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Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation,  

protokoll från styrelsemöte nr 6 digitalt, den 22 september 2020 

  

Närvarande:    Medlem i lokal skärgårdsförening: 

Ulf Westerberg, Möja ordf. Möjaskärgårdens Företagarförening  

Urban Gunnarsson, Norrt. kassör Blidö-Frötuna Skärgårdsförening 

Britt Fogelström, Möja, sekr. Möjaskärgårdens Företagarförening 

Björn Öberg, Landsort  Södra Skärgårdens Intresseförening 

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 

 

Frånvarande: 

Jan-Evert Jäderlund, Rindö  Rindöborna 

Björn Sjöblom, Yxlan  Blidö-Frötuna Skärgårdsförening 

Malcolm Dixelius, Nämdö  Nämdö Hembygdsförening 

 

1. Mötets öppnande Ulf W förklarade mötet öppnat. 

2. Val av en justerare för dagens protokoll, Nilla valdes att jämte ordförande justera dagens 
protokoll. 

3. Godkännande av föreslagen dagordning Föreslagen dagordning godkändes. 

4. SRF Ordf Lotten Hjelm SRF hade tagit initiativ till ett möte mellan SRF (representerat av 
ordförande Lotten, verksamhetsledare Anette Larm Johansson och styrelseledamöterna Lena 
Egnell samt Sten-Åke Persson) och SIKO:s styrelse. Följande punkter avhandlades:  

• Presentation av SIKO:s just nu prioriterade frågor (Framtiden för Värmdö 
skärgårdsskola, Skärgårdsmentor / flytten, Näringslivsfrågor, Sjötrafikremissen, 3-
årsanslag från Regionen samt medlemsrekrytering). 

• SRF Nyhetsbrev – finns två varianter, ett riktat internt till SRF:s medlemmar och ett 
”externt” för vidare spridning. SIKO sprider självklart Nyhetsbreven vidare. 

• SRF Representantskap 28 – 29 november – efter en del Corona driven omplanering 
kommer Representantskapsmötet nu att hållas på Ersta konferens och digitalt den 28 – 
29 november. 
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• Bredband - PTS kommer att utlysa 1,4 miljarder kronor extra i bredbandsstöd under 

2021. Vidare är en PTS-enkät, en datainsamling är på gång: 

https://pts.se/sv/bransch/telefoni/statistik/kommande-datainsamlingar/  

• Sociala medier – Nilla ingår som SIKO representant i SRF:s redaktionsgrupp. 

• Pressmeddelanden – vilka tidningar är relevanta inom SIKO:s område för pressreleaser 
från SRF? SIKO återkommer med en lista. 

5. Genomgång av föregående styrelseprotokoll Protokoll från föregående styrelsemöte 31 
augusti lades till handlingarna. 

6. Remisser  

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

Arbetet med att utarbeta ett svar på Trafikförvaltningens Sjötrafikutredning har 

genomförts i en omfattande process. Bland annat har tre digitala möten med våra 

medlemsföreningar i respektive norra, mellersta och södra skärgården hållits.  

Förslag till remissvar hade delgivits styrelsen inför mötet. Styrelsen tillstyrkte att 

förslaget till remissvar skickas till Regionen, dock tidigast efter ytterligare en dag för att 

möjliggöra synpunkter in i det sista. 

7. SIKO projekt 

• Skärgårdsflytten / Skärgårdsmentor Göran L rapporterade att SIKO:s externa hemsida 
www.levandeskärgård.se kommer att uppdateras under oktober och då även innehålla 
Skärgårdsflytten, vilket är nästa steg i arbetet som startats upp genom 
Skärgårdsmentor. 
Alla kärnöar som är intresserade av inflyttare uppmanas att lämna info till Göran om 
kontaktpersoner. 
 
Ulla L tog upp hotet mot skärgårdsskolorna i Värmdö kommun kopplat till att arbeta 
för inflyttning till öarna. Tillgång till skola är grundläggande för att intressera 
barnfamiljer att flytta ut.  
Utbildningsnämnden i Värmdö kommun kommer att ta beslut om ö-skolorna på möte 
den 1 oktober. Debatten pågår för fullt i media – SIKO har en artikel i tidningen 
Skärgården den 24 september och Facebook gruppen ”Rädda Värmdös Ö-skolor” är i 
full gång. 

8. Fokusområden / Arbetsgrupper rapporterar om läget 

Vid ett möte med Uffe, Göran L, Bo T, Monica P och Peter Ödling har överenskommits 
att dela på fokusområdet ”Bostäder och näringsliv” så att Bo T tar ansvar för Bostäder 
och Monica P för Näringsliv. 
Peter Ö kommer att arbeta vidare med idén om ett nätverk för företagare.  
Uffe och Göran kommer att kontakta företagarföreningar i skärgården för att se om 
det finns intresse för medlemskap i SIKO. 
  

 

https://pts.se/sv/bransch/telefoni/statistik/kommande-datainsamlingar/
http://www.levandeskärgård.se/
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SIKO:s fokusområden är fortsättningsvis: 

• Bostäder - Bo Tyrefors  

• 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   

9. Övriga frågor  

• Nämdö green archipelago I samarbete med Nämdö hembygdsförening startas en ny 

förening, Nämdö Green Archipelago, för att undersöka effekterna av beslutet att inrätta en 

Nationalpark i Nämdöskärgårdens östligaste del, inklusive havsområden. Föreningen ska bland 

annat genomföra en förstudie för ett möjligt biosfärsområde i anslutning till nationalparken. 

Bidrag till förstudien kommer från Världsnaturfonden och LEADER Stockholmsbygd.  

• Skärgårdsdialekter Via SRF har förfrågan kommit om intervjupersoner till en 
masteruppsats om skärgårdsdialekter. Man letar efter skärgårdsboende, helst äldre eller 
som har bott där länge, som skulle vilja delta i en folkdialektologisk intervju. Eventuella tips 
kan mejlas till Eleonora Podda, eleonora.podda@hotmail.com 

• Åva / Tyresta Nationalpark Bo T tog med anledning av bildandet av 
Nämdöskärgårdens Nationalpark upp frågan om eventuell dialog med Åva / Tyresta 
Nationalpark. 

• Medlemsantal i SIKO:s medlemsföreningar Uffe påtalade att en uppdatering av 
medlemsantalet i SIKO:s medlemsföreningar bör göras. Alla medlemsföreningar 
uppmanas att mejla uppgifter till Uffe, uffe@alwredovisning.se ! 

• Nästa möte SIKO:s nästa styrelsemöte är planerat till lördag 17 oktober, Uffe 
återkommer med tid. 

10. Mötet avslutades  

Britt Fogelström  

 

Justeras: 
 

 

Nilla Söderqvist         Ulf Westerberg, ordförande 
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