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Finansiering av SIKO:s verksamhet klar för 2021
Region Stockholm har nu beviljat SIKO verksamhetsstöd för 2021. Dessvärre kunde vi 
inte denna gång ansöka om stöd för 3 år men vi får vara tacksamma för att vi nu är 
finansierade för detta år. 

Inga vaccinbåtar i SIKO:s regi men full fart på vaccineringen
I februari erbjöd SIKO sig att ordna vaccinationsbåtar för boende på skärgårdöar utan 
bro eller färja. Intresset för regionen var mycket svalt men vi kan nu konstatera att man 
ändå verkar ha lyckats vaccinera de flesta skärgårdsbor i fas 1 och 2. Det är vi glada för 
och tackar för fina insatser från flera skärgårdsanknutna Vårdcentraler. 

Möja, Svartsö och Nämdö nu med i Skärgårdsflytten
Nu är Skärgårdsflytten i gång på levandeskärgård.se För att vi ska kunna börja 
marknadsföra skärgårdsflytten vill vi gärna att fler öar kommer med. Hör av er till 
goran@lagerstrom.se

Strandskyddsutredningen
3 maj är det dags att skicka in SIKO:s svar på strandskyddsutredningen. Om vi inte vill 
att det ska läggas en ”blöt filt” över hela Stockholms skärgård är det viktigt att vi kan få 
till ett skarpt remissvar. Det är därför viktigt att vi kan samla upp synpunkter från alla 
våra medlemmar. Hör av er snarast till bosse@tyrefors.se som är väl insatt i frågan och 
redan medverkat i SRF:s remissvar.

Nytt samarbete med Skärgårdens Trafikantförening
Sedan länge har SIKO och Trafikantföreningen samarbetet. För att ytterligare stärka 
skärgårdens röst i frågor som rör sjötrafiken i skärgården har vi nu formaliserat 
samarbetet. SIKO kommer (som tidigare) att vara representerat i deras styrelse och 
deras ordförande kommer nu att kunna disponera en av våra platser i det Regionala 
skärgårdsrådet.

Regionalt skärgårdsråd den 6 maj
Om du har någon fråga som du tycker att vi bör ta upp med Regionen så hör av dig till 
uffe@alwredovisning.se
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