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Minnesanteckningar AU-möte nr 10  
Tisdag 10 november 2020, skype 

 

 

 

 Deltagare:  

  Ulf Westerberg, Möja, SIKO 

  Gunilla Söderqvist, Nämdö, Nämdö Hembygdsförening 

  Britt Fogelström, Möja, Möjaskärgårdens företagarförening 

  Urban Gunnarsson, Norrtälje, Blidö Frötuna Skärgårdsförening 

 
1. Urban justerar dagens minnesanteckningar. 

 
2. Genomgång och uppföljning av fattade beslut 

 

• SIKO anslagsansökan inklusive budget är nu insända till Regionen (Inger Starheim 
och Tove Ellingsen) för avstämning. För närvarande handlägger Regionen 
slutredovisning av 2020 års beslutade medel från Hållbarhets- och 
skärgårdsanslaget. Handläggning av SIKO ansökan om finansiering 2021 – 2023 
kommer inte att handläggas förrän man påbörjar arbetet med 2021 års anslag. 

 
3. Remisser / uppföljning En allmän reflexion från Uffe gällande remisser - tidigare fick SIKO rätt 

frekvent remisser från Länsstyrelsen om svävartillstånd, vilket verkar ha upphört. Även i övrigt 
verkar det som att vi själva ofta måste ”ligga på” för att få del av remisser. I samband med SIKO:s 
kontakter med Regionen och Länsstyrelsen kommer vi att påtala att SIKO förväntar sig att vara 
remissinstans i frågor som berör öar och skärgård. 

 
4. Projekt, aktuella projekt: 

 

• Skärgårdsskolan 3.0 – projektet går på halvfart då Corona effekten försvårar 
kontakter och studiebesök, men projektet lever. 

• Skärgårdsflytten – inom kort kommer www.levandeskärgård.se att lansera 
Skärgårdsflyttens digitala plattform. SIKO begär förlängning av 
slutredovisningstidpunkten till Regionen. Projektet är försenat, som så mycket 
annat, beroende på Corona. 

• SIKO:s arbete med projekt I samband med Regionala skärgårdsrådet och 
efterföljande möte med Gustav, fick SIKO uppskattande kommentarer för att 
arbetet nu är mer projektinriktat. Uffe väckte frågan om Fokusgrupperna skall 
uppmuntras att arbeta mer projektinriktat och om ansvaret för projekten skall 
ligga i Fokusgrupperna. Vidare kanske en särskild grupp bör finnas, som har 
kunskap om hur man söker projektstöd mm och som kan stötta 
medlemsföreningarna vad gäller projektarbete. 
Ovanstående kommer att diskuteras vidare! 
 
 

  

http://www.levandeskärgård.se/
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5. Ekonomi  
Urban gav en snabb sammanfattning av det ekonomiska läget. De medlemsföreningar som ännu 
inte betalt medlemsavgift är Ornö och Sandhamn (som bytt ordförande till Caroline Wedberg. 
AU diskuterade att det finns möjlighet att ta kostnader inom årets budget – som tänkbara projekt 
nämndes en uppdatering av filmerna som producerades till Manifestationen på Skansen samt stöd 
till medlemsföreningarna för att ta fram det hemsidor som de kommer att behöva för att delta i 
projekt Skärgårdsflytten.  
 

6. Information från ordförande 
 

• Länsstyrelsen Bordlades. 
 

• Coronaviruset Läget i skärgården är förhållandevis lugnt. Smittspridningen som generellt i 
samhället är på väg upp igen, speglas i (än så länge) enstaka fall på bl a Landsort, Runmarö 
och Möja. 
Det är viktigt att inte ”Mörka” fall utan bidra till en bra rapportering från öarna till Uffe och 
Göran L. Länsstyrelsen vill löpande ha rapporter om Corona läget. 
 

• Ansökan om medlemskap i SIKO Bordlades. 
 

• Arbetsformer i styrelsen Viktigt att styrelsearbetet breddas så att fler blir aktiva i 
projektarbete mm. 

 

• Fokusområden / arbetsgrupper  
 

o Nya gruppledare sökes till Skola- och Miljö-grupperna. 
o En projektidé finns ”Vilka öar har planer för bostäder?” Något för 

Befolkningstillväxt och boende-gruppen? 

SIKO: s fokusområden: 

• Befolkningstillväxt och boende - 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   

7. På gång / avrapportering 
 

• SRF  
Representantskapsmöte kommer att hållas digitalt den 28 – 29 november. Första dagen är 
öppen för alla från SRF:s medlemsföreningarnas styrelser och andra dagen riktas i första 
hand till delegater. Dag 1, kl. 10 – 15, kommer att handla om Corona, Holmöns projekt med 
lokal ekonomi och verksamhetsstöd. Dag 2 är ett mer formellt möte. 
SIKO styrelsemedlemmar och representanter i SRF arbetsgrupper - Välkomna att anmäla 
intresse att delta i mötet lördag 28 november! Mejla britt@vahine.se senast 23 
november. 
Adresslista för sista tryckta numret av Vi skärgårdsbor Nilla och Britt hjälper SRF att se över 
sändlistan gällande SIKO:s områden. 

mailto:britt@vahine.se
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• Sjötrafiken Britt rapporterade från samrådsmöte med Jens Sjöström (s), oppositionsledare 
sjötrafikfrågor. Ett flertal möten är aktuella framöver. Trafikantföreningen kommer att tala 
med Gustav Hemming och Michaela Haga samt med ny chef inom Trafikförvaltningen, Hans 
Hedenfelt. Vidare möten med Trafikförvaltningens utredare Jan Eklund 
(Sjötrafikutredningen del 2) – både Trafikantföreningen och SIKO är inbjudna var för sig. 

 

• Regionen Regionala skärgårdsrådets möte den 5 november och framförallt det 
efterföljande avstämningsmötet med Gustav Hemming var mycket positivt för SIKO. SIKO är 
definitivt ”med på banan” sett ur Regionens synvinkel. 

 

Möjlighet gavs (eller togs föredömligt av Göran      ) även att ta upp oron för föreslagna 
förändringar för Värmdö skärgårdsskola. 

 
Flera intressanta presentationer visades och dessa finns nu att hitta på www.siko.org.se .  
 

• Rapportering från möten Bordlades. 
 

• Postservice Bordlades.  
 

• Hemsidan / kommunikation 2030 AU diskuterade förhållandet mellan ”externa” 
www.levandeskärgård.se och ”interna” www.siko.org.se . Det är önskvärt att mycket av 
innehållet på interna sidan finns fortsatt tillgängligt – nya begrepp börjar användas i dessa 
sammanhang, meet-room, repository (som betyder ”förvar – databas för information” och 
används i någon slags utvecklad betydelse).  

 

• Ungdomsfrågor / skolfrågor Uffe informerade om läget för Värmdö skärgårdsskola 
 

• Möten framöver Nästa styrelsemöte kommer att vara fredag 4 december och sker digitalt.  
 
 

 
Britt Fogelström    

   
 
 
Justeras Urban Gunnarsson 

http://www.siko.org.se/
http://www.levandeskärgård.se/
http://www.siko.org.se/

