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Gott Nytt Valår!
Nu är det bara 9 månader kvar till valet. Hög tid att med all kraft påverka de politiska partierna för en
levande skärgård! Den minskande skärgårdsbefolkningen är det starkaste hotet för skärgården som en
levande bygd. Här gäller det att nu få fart på byggandet av bostäder till överkomliga priser, att inte
ytterligare försämra skärgårdsskolorna och att se till att strandskyddslagen tillämpas så att det blir möjligt att
utveckla skärgården för näringsliv och bofasta. SIKO uppmanar alla medlemsföreningar att bli extra aktiva
och bearbeta de politiska partierna intensivt.

Lyckat möte på Idöborg

Vindkraft i skärgården

Den 21 november genomfördes det första
”!riktiga” SIKO- mötet sedan pandemin
startade. Deltagare från Tjockö i norr till
Landsort i söder träffades för att umgås och
diskutera aktuella skärgårdsfrågor. Uppskattad
rundvandring och god förplägnad hjälpte till att
göra dagen extra lyckad . Presentationerna
hittar du på www.siko.org.se/page_110.html

Diskussionernas vågor går höga i skärgården
när det gäller vindkraft. Många är för, många
emot. SIKO samlar nu mer information för att
försöka få en balanserad överblick av såväl hot
som möjligheter för skärgården. Har du
synpunkter/kunskaper i vindkraftfrågan så hör
av dig till goran@lagerstrom.se

Dags att nominera till SIKOs styrelse

SIKO har uppmärksammat frågan om tillgång
till laddstolpar vid skärgårdens replipunkter.
Dialog är etablerad med Länsstyrelsen och ett
första steg blir en enkät för att ta reda på
nuläge och behov. Mer info följer.

Den 13 mars är det dags för SIKO:s årsmöte
som även detta år kommer att vara digitalt. Valberedningen vill gärna ha förslag till styrelsemedlemmar. Kontakta Sune Fogelström,
sune@vahine.se eller 0705388448

Saltkråkans stång
Ett välbekant sjömärke märke i Jungfrufjärden som riskerar
att försvinna. SIKO
undersöker om vi kan
överta märket som ett
litet bidrag till en
levande skärgård…

Laddstolpar vid replipunkterna

Hållbart skärgårdföretagande
Ett projekt i samarbete mellan Södertörns
högskola, SIKO och Region Stockholm. SIKO
vill öppna upp kanaler att driva
Skärgårdsutveckling i samarbete med
akademin och är därför part i detta nystartade
projekt. Mer info britt@vahine.se

Bli mer digital i skärgården
SIKO medverkar i projekt som riktar sig till
skärgårdsföretagare. Drivs av Länsstyrelsen
med Telia som utbildare. Mer info följer.

Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation
www.levandeskärgård.se

