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Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation,  

protokoll från styrelsemöte nr 4 per Skype, den 3 juni 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 

Göran Lagerström, Karsholmen  Stavsudda Skärgårdens Intresseförening 

Calle Regnell, Utö   Utö kontakt- och intresseförening 

Martin Hinders, Svartsö  Svartsörådet  

Bo Tyrefors, Södra Gålö   Södra Skärgårdens Intresseförening 

Malcolm Dixelius, Nämdö  Nämdö Hembygdsförening 

 

Frånvarande: 

Jan-Evert Jäderlund, Rindö  Rindöborna 

Björn Sjöblom, Yxlan  Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

 

 

 

1. Mötets öppnande Ulf W förklarade mötet öppnat. 

2. Val av en justerare för dagens minnesanteckningar, Malcolm 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 3 
juni samt AU minnesanteckningar från 25 juni och 16 augusti lades till handlingarna. 

5. SIKO projekt 

• LEADER uppföljning Uffe informerade att han blivit intervjuad av projektkoordinator 
Pascale Lacroix, projektkoordinator på LEADER Stockholmsbygd, om SIKO:s projekt 
Skärgårdsmentor och Skärgårdsflytten. Stort intresse och positiva kommentarer från 
LEADER. 

• Skärgårdsflytten / Skärgårdsmentor Projektmedel för Skärgårdsmentor är redovisade 
och utbetalda till SIKO.  

Skärgårdsflytten blir nu nästa steg i arbetet som startats upp genom Skärgårdsmentor. 
De öar som lämnar uppgifter om sin ö och om kontaktpersoner för intresserade 
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inflyttare kommer att finnas med i Skärgårdsflyttens portal på SIKO:s hemsida 
www.levandeskärgård.se  
Öar som tidigare anmält intresse är Utö, Ornö, Nämdö, Runmarö, Svartsö och Möja. 
Björn Ö anmälde även Landsort med kontaktpersonerna (utöver sig själv) Lena och Lars 
Wallin. 
Frågan om att producera en film för att stötta projektet väcktes och kommer att 
diskuteras vidare. 
Göran L och Britt arbetar vidare med kontakter och förberedelser för en publicering på 
hemsidan. 
   

6. Ekonomi  

Urban presenterade läget, se även bifogad kassarapport.  

Projektstöd till såväl Skärgårdsmentor som Skärgårdsflytten är utbetalda. 

Fakturering av medlemsavgifter har gjorts och de föreningar som ännu inte betalt är Utö, 
Ornö, Sandhamn och Rindö.   

Uffe påminde att ansökan till Regionen om kommande 3-årsanslag, 2021 – 2023, bör skickas 
in snarast. Styrelsen har tidigare beslutat att uppdra till Britt, Urban och Göran L att arbeta 
med anslagsframställan och arbete pågår. 

7. Remisser / uppföljning  

• Långsiktig utveckling av sjötrafiken, remissvar skall lämnas senast 25 september.  

SIKO har haft en grundlig process inför besvarandet av remissen. SIKO:s 

medlemsföreningar samt styrelsen bjöds in att delta vid tre tillfällen. 

Områdesindelningen gjordes efter Waxholmsbolagets uppdelning: norra, mellersta 

respektive södra skärgården. Samrådsmötena genomfördes digitalt där deltagarna hade 

möjlighet att framföra sina specifika synpunkter på skärgårdstrafiken. 

Martin H påtalade att istrafiken är utelämnad i Trafikförvaltningens utredning. SIKO:s 

remissvar kommer att kompletteras med detta. 

Ett utkast till remissvar hade delgivits styrelsen inför mötet. Styrelsen beslutade att 

uppdra till Britt och Göran att göra ytterligare en bearbetning av remissvaret, som 

sedan kommer att skickas till styrelsen och representanter för medlemsföreningar för 

eventuella kompletterande kommentarer, innan svaret slutligen skickas till Regionen. 

8. Extra årsstämma  

Uffe kommenterade att den extra årsstämman 3 augusti som genomfördes digitalt hade 
fungerat bra och beslut om de nya stadgarna har nu tagits för andra gången och stadgarna har 
trätt i kraft.  

Påpekades även att Östra Lagnö Byalag, som varit förhindrade att delta på årsmötet, 
föredömligt i förväg låtit meddela att man stödde förslaget till beslut om nya stadgar. Att på 
det sättet göra sin mening hörd var mycket uppskattat. 

  

http://www.levandeskärgård.se/
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9. På gång / avrapportering 

• Post och paket  

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

Några förändringar är inte på gång under pågående pandemi.  

• Sjötrafik  

• Trafikförvaltningens upphandling av trafiken på Svartsö – Ingmarsö – Finnhamn 
– Husarö-traden, har överklagats och troligen kan en förlängning med 
nuvarande operatörer bli aktuell tills överklagandet har hanterats. 

• Skärgårdens Trafikantförening Britt berättade att Trafikantföreningens 
ordförande med anledning av sitt ”öppna brev” om Sjötrafikutredningen 
kommer att bli intervjuad av SVT. 

• Synpunkter på aktuell sjötrafik I samband med arbetet kring sjötrafikremissen 
har ett flertal synpunkter kommit på nu aktuella frågor – dålig busspassning, 
indragna turer och bryggor mm Beslutades att skriva till Trafikförvaltningen och 
påpeka dessa försämringar inför kommande möte i Regionala skärgårdsrådet. 

• Arbete under 2020  

• Planerad ”turné” till tänkbara nya SIKO föreningar (områden med dålig 
representation i SIKO) har fördröjts p gr a Corona, men nya tag planeras till 
hösten. 

• Hur blir SIKO en attraktiv förening? Detta är en dialog som kommer att föras 
inom styrelsen med viss koppling till den 3 åriga anslagsframställan med budget 
som tas fram för närvarande. 

• Fokusområden / arbetsgrupper  

SIKO:s fokusområden: 

• Bostäder - Bo Tyrefors och näringsliv - Monica P 

• Skärgårdsskolor Göran Lagerström  

• Kommunikationer Sjötrafik – Britt, Björn Öberg, Nilla och Monica P  

• Bredband - Uffe 

• Samhällsservice Blåljus Jejje 

• Miljö och energi Malcolm med Göran   

 

Två specifika frågor är aktuella just nu: 

1. Fiske – remissvar ska lämnas gällande strategi och mål för småskaligt 
kustfiske. 

2. Central Baltic – arbete med att ta fram Central Baltic-program för 
perioden 2021–2027 är igång och en nationell workshop kommer att 
genomföras 8 september. 
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10. Information 

• Covid 19  

Länsstyrelsen och Regionen vill fortfarande ha löpande rapporter från SIKO, så 
därför behöver Uffe och Göran, som är de som blir kontaktade, vara uppdaterade. 
Med andra ord – fortsätt att skicka rapporter! ”Bäst i klassen” på detta är Björn 

Öberg på Landsort      , men även fler sköter detta bra. 

Generellt har bara enstaka fall rapporterats och ingen känd smittspridning pågår. 

• Länsstyrelsen  

Exekutivkommitténs protokoll från möte 4 juni kommer att delges styrelsen. 

• Regionen Nästa Regionala skärgårdsråd genomförs digitalt 3 september. 

• SRF 

• Representantskap Planerat Representantskapsmöte ställs in av Corona skäl och 
ordförande Lotten Hjelm vill istället delta på möten med medlemsföreningarna. 
Nilla kommer att meddela Lotten att vi gärna vill ha henne med på nästa 
styrelsemöte 22 september. 

•  Vi skärgårdsbor SIKO skall i likhet med övriga medlemsföreningar bidra med 
en artikel till det sista tryckta numret av Vi skärgårdsbor. Britt hade skickat ut 
ett förslag till SIKO artikel till styrelsen. 

• Bo gruppen Bo Tyrefors rapporterade från Bo gruppens arbete med 
befolkningsstatistik för skärgården. Befolkningen har minskat på öar utan fast 
landförbindelse, men ökat i övriga områden. Kontakta Bo om speciella 
önskemål för befolkningsstatistik finns! 

• Strandskydd SRF har uppvaktat utredaren Catharina Håkansson Boman och 
framfört önskemål om ny Strandskyddsdelegation med utvidgade 
befogenheter. 

• Bohusläns skärgårdsråd Uffe har deltagit på möte med BSR, vilket var mycket 
uppskattat.  

• Kommunikation under 2020  

Sidan www.levandeskärgård.se (externa sidan) kommer att uppdateras. Bland 
annat behöver stora frågor som exempelvis bildandet av Nämdö nationalpark och 
biosfärområde behöva synas på hemsidan. Bakomliggande ambition med bildande 
av Nationalpark och biosfärområde är att ge förutsättningar för befolkningstillväxt. 

• Barn och ungdomsfrågor  

• Skärgårdsskolan 3.0 Ansökan om projektmedel är under handläggning hos 
Regionen. Göran L arbetar med att få klart med Regionens anslag. 

Projektet syftar till att redovisa nya metoder som med fullt utnyttjande av 
digitala möjligheter tillsammans med konventionell skolverksamhet kan skapa 
förutsättningar för små skärgårdsskolor att få finnas kvar och att samtidigt ge 
högkvalitativ utbildning. 

http://www.levandeskärgård.se/
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Göran L rapporterade från möte med Värmdö kommun, som för närvarande 
arbetar med framtida organisation för Skärgårdsskolan. Just nu önskar vi från 
SIKO inga långsiktiga strategiska beslut, utan vill få tid att ta fram och 
presentera vårt långsiktiga förslag. 
Göran planerar även kontakter med Skolinspektionen. 

Nilla informerade om förskoleverksamhet på Nämdö. 

Positiv information finns även om samarbete över kommungränser, Österåker 
och Värmdö, vad gäller förskoleverksamhet på Svartsö och Ingmarsö. 

• Skärgårdsstiftelsen  

Britt och Göran har träffat vd Anna Waxin och kommunikatören Ulrika Palmblad i 
Dalarö. Ett bra möte med avstämning av många frågor.  

Bo T har tidigare väckt frågor kring Skärgårdsstiftelsens förändring av uthyrning av 
permanentbostäder till att istället uthyras som fritidshus (man undviker därmed 
hyresreglering som begränsar möjligheterna att höja hyrorna), höjning av 
jordbruksarrenden samt höjning av arrende för fiskebod på Huvudskär. 

Detta berördes men fortsatt dialog med mer specifik information i berörda 
ärenden behövs. Bo T kontaktar Göran L. Även Calle R tog upp ett aktuellt fall och 
uppmanades kontakta Göran med mer fakta. 

• Info till/från medlemsföreningar 

• Landsort Bo T och Björn Ö rapporterade om läget på Landsort. Hotet är 
ombildning av hyresrätter och friköp av arrendetomter. Om detta genomförs 
kommer endast kapitalstarka personer att kunna bo på Landsort.  

Förslag väcktes om att SIKO bjuder in till ”Landsorts hearing”, vilket styrelsen 
beslutade. Uppdrogs till Björn Ö (lokal repr.), Bo T (SSIF repr.) och Göran L 
(SIKO) att arbeta vidare med detta. 

• Möten man varit på: Göran L och Nilla deltog via länk på Svealands 
Kustvattenvårdsförbunds årsstämma den 26 augusti. 

 

Möten framöver 

• Regionala Skärgårdsrådet, 3 september 

• Länsstyrelsen, 3 september, möte om paketservice 

• Central Baltic, 8 september, möte om kommande programperiod 

• Värmdö skärgårdsråd, 10 september 

• Trafikantföreningen styrelsemöte, 10 september 

• Projekt Tre skärgårdar, slutkonferens 10 resp. 11 september. Nilla deltar. 

• SIKO styrelse, 22 september kl. 19, dialog med SRF ordförande (skall bekräftas) 

• Trafikantföreningens Höstmöte, 24 september 
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• SKVVF styrelsemöte, 2 oktober 

• Exekutivkommittén Länsstyrelsen 7 oktober 

• SRF representantskapsmöte 16 - 18 oktober, digitalt 

• SIKO styrelse, lördag 17 oktober 

• Regionala Skärgårdsrådet, 5 november 

• SIKO AU, 10 nov 

• Skärgårdsstiftelsens styrelse, 16 november  

• Trafikantföreningen styrelsemöte, 23 november 

• SKVVF styrelsemöte, 27 november 

• Exekutivkommittén Länsstyrelsen 2 december 

• Värmdö skärgårdsråd, 3 december 

• SIKO styrelse, 4 dec 

• Skärgårdsstiftelsens styrelse, 17 december 

2021 

• SIKO AU, 6 januari 

• SIKO AU, 2 februari 

• SIKO styrelse, 11 februari 

• SIKO AU, 23 februari 
 

11. Övriga frågor Uffe meddelade efter fråga, att Tomas Norberg, tidigare Länsstyrelsen, slutat sin 
anställning.  

Info efter styrelsemötet – Tomas N kommer att som konsult hjälpa Möja Företagarförening 
med sitt utvecklings- och visionsprojekt. 

12. Mötet avslutades  

Britt Fogelström  

Justeras: 
 

 

Malcolm Dixelius         Ulf Westerberg, ordförande 


