialogen ovan om nya arbetsformer med bredare engagemang och ökat tryck i 
arbetet, konstaterades att arbetsgrupperna inom flera fokusområden behöver en omstart. 

Sammanfattande uppmaning från ordförande: Kör på!! 

 

10. Information 

• Covid 19 Uffe blir löpande kontaktad från Länsstyrelsen och Regionen för uppföljning av 
Corona läget i skärgården. Det innebär att Uffe i sin tur måste få rapporter per mejl från alla i 
styrelsen varje söndag kväll senast kl 21. AU tar fram ett formulär för att underlätta 
rapporteringen och återkommer till styrelsen. 

Avrapporteringen från styrelseledamöterna under mötet visade en bild med enstaka Covid 19 
fall på ett antal öar. 

• Länsstyrelsen  

Replipunktslyftet är lagt på is.  

Arbete pågår med hur Exekutivkommittén skall arbeta fortsättningsvis (färre deltagare / högre 
effektivitet ?!) 

• Regionen   Nästa extrainsatta digitala möte kommer att hållas den 28 maj. SIKO kommer då att 
göra en ny dragning av Corona läget i skärgården. Övriga frågor att anmäla från SIKO är: 

• Sjuktransporter (ett avskräckande exempel från Runmarö) 

• Formera för remissen Långsiktig utveckling av sjötrafiken – SIKO önskar information 
om vilka som är delaktiga i framtagandet av förslaget och mottagare av remissen. 

På därpå kommande möte den 3 september är SIKO ansvariga för ”Skärgårdsskolan 3.0”. Göran 
L håller ihop förberedelserna. 

• SRF Bo T informerade om Bo-gruppens nyligen publicerade Vit-bok. Bland annat mycket 
intressant information om befolkningsstatistik med hjälp av GIS kartor. Varje medlemsförening 
kommer att få en av de tryckta vit-böckerna. Vit-böcker i digital form efterfrågades. 
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• Kommunikation under 2020  

SIKO måste synas och höras mer. Göran rapporterade om hemsidorna. Sidan 
www.levandeskärgård.se (externa sidan) utvecklas. Sidan www.siko.org.se 
(medlemssidan) städas löpande.  

• Barn och ungdomsfrågor  

• SIKO besvarar genom Göran L enkäten som ingår i Utredning av den långsiktiga 
organisationen för Värmdö skärgårdsskola, se punkt 7 Remisser. 

• Nilla informerade från Nämdö att Eva Carly nu skickat ansökan till Värmdö kommun 
att bedriva en ”fristående pedagogisk omsorg” som dagmamma i Nämdö skolas 
lokaler. Samma verksamhet, som har fått namnet Nämdö skärgårdsdaghem, 
kommer även att bedriva öppen förskola i samma lokaler hela sommaren. 

 

• Skärgårdsstiftelsen Bo T lyfte fram några frågor inom Stiftelsens verksamhet: 

• Förändring av uthyrning av permanentbostäder till att istället uthyras som 
fritidshus (man undviker därmed hyresreglering som begränsar möjligheterna 
att höja hyrorna). Uppdrogs åt SIKO representanterna (Göran och Britt) att ta 
upp detta på kommande styrelsemöte med Skärgårdsstiftelsen – året-runt 
bostäder bör i första hand försöka hitta året-runt hyresgäster! 

• Höjning av jordbruksarrenden 

• Höjning av arrende för fiskebod på Huvudskär 

Samtliga frågor har vi ”varit på” tidigare, men situationen är fortsatt otillfredsställande. 
Styrelsen var enig om att SIKO behöver göra en samlad framställning till vd kring dessa 
frågor.  

• Info till/från medlemsföreningar  

• Nämdö Malcolm informerade om aktiviteter kopplande till bildandet av Nämdö 
nationalpark. Infomöte hålls 31 maj med begränsningar i fysisk närvaro, men 
med streaming till intresserade. 

• Utö Calle R rapporterade om nuläget vad gäller brygga, vänthus och parkering i 
Årsta Havsbad. 

• Möten man varit på och Möten framöver  

❖ Norrtälje skärgårdsråd, digitalt, 14 maj  

❖ Värmdö skärgårdsråd, 14 maj 

❖ Leader Stockholmsbygd årsmöte (flyttat från april) 27 maj kl 18-20 * 

❖ Regionala Skärgårdsrådet, extrainsatt digitalt, 28 maj 

❖ Öppet infomöte om Nämdöskärgården Nationalpark/Biosfär samt Presentation av SIKO:s ”Leva i 

skärgården” i Nämdö hembygdsgård, 31 maj   

Se infobrev: http://gantrack5.com/t/v/1_MjQxOTkyNjMzMTM=/ Möjlighet att delta via länk 

❖ SKVVF kontaktombudsmöte, ”Svealandskust-dagen” 3 juni – digitalt 

https://www.skvvf.se/event/svealandskustdagen-2020/ 

http://www.levandeskärgård.se/
http://www.siko.org.se/
http://gantrack5.com/t/v/1_MjQxOTkyNjMzMTM=/
https://www.skvvf.se/event/svealandskustdagen-2020/
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❖ SIKO styrelse, 3 juni på Nämdö, hemma hos Malcolm i Tjusvik. 

❖ Exekutivkommittén Länsstyrelsen 4 juni 

❖ Skärgårdsbåtens dag, 10 juni INSTÄLLT, ordnas ev. i september (au-möte Trafikantföreningen) 

❖ Skärgårdsstiftelsens styrelse, 17 juni 

❖ Skärgårdsting Dalarö, augusti 

❖ SIKO AU, 11 aug 

❖ SKVVF årsmöte (flyttat från april) 26 augusti kl 10-11.30 

❖ WWF båtresa Dalarö-Nämdöskärgården-Östanviks gård, Nämdö-Stavsnäs 27 augusti (eftermiddag 

till kväll) 

❖ SIKO styrelse, 31 augusti 

❖ Regionala Skärgårdsrådet, 3 september 

❖ Värmdö skärgårdsråd, 10 september 

❖ Trafikantföreningen styrelsemöte, 10 september 

❖ SIKO AU, 22 september 

❖ Trafikantföreningens Höstmöte, 24 september 

❖ SKVVF styrelsemöte, 2 oktober 

❖ Exekutivkommittén Länsstyrelsen 7 oktober 

❖ SIKO styrelse, lördag 17 oktober 

❖ Regionala Skärgårdsrådet, 5 november 

❖ SIKO AU, 10 november 

❖ Skärgårdsstiftelsens styrelse, 16 november  

❖ Trafikantföreningen styrelsemöte, 23 november 

❖ SKVVF styrelsemöte, 27 november 

❖ Exekutivkommittén Länsstyrelsen 2 december 

❖ Värmdö skärgårdsråd, 3 december 

❖ SIKO styrelse, 4 december 

❖ Skärgårdsstiftelsens styrelse, 17 december 

2021 

❖ SIKO AU, 6 januari 

❖ SIKO AU, 2 februari 

❖ SIKO styrelse, 11 februari 

❖ SIKO AU, 23 februari 
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11. Övriga frågor Styrelsen kommer framöver att arbeta med tätare och kortare möten, se även 
punkt 9. 

12. Mötet avslutades  

 

 

Britt Fogelström  

 

 

Justeras: 
 

 

 

Bo Tyrefors         Ulf Westerberg, ordf. 

 

 


