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Minnesanteckningar AU-möte nr 9  
Onsdag 14 oktober 2020, skype 

 

 

 

 Deltagare:  

  Ulf Westerberg, Möja, SIKO 

  Gunilla Söderqvist, Nämdö, Nämdö Hembygdsförening 

  Britt Fogelström, Möja, Möjaskärgårdens företagarförening 

 
1. Nilla justerar dagens minnesanteckningar. 

 
2. Genomgång och uppföljning av fattade beslut 

 

• Anslagsansökan Förslag till text för anslagsansökan samt budget finns nu 
framtaget (själva ansökan sker online i en blankett med angivna rubriker) och 
bifogas. Synpunkter kan mejlas till britt@vahine.se . Uffe arbetar på att få en 
telefonkontakt med Gustav Hemming och Christina Larsson för avstämning. 
AU tillstyrker utformning av ansöksansökan och budget för sin del. 
 

• SIKO Näringslivsgrupp Monica P (ansvarig för gruppen) har kartlagt befintliga 
företagarföreningar i länets kust och skärgård. SIKO kontaktar nu de föreningar 
som finns på främst öar. 
 

• Medlemsantal i SIKO:s medlemsföreningar De föreningar som ännu inte lämnat 
information om antal medlemmar i sin förening, uppmanas att göra detta – mejla 
uffe@alwredovisning.se ! 
 

• Skärgårdsmentor Uffe tar kontakt med Malin Wallner för att få kontaktlistan med 
”skärgårdsmentorer” från öarna, som deltog när projektet var aktivt. 
 

• Rekrytering av föreningar  
o Utö Göran L och Bo T har besökt Utö och träffat representanter för Utö 

kontakt och intresseförening (medlem i SIKO) samt Utö företagarförening, 
som visar intresse för medlemskap i SIKO. 
 

o Husarö Göran L har besökt Husarö, som står i begrepp att bilda en förening 
och därefter söka medlemskap i SIKO. 

 
o Ingmarsö Uffe informerade om kontakter med Ingmarsö. 

 
3. Remisser / uppföljning  

 

• Värmdö Skärgårdsskola Göran L utformade SIKO:s lämnade yttrande till Värmdö 
kommun. Göran och Uffe följer frågan nära och utvecklingen är oroande. En 
centraliseringstrend med koncentration till stora skolor gäller inom hela Värmdö 
kommun. Stora protestaktiviteter pågår i media. Frågan om Värmdö 
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skärgårdsskola kommer upp i kommunfullmäktige den 4 november. 
 

• Sjötrafikremiss och T21 SIKO:s remissvar på Regionens Sjötrafikutredning är 
inlämnat och det lär ta tid innan någon information kommer tillbaka från 
Trafikförvaltningen.  

 
T21 – beslutsunderlaget för sjötrafiken (och övrig SL trafik) under 2021 finns 
tillgängligt och beslutas inom kort av Regionens Trafiknämnd. Dokumentet 
bifogas. Det finns en del oroande information om ”effektivisering och 
besparingar” på Runmarö – Stavsnäs samt indragning av kompletteringsturer i 
Nämdö skärgården. Skärgårdens Trafikantförening kommer att lämna en skrivelse 
med protester och även söka kontakt för ett möte. SIKO är delaktiga i 
Trafikantföreningens aktiviteter genom Britt och Nilla, som sitter i styrelsen. 
 

4. Projekt, aktuella projekt: 
 

• Skärgårdsskolan 3.0 – Göran arbetar med projektet och har bland annat besökt 
Utö skola. 
 

• Skärgårdsflytten – inom kort kommer www.levandeskärgård.se att lansera 
Skärgårdsflyttens digitala plattform. 

 
5. Ekonomi  

Urban var förhindrad att delta på dagens möte, så punkten bordlades till dels. 
”Den stora frågan” för ekonomin är givetvis anslagsansökan och så småningom utfallet av denna.  
När vi vet hur SIKO:s framtida ekonomi kommer att se ut, kommer även en översyn av arvoden och 
ersättningar att göras. 
 
 

6. Information från ordförande 
 

• Länsstyrelsen  
o Mer Digital projektet Länsstyrelsen planerar att göra en podd som fokuserar på 

digitalisering för seniorer. Ett inslag är intervjuer med seniorer och SIKO har fått 
lämna tips om intervjupersoner. 
 

o Betaltjänster Länsstyrelsen har efterfrågat information om läget i skärgården.  
 

• Coronaviruset Läget i skärgården är förhållandevis lugnt. Däremot är smittspridningen 
generellt i samhället på väg upp igen, så rapporteringen från öarna till Uffe och Göran L är 
fortsatt mycket prioriterad. Länsstyrelsen löpande ha rapporter om Corona läget. 
Ett särskilt tack till Martin på Svartsö, som föredömligt skickar in sina rapporter! 
 

• Ansökan om medlemskap i SIKO Se ovan under punkt 2! 
 

• Arbetsformer i styrelsen Bordlades 
 

• Fokusområden / arbetsgrupper Bordlades 

SIKO: s fokusområden: 

• Befolkningstillväxt och Bostäder - Bo Tyrefors 

• Näringsliv - Monica P 

http://www.levandeskärgård.se/
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• Skärgårdsskolor Göran Lagerström  

• Kommunikationer  

o Sjötrafik – Britt, Björn Öberg, Nilla och Monica P  

o Bredband - Uffe 

• Samhällsservice Blåljus Jejje 

• Miljö och energi Malcolm med Göran   

 
7. På gång / avrapportering 

• SRF  
SRF:s arbetsgrupper, AU har gjort en uppföljning - vilka finns och i vilka är SIKO 
representerade?  

• Besöksgruppen – Nilla 

• Blåljusgruppen – Jonas Bengtsson 

• Boendegruppen – Bo T 

• Bredbandsgruppen – Sune  

• Färjegruppen – Björn S 

• Fiskegruppen – Göran L, Rune W  

• Miljö & Energi – Maria N har tidigare varit med, men tydligt sagt ifrån sig 

• Skärgårdsbönder – Stina eller Per från Nämdö borde det vara – Nilla kollar   

• Skärgårdsskolor -   

• Skärgårdens Unga – Malin  

• Redaktionsgruppen Nilla 
 

• Sjötrafiken Se ovan under punkt 2 
 

• Regionen Nästa Regionala skärgårdsråd är den 5 november.  
En rapport om näringslivet i Stockholms län har skickats ut. 
 

• Rapportering från möten 
o LEADER konferens Nilla rapporterade från digital LEADER konferens förra veckan. 

Fyra digitala halvdagar ersatte den traditionella årliga två-dagarskonferensen. 
Tekniskt hade allt fungerat väldigt bra och varit extremt effektivt – även (kanske 
framförallt) innehållet också mycket intressant. 

o Lokalekonomidagarna Nilla informerade från digitalt möte. Tema för årets möte var 
cirkulärekonomi på landsbygd och i glesbygd. 

 

• Postservice Bordlägges. Enligt info på Exekutivkommittén är läget: Möja, Utö och Runmarö 
har paketservice och fr o m 2021 även Svartsö, Ornö och Sandhamn. 

 

• Hemsidan / kommunikation 2030 Uppdaterad hemsida är på g. 
 

• Ungdomsfrågor / skolfrågor Se Värmdö skärgårdsskols, punkt 3  
 

• Möten framöver Nästa styrelsemöte kommer att vara tisdag 3 november och sker digitalt.  
 
 

Britt Fogelström    
   

Justeras Nilla Söderqvist 
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Möteskalendarium 

• SKVVF kontaktombudsmöte. 16 oktober 

• SIKO styrelse, 3 nov kl. 19-21 

• Regionala Skärgårdsrådet, 5 november 

• Nämdö Hembygdsförening, medlemsmöte (höstmöte), lördag 7 november 

• SIKO AU, 10 nov 

• Skärgårdens Trafikantförening AU möte, 11 november 

• Skärgårdsstiftelsens styrelse, 16 november  

• Möjaskärgårdens företagarförening, medlemsmöte, 17 november 

• Skärgårdens Trafikantförening styrelsemöte, 23 november 

• SKVVF styrelsemöte, 27 november 

• SRF representantskap, digitalt, 28 – 29 november 

• Exekutivkommittén Länsstyrelsen 2 december, kl 13 - 15 

• Värmdö skärgårdsråd, 3 december 

• SIKO styrelse, 4 dec 

• Skärgårdsstiftelsens styrelse, 17 december 

• Skärgårdens Trafikantförening AU möte, 29 december 

2021 

• SIKO AU, 6 januari 

• SIKO AU, 26 januari 

• Skärgårdens Trafikantförening årsmöte, 12 eller 13 januari 

• SIKO AU, 2 februari 

• SIKO styrelse, 11 februari 

• SIKO AU, 23 februari 

• Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 9 mars, kl 14 - 16 

• SIKO årsmöte 13 / 14 mars 

• Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 9 juni, kl 14 - 16 

• Skärgårdsbåtens dag, 9 juni 

• Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 13 oktober, kl 14 - 16 

• Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 10 december kl 9 - 11 


