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Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation,  

protokoll från styrelsemöte nr 7 digitalt, den 3 november 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 

Nilla Söderqvist, Nämdö vice ordf. Nämdö Hembygdsförening  

Ulla Larsson, Runmarö   Runmarö Intresseförening 

Göran Lagerström, Karsholmen  Stavsudda Skärgårdens Intresseförening 

Martin Hinders, Svartsö  Svartsörådet  

Bo Tyrefors, Södra Gålö   Södra Skärgårdens Intresseförening 

 

Frånvarande: 

Björn Öberg, Landsort 

Calle Regnell, Utö   Utö kontakt- och intresseförening 

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, Martin valdes att jämte ordförande justera dagens 
protokoll. 

3. Godkännande av föreslagen dagordning Föreslagen dagordning godkändes. 

4. Genomgång av föregående styrelseprotokoll och minnesanteckningar AU Protokoll från 
föregående styrelsemöte 22 september och från SIKO AU 14 oktober lades till handlingarna. 

5. SIKO projekt 

• Skärgårdsflytten (Skärgårdsmentor) Skärgårdsflytten är nästa steg i arbetet som 
startats upp genom Skärgårdsmentor. 
 Inom kort kommer www.levandeskärgård.se att lansera Skärgårdsflyttens digitala plattform.  
 
Alla kärnöar som är intresserade av inflyttare uppmanas att lämna info till Göran om 
kontaktpersoner. 
Varje ö som kommer att delta kommer på hemsidan att presenteras genom en ”pop-
upp” funktion på en karta. 
 

 

http://www.levandeskärgård.se/


Sida 2 av 6 

SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2020 

• Skärgårdsskolan 3.0 Detta projekt har dels hamnat lite i skuggan av den mycket 
omdebatterade och ifrågasatta föreslagna omorganisationen av 
skärgårdsskolorna i Värmdö kommun dels inte fått det beviljade stöd som 
initialt utlovades från Regionen. 
Även pågående pandemi påverkar möjligheterna att arbeta aktivt med 
projektet, men projektet finns kvar i verksamhetsplaneringen framöver. 
 

6. Ekonomi, ansökan om verksamhetsstöd 

Urban meddelade att medlemsavgifter nu inkommit från Utö och Rindö, men att Sandhamn 
och Ornö fortfarande kvarstår. 

Saldo på SIKO:s konto är för närvarande 247,000 kr. Att digitala möten fått ersätta fysiska 
möten har givit ett överskott vad gäller reseersättningar. De tillgängliga medlen föreslås 
användas bland annat till ytterligare digital utveckling. 

Ansökan om verksamhetsstöd är ännu inte inlämnad till Regionen. Dokumentet finns färdigt 
och skickas nu ut till styrelsen på nytt för att ge en möjlighet till kompletterande synpunkter 
(senast under 4 november).  

Styrelsen godkände såväl ansökan som förslag till budget (även den tidigare delgiven styrelsen) 
och gav AU och Göran L, som arbetat med dokumenten, i uppdrag att skicka in ansökan till 
Regionen, om möjligt efter en avstämning med Gustav Hemming. 

OBS 5 december är sista dag att skicka räkningar till Urban gällande mötesarvoden och resor. 
Syftet är att kunna presentera ett rättvisande bokslut så tidigt som möjligt. 

 

7. Remisser / uppföljning Bordlades. 

 

8. På gång / avrapportering 

• Post och paket Möja, Utö och Runmarö har paketservice och fr o m 2021 även Svartsö, 
Ornö och Sandhamn.  

Uffe påpekade att fler öar kan anmäla sitt intresse – det gäller att få fram lämpliga 
företagare på öarna som vill ta på sig att vara paketombud och att kontakta 
Länsstyrelsen och Waxholmsbolaget (Andreas som är ansvarig för gods). SIKO:s 
styrelseledamöter kan göra en bra insats genom att hjälpa till med kontakter. 

• Sjötrafik 

• Betalning för bussbiljetter SL:s beslut att vid kontroll bötfälla de som inte har 
giltig biljett (oavsett om pengar finns på reskassekortet) är kontroversiellt då 
det inte går att ”blippa” sitt kort på bussarna eftersom blippapparater saknas 
vid de bakre dörrarna i bussarna. Britt har tidigare i veckan blivit intervjuad för 
tidningen Skärgården om synpunkter från SIKO / Trafikantföreningen. 

• Information från Trafikantföreningen Dialogmöten är bokade med Jens 
Sjöström, oppositions regionråd den 9 november samt med Gustav Hemming 
och Michaela Haga den 23 november. Britt kommer att delta på båda mötena. 
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• Skärgårdstrafiken Synpunkter kommer till SIKO:s sjötrafikgrupp om turerna från 
Stockholm till Utö, dels om det önskvärda i att turerna fortsätter att gå dels 
med önskemål att båtarna skall angöra Dalarö på vägen. 

• T21 I det utsända dokumentet med planer för nerdragningar i skärgårdstrafiken 
finns flera alarmerande försämringar. Den enda kommun som får förbättringar 
är Österåker. Uppdrogs till Nilla att skriva till Åsa Tivelius på Trafikförvaltningen 
och be om kommentarer i samband med mötet med Regionala skärgårdsrådet 
på torsdag 5 november. 

• Ornö färjan Bo T informerade om att Trafikverkets utredning om Ornös 
framtida färjetrafik ännu inte blivit offentlig trots att den enligt utredaren är 
klar sedan länge. 

• Efter allmän dialog om utvecklingen av skärgårdstrafiken konstaterades att det 
är viktigt att SIKO (precis som förr) får vara remissinstans för 
Trafikförvaltningens större planerade trafikförändringar. Försämrad trafik är en 
ödesfråga för skärgårdens utveckling – försämrade eller borttagna 
pendlingsmöjligheter påskyndar avfolkningen. 

Vidare bör SIKO söka kontakt med Transdev, givet att skärgårdstrafiken nu 
utförs i stort sett i monopol, är det viktigt med en dialog med trafikutövaren. 

 

• Arbete inom styrelsen 

Uffe inledde med att påtala behovet av ett bredare engagemang från styrelsen och 
fokusgrupperna i arbetet för en levande skärgård. För närvarande faller för mycket 
arbete på för få personer. 

Göran redogjorde för en idé att utse ansvariga kontaktpersoner för södra, mellersta 
och norra skärgården. När fler föreningar blir medlemmar i SIKO, vilket är en liten trend 
just nu, kommer långt ifrån alla föreningar att ha egna representanter i styrelsen. 
Samtidigt är det viktigt att alla medlemsföreningar får bra information och blir 
engagerade i SIKO:s arbete. Här kan förslaget med kontaktpersoner för olika delar bidra 
till ett bredare engagemang.  

Styrelsen resonerade och förslaget kommer att tas upp på nytt längre fram. 

SSIF har en speciell ställning som medlem i SIKO, då SSIF i sig är en paraplyorganisation 
(”förening för föreningar”). SSIF:s medlemsföreningar skulle även kunna vara 
medlemmar direkt i SIKO och styrelsen uppdrog till Bo T att ta kontakt med Landsort 
för att höra om intresset för medlemskap. 

 

• Fokusområden / Arbetsgrupper 

SIKO:s fokusområden är fortsättningsvis: 

o Befolkningstillväxt och boende - Bo Tyrefors  

o Näringsliv - Monica P 

o Skärgårdsskolor Göran Lagerström  
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o Kommunikationer  

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

o Bredband - Uffe 

o Samhällsservice Blåljus Jejje 

o Miljö och energi Malcolm med Göran   

 

Göran L har formulerat texter för fokusgrupperna att finnas på hemsidan (utsända till 
styrelsen). Kontakta Göran med eventuella synpunkter. 

Uffe påminde att fler personer är välkomna att engagera sig i fokusgrupperna. 

 

• Ansökan nya föreningar 

• Husarö företagar- och intresseförening kommer att ansöka om medlemskap i 
SIKO. Detta gäller även Utö företagarförening och båda ansökningarna är 
resultat av uppsökande kontakter, där Göran L gått i spetsen. 

• Skärgårdens Trafikantförening överväger att söka medlemskap i SIKO. Efter 
dialog i styrelsen uppdrogs till Britt att ha fortsatta kontakter och att även 
framföra att SIKO gärna verkar för att Trafikantföreningens ordförande får en av 
SIKO:s platser i Regionala skärgårdsrådet. 

• Ingmarsö Uffe informerade om kontakter från Ingmarsö som visar visst intresse 
för medlemskap. 

• Skärgårdshandlarna Detta är en förening som står i tur att bli kontaktad av 
SIKO. (Ordförande är Laila Björk) 

P gr a pågående pandemi har den uppsökande verksamheten för medlemsvärvning i viss 
utsträckning ”pausat” under en tid, men detta är, när det blir lämpligt, en mycket 
prioriterad aktivitet. Det handlar ytterst om SIKO:s representativitet. 

 

9. Information 

• Covid 19 Uffe inledde med att ge en eloge till Martin från Svartsö som varit föredömlig 
med rapporteringen. Mot bakgrund av den ökade spridningen i samhället är det 
fortsättningsvis mycket viktigt att skicka in rapporter från öarna minst var 14 dag och 
företrädesvis på söndag kvällar. 

• Länsstyrelsen Uffe har haft kontakt med Patrik på Länsstyrelsen. Projektet 
”Replipunktslyftet” fortsätter, men fokuseras mot utveckling av ”Skärgårdsportar”, 
som inkluderar miljön på replipunkterna – vindskydd, sittplatser, toaletter och 
hjärtstartare. 

Länsstyrelsen hade indikerat intresse av att ha med en SIKO representant i 
arbetsgruppen för Skärgårdsportar. Uffe kommer att ta kontakt och framföra att SIKO 
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är positiva till detta och även kolla om medverkan då kan bli arvoderad. 

En annan fråga som tagits upp var studiebesök till kommuner som lyckats vända 
negativ befolkningsutveckling. Mycket intressant för SIKO, men tidsplaneringen får 
anpassas till pandemiläget. 

”Bygd för bygd”, fastlandsvarianten av ”ö för ö” rullar på och aktuella möten just nu är 
på Djurö och Ljusterö. 

• Regionen 

Nästa möte med Regionala skärgårdsrådet är torsdag 5 november. Göran har haft 
kontakt och framfört att kommunrapporterna bör begränsas till skärgårdsrelaterade 
frågor. 

• SRF 

Nästa representantskapsmöte hålls digitalt den 28 – 29 november. Som SIKO 
representanter deltar Uffe och Björn S (ständiga deltagare) och Bo T. Det finns 
utrymme för ytterligare en SIKO representant. 

• Kommunikation under 2020 

• SRF:s digitala plattform SRF använder en digital plattform, som man är nöjd 
med. SIKO kan få stöd från Sten-Åke på Hven om vi vill prova denna för SIKO:s 
del. 

• SIKO har inte längre någon aktuell tryckt presentationsbroschyr, men 
styrelsens åsikt är att marknadsföringen kan ske digitalt. 
www.levandeskärgård.se med Skärgårdsflytten kommer att vara en viktig 
kanal för SIKO:s marknadsföring. 

• Barn – och ungdomsfrågor 

• Ulla L berättade att Runmarö får ännu ett nyutflyttat barn till skolan. 

• Värmdö skärgårdsskola Det finns stor upprördhet inför föreslagna förändringar 
och frågan drivs hårt och intensivt på lokal nivå. 

• Skärgårdsstiftelsen 

• Nästa styrelsemöte är den 16 november. Bo T framförde att frågan ”Vad gör 
Stiftelsen för att minska avfolkningen?” bör ställas. 

• Info till / från medlemsföreningar 

• Göran L kommer att besöka Sandhamnsföreningen fredag 6 november. 

• Runmarö intresseförening har möte onsdag 4 november. 

 

http://www.levandeskärgård.se/
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• Möten man deltagit i och Möten framöver 

Nästa styrelsemöte är planerat till fredag 4 december. Med hänsyn till tilltagande smittspridning 
planeras för ett digitalt möte.  

Eventuellt kommer ett arrangemang med ”digital jultallrik” att genomföras – styrelsen 
återkommer i frågan. 

10. Övriga frågor - 

 

11. Mötet avslutades  

Britt Fogelström  

 

 

Justeras: 
 

 

Martin Hinders         Ulf Westerberg, ordförande 


