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Minnesanteckningar AU-möte nr 11  
Måndag 30 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. Nilla justerar dagens minnesanteckningar. 

 
2. Genomgång och uppföljning av fattade beslut 

 
SIKO anslagsansökan Vi har fått återkoppling från Regionen (Inger Starheim), Regionen kommer 
endast att hantera anslagsframställan gällande för ett år (2021), möjligen kan man därefter återgå 
till 3-åriga anslagsbeslut. För närvarande handlägger Regionen slutredovisning av 2020 års 
beslutade medel från Hållbarhets- och skärgårdsanslaget. Handläggning av SIKO ansökan om 
finansiering 2021 kommer inte att handläggas förrän man påbörjar arbetet med 2021 års anslag.  
Förslag till reviderad anslagsframställan kommer att tas upp på SIKO styrelsemöte 4 december. 

 
3. Remisser / uppföljning Bordlades. 

 
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. Göran presenterade Skärgårdsflytten på Norrtälje skärgårdsråd den 19 
november. Planer finns för motsvarande presentation i övriga skärgårdskommuner. 
SIKO har fått förlängning av slutredovisningstidpunkten till Regionen (ny tidpunkt 31 mars 
2021). Projektet är försenat, som så mycket annat, beroende på Corona. 
 

5. Ekonomi  
Urban presenterade en beräknad resultatrapport för 2020. AU föreslår att medel som inte 
förbrukats bl a beroende på inställda fysiska möten, överförs till projektbudgeten.  
 

6. Information från ordförande 
 

• Länsstyrelsen Kommande möten är Exekutivkommittén 2 december och Partnerskap för 
Landsbygdsprogrammet 3 december. 
 

• Coronaviruset Smittspridningen är generellt i samhället på väg upp igen och det börjar vara 
fler fall även i skärgården. 

http://www.levandeskärgård.se/
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Uffe påtalade att uppmaningen från Waxholmsbolaget ”Endast nödvändiga resor!) inte följs, 
vi ser en omfattande helgpendling till öar. Att komma till skärgården för längre perioder är 
självklart helt OK, men helgpendlande riskerar att vara smittdrivande. 
 

• Ansökan om medlemskap i SIKO 
o Blankett Göran L kommer att ta fram en blankett för ansökan om medlemskap. 

Intresseanmälningar och dialog pågår för närvarande med ett flertal föreningar / 
öar: 

▪ Husarö intresse och företagarförening (under bildande) 

▪ Utö Företagarförening 

▪ Kymendö 

▪ Landsort 

▪ Ornö 

▪ Skärgårdens Trafikantförening 

Efter kontakter med Ornö föreslår AU att nuvarande medlem ”Föreningen Ornöborna” får 
dispens från medlemsavgiften för 2020 p gr a omorganisation och nystart av föreningen. 

 

• Arbetsformer i styrelsen Viktigt att styrelsearbetet breddas så att fler blir aktiva i 
projektarbete mm. Uffe kommer att presentera förslag på kommande styrelsemöte. 

 

• Fokusområden / arbetsgrupper  
 

o Nya gruppledare sökes till Skola- och Miljö-grupperna. 

 
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 och Blåljus - Jejje 

• Miljö och energi - Malcolm med Göran   

 
7. På gång / avrapportering 

 

• SRF Representantskapsmöte hölls digitalt den 28 – 29 november. Första dagen var öppen 
för alla från SRF:s medlemsföreningarnas styrelser och andra dagen riktades till delegater. 
En presentation av Holmöns utvecklingsprojekt hade varit mycket intressant och fler öar 
kommer troligen att göra liknande projekt (Nämdö, Ingmarsö). 

 
SIKO är välkomna att lämna förslag på styrelseledamöter i SRF senast 31 december, 
förslagsvis genom Uffe och Björn S. 
 

• Sjötrafiken Britt rapporterade från möten med Gustav Hemming och Michaela Haga samt 
med Trafikförvaltningens utredare Jan Eklund (Sjötrafikutredningen). Kommande möten är 
med Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons samt med ny chef inom Trafikförvaltningen, Hans 
Hedenfelt.  
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• Regionen Se under punkten Ekonomi. 
 

• Rapportering från möten Bordlades. 
 

• Postservice Bordlades.  
 

• Hemsidan / kommunikation 2030 Göran L kommer att presentera www.levandeskärgård.se 
på kommande styrelsemöte. 

 

• Ungdomsfrågor / skolfrågor Uffe och Nilla informerade om läget för Värmdö 
skärgårdsskola. SIKO har nämnts i kommunens utbildningsnämnds skolutredning som kan 
uppfattas som att SIKO inte är emot kommunens skolförslag, vilket inte stämmer alls. Bör 
påpekas på Värmdö skärgårdsråd 3/12. 

 
Uffe tog även upp idéen om en ”SIKO ungdomssektion” får diskuteras vidare på 
styrelsemötet. 

 

• Möten framöver Nästa styrelsemöte kommer att vara fredag 4 december kl 13 – 16 och 
sker digitalt.  

 
8. Övriga frågor 

 

• Boda replipunkt Värmdö Hamnar köper en fastighet vid Boda brygga, vilket ger 
förutsättningar att utveckla Boda som replipunkt. 

 

• Förslag till rutiner för sjuktransporter En skrivelse har kommit från Landsort, AU 
återkopplar snarast. 

 
 
Britt Fogelström    

   
 
 
Justeras Nilla Söderqvist 

http://www.levandeskärgård.se/

