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SIKO – minnesanteckningar från AU-möte måndag 4 november 2019, skype 
 
 

 Närvarande:  Ulf Westerberg, Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening  

  Gunilla Söderqvist, Nämdö, Nämdö Hembygdsförening 

  Urban Gunnarsson, Norrtälje, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening 

  Britt Fogelström, Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening 

 
1. Mötets öppnande Uffe öppnade mötet och hälsade välkommen.  

 

2. Val av en justerare för dagens minnesanteckningar, Nilla utsågs att justera dagens 

minnesanteckningar. 

3. Godkännande av föreslagen dagordning Föreslagen dagordning godkändes. 

4. Genomgång av föregående protokoll –styrelseprotokoll nr 6 från 1 oktober lades för AU:s del 

till handlingarna. 

5. Remisser / uppföljning Bordlades. 

6. Projekt  

• Projekt Skärgårdsmentor 

Uffe rapporterade att han och Malin nu har besökt Runmarö, Sandhamn, Nämdö, Ornö, 
Landsort, Utö, Möja. Inplanerat finns Arholma, Gräskö, Tjockö, Gällnö, Svartsö.  

Ramsö har tackat nej och Ingmarsö är planerat, men ingen tid bestämd ännu. 

Malin kommer att göra en sammanställning av all information när samtliga ö-besök är 
genomförda. Även ett gemensamt möte med alla intervjuade kommer att planeras in. 

Med andra ord – full fart på projektarbetet! 

• Projekt Skärgårdsflytten 

Projektet, som syftar till att inventera intresse för att flytta ut i skärgården, kommer nu 
(efter positiva signaler och underhandskontakter med Regionen) att söka 
”Skärgårdsmedel”. AU tillstyrker. 

7. Ekonomi Urban informerade om hantering av LEADER finansieringen för projektet 

Skärgårdsmentor. Vad gäller det ekonomiska läget i övrigt finns inga större förändringar att 

rapportera. Ser bra ut enligt plan och budget. 
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8. Information från ordförande  

• Exekutivkommittén Britt lämnade kort rapport från mötet 17 oktober (även utskickad 
skriftligt till styrelsen). Nästa möte är den 11 december.  

Uffe informerade om att han deltagit i möte angående strandskydd på Länsstyrelsen med 
deras jurister och Värmdö kommuns handläggare samt politiker i byggnadsnämnden 

Skärgårdsfakta (Länsstyrelsens fina statistiksammanställning) finns nu uppdaterad, 
denna gång med antalet bofasta per ”ö-område” (exempelvis Nämdö skärgården), vilket 
blir mer rättvisande. 

• Ansökan om medlemskap i SIKO Britt informerade, efter kontakt med Rune Wikström, 

att planen nu är att avveckla Mellanskärgårdens Intresseförening. Ett sista årsmöte är 

tänkt att hållas den 22 februari 2020, där beslut om avveckling kan tas. Den geografiska 

yta som Mellanskärgårdens Intresseförening har täckt, representeras nu till del av 

Stavsuddaskärgårdens Intresseförening och SIKO:s blivande nya medlem, 

Möjaskärgårdens Företagarförening.  

Kvarstår för SIKO att ha kontakt med Ingmarsö byalag för att efterhöra eventuellt intresse 

för medlemskap i SIKO. 

• Stadgar Uffe har i uppdrag att se över behov av ytterligare revision av SIKO:s stadgar. 

Arbete pågår. 

• Årsmöte 2020 Urban rapporterade från pågående arbete och meddelade att Ornö 

Skärgårdshotell är bokat för SIKO årsmöte den 15 – 16 februari 2020. 

• Fokusområden / Arbetsgrupper 

Uffe påpekade att SIKO:s projekt – Skärgårdsmentor, Skärgårdsflytten och 
Manifestation Levande skärgård (med de fyra filmerna som kommer att vara aktuella 
i många sammanhang) – bör redovisas med en tydligare koppling till våra 
fokusområden. 

 

FOKUSOMRÅDEN ARBETSGRUPPER 

Bostäder och näringsliv Tillväxt, företagande och boende 

Skärgårdsskolor Skolgruppen 

Kommunikationer Sjötrafik, Bredband 

Samhällsservice Bilbesiktning, Blåljus 

Miljö och energi SOL-EL 

 

AU återkommer i frågan. 

 

  



SIKO Arbetsutskott, möte nr 10 år 2019 
Sid 3 av 6 

9. På gång / avrapportering 

• SRF  
o SRF:s nya Facebook sida har mötts av stort intresse med många besökare och 

”likes”. 

o SRF årsmöte 27 – 29 mars 2020 kommer p gr a kostnadsskäl inte, som 
tidigare sagts, att gå av stapeln i Göteborgs södra skärgård. Ny plats är ännu 
inte bestämd. 

o SRF valberedning – Nilla rapporterade från Valberedningens arbete. SIKO 
kommer att bli ombedda att nominera två styrelseledamöter – ärendet tas 
upp på kommande SIKO styrelsemöte. 

o Skarvjakt (skrivelse via SRF) – det finns nu möjlighet att lagligt skjuta skarv 
(200 i Stockholms skärgård), problemet är att inga jägare tagit tag i detta. 
Svårt att se att SIKO ska kunna tillföra något i denna fråga. 

 

• Sjötrafiken  

o Möte med Trafikförvaltningen Uffe och Britt har tidigare i höst blivit 
intervjuade av Trafikförvaltningen angående den långsiktiga utformningen av 
skärgårdstrafiken. Fredag 8 november blir det ytterligare ett möte för 
uppföljning och återkoppling. 

o Möja trafiken Britt tog upp synpunkter på trafiken enligt tabell 14 i 
höstturlistan – inga ”in-turer” på söndagar, ingen ut-tur i normal tid för 
pendlare på fredagar mm. Konstaterades att synpunkter på trafiken i delar av 
SIKO:s område, bör framföras av den lokala föreningen i samarbete med SIKO 
(inte direkt och enbart från SIKO). Vidare bör synpunkterna skickas till 
Trafikförvaltningen och med kopia till berörd kommun. 

Britt återkommer gällande Möja trafiken efter kontakt med Möjaskärgårdens 
Företagarförening och Stavsuddaskärgårdens Intresseförening.  

• Regionala Skärgårdsrådet  

o Nästa möte är den 21 november kl 10 – 13. 

o Uffe är inbjuden av Gustav Hemming till enskilt möte kl 9 samma dag, 21 
november, gällande arbetsformer och inriktning för Regionala Skärgårdsrådet.  

o Den 19 november kommer Uffe och Britt att träffa Regionens handläggare 
Tove Ellingsen som också vill diskutera arbetsformer och inriktning för att 
kunna presentera ett underlag för Gustav H. 

o Uffe har meddelat att SIKO inte tillstyrker medlemskap för 
Trafikantföreningen i Regionala Skärgårdsrådet. SIKO har blivit tillfrågade om 
ett yttrande och SIKO styrelse har mailvägen givits tillfälle att yttra sig. 
Argumentet för att Trafikantföreningen inte skall representeras i Regionala 
rådet är att Trafikantföreningen i huvudsak är en förening med privatpersoner 
som medlemmar, medan alla andra medlemmar i Regionala Skärgårdsrådet 
representerar föreningar/myndigheter/partier. Accepterar vi 
Trafikantföreningen kan vilken förening som helst med enskilda medlemmar 
söka medlemskap. 
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o Skärgården som världsarv och biosfärområde WWF har under senare tid 
startat en kampanj för att få Stockholms skärgård klassat som världsarv och / 
eller biosfärområde. Ett möte hölls den 23 oktober och ett uppföljande möte 
kommer att hållas den 14 november kl 07.45. Både SIKO och SRF har deltagit 
på det möte som varit och kommer att delta på kommande möte. 

Efter dialog i AU – vi ser stora kollisioner mellan arbetet för en levande 
skärgård, utflyttning och tillväxt och ett eventuellt beslut om världsarv och / 
eller biosfärområde – beslutade vi att ta initiativ för att få ut vår inställning i 
media. Risken är stor att WWF skapar en medial bild av ”lokal förankring” då 
vi varit inbjudna till deras möten, men vi vill framföra våra åsikter i frågan. AU 
kommer att agera. 

• Rapportering från möten 

o Nilla rapporterade från uppskattat webbseminarium med Nordiska 
Skärgårdssamarbetet och Coompanion Östergötland - Kooperativa lösningar 
för fler hållbara boenden i skärgården. Se länk på www.siko.org.se  

o Korta mötesrapporter – konstaterades att det är uppskattat och positivt med 
korta mejl-rapporter till styrelsen från möten där man representerat SIKO. 

• Postservice Bordlades. Inga utökningar av paketservice till ytterligare öar planeras 
för närvarande.  

• Hemsidan  

o www.levandeskärgård.se – Nilla tar direktkontakt med Göran L gällande 

ordningen på bilderna som ligger på hemsidan. 

o www.siko.org.se – Urban har städat i gamla dokument, så att det är lättare 

att hitta det som är aktuellt. 

• Ungdomsfrågor / Skolfrågor Britt har fått mejlfråga från Karin Voltaire huruvida SIKO 

fått något svar från Värmdö kommun på den skrivelse som skickades in tidigare i 

höstas. Inga svar har kommit, uppdrogs åt Britt att besvara mejlet. 

• Möten framöver  

En inbjudan har kommit till ”Lev din dröm”, ett event den 21 november. Projektet 

”Lev din dröm” har enligt Gustav H med flera många likheter med projekten 

Skärgårdsmentor och Skärgårdsflytten och är därför intressanta för SIKO. Uffe, Malin 

och Göran L deltar. 

Uffe har blivit inbjuden av Gustav H att vara med och träffa ”strandskyddsutredaren” 

den 19 november. Även SRF kommer den 12 november att träffa 

strandskyddsutredaren. 

  

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

➢ BSPA (Baltic Sea Protected Area) 6 november 

➢ Sjötrafiken 2025 möte 8 november  

➢ Frukostmöte WWF- Världsarv- biosfärområde i Sthlms skärgård (Uffe o Nilla 

deltar), 14 november 

➢ Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte 15 november 

➢ SKVVF, 15 november, styrelsemöte 

➢ Möte med strandskyddsutredaren (Uffe deltar) 19 november 

➢ Möte angående Regionala rådets arbetsformer mm (Uffe och Britt deltar) 19 

november 

➢ SKVVF Slutseminarium - hantering av toalettfall från fritidsbåtar (Göran L deltar) 20 

november 

➢ Blidö-Frötuna Skärgårdsförening, årsmöte 20 november 

➢ Regionala Skärgårdsrådet, 21 november 

➢ ”Lev din dröm”, flytta till landsbygden, seminarium i Stockholm (Uffe, Malin o Göran 

L deltar) 21 november 

➢ Vetenskapligt seminarium Rysshärjningarna, Museet Hamn 21 november 

➢ Partnerskapsmöte Landsbygd + havs/fiskepr. 2014-2020, 28 november 

➢ Landsbygdsforum Roslagen (motsvarar Skärgårdsråd, fast för landsbygden), 

Norrtälje, 3 december 

➢ Värmdö skärgårdsråd, 5 december 

➢ SIKO styrelse, 5 december, kl. 10 – 14  

➢ Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 11 december 

➢ Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 12 december 

➢ Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 17 december 

Möten 2020 
 

• SIKO AU, 7 januari 

• Årsmöte Trafikantföreningen, 9 januari 

• SIKO styrelse, 21 januari, kl 10 - 14 

• SIKO AU, 3 februari (fysiskt möte) 

• Regionala Skärgårdsrådet, 6 februari 

• Norrtälje skärgårdsråd, 13 februari 

• SIKO årsmöte, 15 - 16 februari 

• SRF årsmöte, 27 – 29 mars (södra Bohuslän) 
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• Regionala Skärgårdsrådet, 7 maj 

• Norrtälje skärgårdsråd, 14 maj 

• Regionala Skärgårdsrådet, 3 september 

• Regionala Skärgårdsrådet, 5 november 

 

10. Övriga frågor - 

 
11. Mötet avslutades.  

   
 
 
Britt Fogelström    

 
 
 
   

Justeras Nilla Söderqvist 
 
 


