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SIKO – minnesanteckningar från AU-möte onsdag 22 maj 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, Urban utsågs att justera dagens 
minnesanteckningar. 

3. Godkännande av föreslagen dagordning Föreslagen dagordning godkändes. 

4. Genomgång av föregående protokoll – minnesanteckningar från möte nr 6 lades till 
handlingarna. 

5. Remisser / uppföljning  

 Förändringar i tidtabeller för kollektivtrafik för år 2020, remiss från trafikförvaltningen  
Mer information finns på 
https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/nyheter/2019/02/remiss-t20/ 
SIKO har i samarbete med Skärgårdens Trafikantförening besvarat remissen. Bilaga 1  

6. Projekt  

 Projekt Skärgårdsmentor – inget nytt att rapportera. 

 Skolprojekt – Elin på Nämdö har tagit initiativ för att få igång ett projekt med syfte att 
utveckla skärgårdsskolan och haft dialog med Uffe. Första steget för att få igång ett 
projekt är att ta kontakt med skolan, rektorn och kommunen för att förankra projektet. 

 Nedskräpning i Östersjön – Göran L har haft kontakt med Svealandskustens 
Vattenvårdsförbund och Hela Sverige ska leva, planer finns för ett gemensamt projekt 
med frågeställningen ”Hur hamnar plast i havet?”. Projektet är kopplat till SIKO:s 
arbetsgrupp för Miljö.  

7. Ekonomi Urban redogjorde för det ekonomiska läget.  

 Tre föreningar har inte betalt medlemsavgift (Utö, Sandhamn och Ornö) 

 Ornö har meddelat att man inte längre önska vara medlem i SIKO. Uppdrogs 
åt Nilla att som ett första steg via Per Frideen följa upp frågan. 

 I samband med SRF mötet i Söderhamn träffades SRF:s Skolgrupp. AU 
beslutade att betala resa och övernattning för Maud Sjöblom (ansvarig för 
Skolgruppen) i den mån SRF inte står för kostnaden. 

 Urban uppmanade till att skicka in eventuella krav på rese- och 

https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/nyheter/2019/02/remiss-t20/
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mötesersättningar.  

8. Information från ordförande  

 Exekutivkommittén Nästa möte är den 5 juni. SIKO frågor att ta upp är ”Manifestation 
Levande Skärgård” samt oron för skärgårdsskolorna. 

 Ansökan om medlemskap i SIKO Ansökan om medlemskap är på gång från 
Möjaskärgårdens Företagarförening. 

 Fokusområden / Arbetsgrupper 

o Skolgruppen har en projektidé, se mer under punkt 6 Projekt. 

o Miljögruppen vill starta projekt med Svealandskustens Vattenvårdsförbund och 
Hela Sverige ska leva, se mer under punkt 6 Projekt. 

o Energigruppen, Maria Nilsson och Inger Erikson, har deltagit i en endags-kurs på 
ETC Solpark i Katrineholm: ”Allt om dina solceller”. Maria Nilsson deltog också 
tillsammans med SRF m fl på Clean Energy-konferensen i Stockholm och i 
Mariehamn 13-16 maj. Rapport skickas till SIKO:s kommande styrelsemöte. 

 Mötesdagar 

Nästa SIKO till styrelsemöte är planerat 10 juni kl 10 – 13, uppdrogs till Urban att om 
möjligt boka lokal på KTH. 

Möten: 

SKVVF Kontaktombudsträff, inställt datum 27 maj, skjuts upp till hösten 

Regionala Skärgårdsrådet, 28 maj 

Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 5 juni 

SIKO styrelse, 10 juni, kl 10 - 13 

Skärgårdsbåtens Dag, 12 juni (Nilla är funktionär ombord på Västan) 

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 18 juni 

Björkö Arholma årsmöte 12 juli 

SIKO AU, 12 augusti 

SIKO styrelse, 28 augusti, kl 13 – 16 Eventuellt hos Kustbevakningen, Uffe kollar. 

Skärgårdsting Nynäshamn, 31 augusti 

Regionala Skärgårdsrådet, 19 september kl 11-14 

SIKO skärgårdskonferens och jubileum, 19 september 

Amfibieregementets skärgårdsråd, Berga, 24 september kl 18 

SIKO AU, 24 september 

SIKO styrelse, 1 oktober, kl 14 - 17 

Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 17 oktober 

BSPA (Baltic Sea Protected Area) 6 november 

SIKO AU, 12 november 

https://www.euislands.eu/event/3rd-clean-energy-eu-islands-forum
https://www.euislands.eu/event/3rd-clean-energy-eu-islands-forum
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Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 15 november 

Regionala Skärgårdsrådet, 21 november 

SIKO styrelse, 5 december, kl 10 - 14r 

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte, 12 december 

Exekutivkommittén Länsstyrelsen, 17 december 

Möten 2020 

SIKO AU, 7 januari 

SIKO styrelse, 21 januari, kl 10 - 14 

SIKO AU, 3 februari (fysiskt möte) 

SIKO årsmöte, 15 februari 

9. På gång / avrapportering 

 SRF  
o SRF årsmöte Uffe och Urban lämnade en rapport från ett bra årsmöte i 

Söderhamn.  

o Utskick av Vi skärgårdsbor: ev kompletteringar av SIKO-områdets adresslista 
görs på kommande styrelsemöte och skickas till Eva Widlund, SRF. 

 Sjötrafiken  

o Transdev har köpt Utö rederi, så situationen med monopol i skärgårdstrafiken 
kommer allt närmare. Område D2 (tabell 12) är ännu inte upphandlat. 

o SL kortet giltigt i skärgårdstrafiken Beslut har tagits att permanenta tidigare 
försöksverksamhet. SL-kortet ska nu gälla på båtarna under lågsäsong. 
Uppdrogs åt Britt att ställa frågan till Trafikförvaltningen om även skolkorten 
kommer att gälla. 

o Sjuktransporter Britt tog upp frågan om rutiner för sjuktransporter. Olyckliga 
exempel finns där bårburna patienter bärs ombord och sätts på 
Waxholmsbåtar. Sjöräddningen bör anlitas för sjukresa i dessa fall. SIKO tar 
upp frågan på Regionala Skärgårdsrådet. 

o Trafik till Lilla Gräskö (kopplat till skolskjutsar) SIKO fortsätter att bevaka 
frågan i Regionala skärgårdsrådet. 

o Bussbiljett ombord Inför stundande turistsäsong kommer SIKO att ta upp 
frågan på Regionala skärgårdsrådet om möjlighet för främst utländska turister 
att köpa bussbiljett ombord på Waxholmsbåtarna. Det förekommer 
situationer där turister ska stiga av vid en replipunkt för fortsatt resa med 
buss, men inte kan betala via SL:s app eller på annat sätt. På båtarna hanteras 
både kort och kontanter och med enhetstaxa på bussarna, borde detta gå att 
lösa. 

 Regionala Skärgårdsrådet Nästa möte är den 28 maj. I anslutning till mötet kommer 
ett möte att hållas med Christina Larsson angående Manifestation Levande Skärgård. 
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 Postservice Enligt uppgift är nu Svartsö och Sandhamn på väg att ansluta till 
Paketservice enligt samma modell som Möja och Utö. 

 Hemsidan www.levandeskärgård.se är nu sjösatt – jättebra! Uppdrogs till Nilla att 
kontakta Göran L angående frammatning till nästa sida (just nu endast via pil-
tangenterna på tangentbordet).  

 Ungdomsfrågor / Skolfrågor Läget är kritiskt för högstadiet på Möja skola. Enligt 
rektorsbeslut skall barnen åka till Svartsö skola 3 dagar i veckan och till Djurö två 
dagar. En skrivelse kommer att skickas från SIKO och Möjaskärgårdens 
Företagarförening i samarbete. 

 Konferens / Jubileum 19 september Ansökan om anslag för Manifestation Levande 
Skärgård kommer att lämnas i samband med Regionala Skärgårdsrådets möte, se 
bilaga 2 

10. Övriga frågor 

 Rysshärjningarna – hågkomst Nilla berättade om möte och invigning av 
”hågkomst-aktiviteter” på museet Hamn den 18 maj. 

 Representation i Skärgårdsstiftelsen Enligt årsmötesbeslut är Britt och 
Göran L utsedda som SIKO:s adjungerade representanter i 
Skärgårdsstiftelsen. Stiftelsen kommer att skicka en förfrågan till SIKO 
(missades i samband med konstitueringen) så att vi kan anmäla vår ändrade 
representation. För närvarande representeras SIKO av Britt och Barbro N.   

11. Mötet avslutades.  
   
 

 
Britt Fogelström    

 
   
 

 
Justeras Urban Gunnarsson 

http://www.levandeskärgård.se/

