SIKOs verksamhet 1969 – 2007
1969
Den 15 december bildades SIKO. Närvarande föreningar var Blidö-Frötuna Skärgårdsförening och Mellanskärgårdens Intresseförening. Dalarö Skärgårds Intresseförening (numer Södra Skärgårdens Intresseförening) var kallad men kom ej till mötet.
Till ordf valdes Wilhelm Cederström, Möja, övriga närvarande var Lars Ljungberg och
Anne-Marie Högel från Mellanskärgården samt Ragnar Åkerström, K.G Berg och Svante
Wallentin från Blidö-Frötuna.
De tre punkterna på dagordningen var Bensinskatteanslag, Vuxenutbildning och Sjöfågeljakten. Bensinskatteanslaget skulle användas till skärgårdsföretagarnas administration.
De första stadgarna skrevs av främst Cederström med Åkerström som biträde och de är
daterade den 27 september dvs nästan två månader innan SIKO bildades. Troligtvis finns
mer att hämta i de föreningarnas protokoll om planeringen för bildandet av SIKO.
I § 1 står
Organisationen, som är ideell och opolitisk, har till uppgift:
Att vara ett samarbetsorgan för skärgårdens intresseföreningar
Att tillvarata och befrämja den bofasta befolkningens och markägarnas intressen ifråga
om näringsliv, natur och kulturliv
Att verka för en levande bygd och
Att i samband med all planering av fritids- och rekreationsområden väl bevaka den bofasta befolkningens intressen
I det första protokollet står bara att enl § 5 i stadgarna skulle föreningarna betala 100 kr
var för bestridande av kostnader "för porto, tel, skrivmaterial och dylikt", men ingenting
om att stadgarna fastställts
1970
Utdrag ur protokoll från det andra mötet den 5 mars 1970:
§ 4. Sjöfågeljakten: Cederström hade deltagit i ett sammanträde och redogjorde för
detta. Vårjakt kan möjligtvis endast drivas fram genom Svenska Jägarförbundet. S:K
Sjöfågelsråd har utsetts för olika områden. Vårjakt bör endast tillåtas för skärgårdsbor,
men bör då finnas sjöfågelvårdsområden. Konsulenterna Fredga och Skargerlind ställer
sig till förfogande vid bildandet av sådana områden och föreningar. Möja är positiva till
detta.
§6. Mark - och byggfrågor: I sådana frågor behöver man jur.expertis. Tyvärr har vi
inte råd med detta. Var förening för sig bör taga upp detta då länsstyrelsen håller på
med dispositionsplaner. I nov 1969 kom ett betänkande om expropriationslag för kommuner att ta mark för fritidsbebyggelse. Detta skulle medföra att markägaren skull bli
ställd åt sidan. Ytterligare hade Pålsson i Naturvårdsverket tyckt att domstolar dömde ut
för stora belopp för intrång och ifrågasatt om markägaren verkligen alls skulle ha ersättning. I DN 27/2 läste man att jordbruksministern tillsatt en utredning angående ersättningsfrågor. Man har även planerat en hel del reservat m.m.
Man vill åtminstone ha betalt i pengar för det man frånhändas!
Våra föreningar bör arbeta för sina medlemmars intressen.
Man ansåg att man skulle vidtala Företagarföreningen om detta
Anne Forslund
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På det tredje mötet 1970 behandlas en skrivelse av Anne-Marie Högel ang Nämdö skolas
nedläggning, hon önskar omedelbar behandling och att den skulle underskrivas av SIKO.
Styrelsen anser emellertid att det är en lokal fråga varför Maj-Lis Jakobsson skriver under som representant för Dalarö Skärgårds Intresseförening.
1971
På årsmötet väljs Ragnar Åkerström till ordförande då Cederström avsagt sig omval pga
ohälsa. Torbjörn Wiléen är närvarande på årsmötet. På samma möte meddelar Birger Johansson att Dalaröföreningen bytt namn till Södra Skärgårdens Intresseförening.
Många av de förslag som kommer upp har diskuterats i arbetsgruppen för länsstyrelsens
skärgårdsutredning, vilken pågick från 1971-1973.
Under de första åren diskuteras mycket fiskeproblem, transport av mjölk från skärgården, obruten kylkedja på WÅAB, skolor, snöskoter, mark - och byggfrågor
1972
hälsas Runmarö Intresseförening välkommen som medlem och vid samma möte beslutas
att anordna en skärgårdskonferens, ett skärgårdsting, för att de olika skärgårdsföreningarna skulle mötas för gemensamma fria diskussioner i skärgårdsfrågor, plats Möja.
Medlemskap i Skärgårdsstiftelsen diskuteras men oenighet råder, så frågan hänskjuts till
föreningarna. På alla möten diskuteras också möjligheten till fraktstöd för bofasta.
Deltar i en estraddebatt i riksdagshuset ang senvinterjakt på sjöfågel även en uppvaktning i frågan hos jordbruksministern.
Under året beslutas att inte begära medlemskap i Skärgårdsstiftelsen, men hemställa om
en observatörsplats.
Erik Nilsson från Runmarö tar upp Postens dåliga service
Hemslöjden ska inventeras med hjälp av SIKO. Föreslås att det bildas en organisation
som handhar hemslöjden och att kalla den Skärgårdsslöjd. I samband med det diskuteras avgränsningarna för skärgården och man anser att alla öar ska vara med samt kustremsan på fastlandet.
Beslut också, efter en mycket upprörd diskussion, att än en gång uppvakta jordbruksministern med anledning av förslag om bildandet av naturreservat i mellanskärgården.
För första gången får SIKO ett verksamhetsbidrag på 5 000 kr från landstinget. (Man
hade begärt 8 000 kr)
Första Skärgårdstinget på Möja den 13 maj – estraddebatt med frågor från publiken1.
Sysselsättningen i skärgården, fiske och övriga näringar, 2. Senvinterjakt på sjöfågel, 3.
Kommunikationer, 4. Mark – och byggfrågor. C:a 300 personer kom däribland Gösta Boman, vänster och Åke Wiktorsson
1973
väljs Erik Nilsson till ordf efter Ragnar Åkerström.
Björkö-Arholmaortens Intresseförening deltar i mötet men kan inte bli ansluten då dess
stadgar var otydliga vad gällde mantalsskrivningen. Föreningen skulle återkomma med
en senare begäran, vilket den aldrig gjorde.
Diskuteras ortsombud som kontaktperson mellan bofasta och myndigheter och det ska
vara en person med lokal kännedom, allmän orientering och verkligt intresse för skärgården. Styrelsen anser att det ska gå genom föreningarnas styrelser som har lokalkännedom. Brev sänds till kommunerna med begäran om ortsombud.
Pensionärsbostäder står också på dagordningen liksom fastighetsskatten och fraktstöd.
En Skärgårdsslöjdskonsulent ska anställas med hjälp av AMS-medel. Hemslöjden skulle
inventeras med hjälp av SIKO, det var en idé för att hemmafruarna skulle kunna få en liten peng för sitt arbete. En skärgårdsslöjdskonsulent tillsattes och skärgårdsslöjden var
ett faktum. Dessvärre dog den ut så småningom när konsulenten tvingades sluta pga
brist på pengar
Inrättande av länsstyrelsens Skärgårdsråd diskuteras.
Östergötlands Intresseförening begär medlemskap i SIKO, men man nekar inträde då
”SIKO är en länsorganisation, en topporganisation eftersom det är en kontaktorganisation”.
Skärgårdsting på Ornö den 12 maj – 1. Stödet till glesbygden, 2. Hälso och trafikfrågor,
3. Jordbruket i skärgården fiske och jakt 4. Fritidsbebyggelsen inkl fastighetstaxering,
C:a 300 personer kom däribland Sören Norrby och Åke Wiktorsson.
Anne Forslund
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Extra skärgårdsting på Wallmangården, västra Lagnö, den 27 oktober - 1. Nya livsmedelslagen, 2. Glesbygdsstöd till skärgården, 3. Fastighetstaxeringen i skärgården.
C:a 100 personer närvarande
1974
utses ”kontaktgrupper” på öarna vilka ska vara förmedlande länk mellan länsstyrelsen
och öborna. Protest mot ev. indragning av Sandhamns lotsplats.
Protest mot ändring av väderrapporten från 18.15 till förutvarande 16.50, resultat: tiden
blir oförändrad.
Endast Norrtälje inrättar ortsombud.
Glesbygdsstöd för skärgården, fastighetsskatt, helikopter vintertid, svävartrafik i mellanskärgården, Åke Wiktorssons fiskevattenutredning, Skärgårdsrådet och dess expertgrupp, fraktstödet samt indragning av bensinstationer är andra ärenden på dagordningen
detta år.
Skärgårdsting i Hammerska ladan, Furusund, den 11 maj – Landshövding Hjalmar Mehr
informerar om ”Länsstyrelsens åtgärder i skärgården”, därefter politisk debatt.
C:a 250 personer deltar i debatten
Höstmöte på Möja med huvudpunkt Översiktsplan för Möja
1975
Antalet ärenden ökar, SIKO får mer gehör hos myndigheterna.
Många protester mot införandet av Möjareservatet
Sjö-laku – landstingets utredning om trafikbehovet i skärgården tar mycket tid, liksom
fiskevattenutredningen och fritidsbåtsutredningen.
Ökortet infördes på WÅAB - skärgårdsbor åker gratis.
Andra frågor som berör är fastighetstaxeringen, stopp för ytterligare fritidsbebyggelse i
skärgården, taxering av uthyrningsstugor, info om SIKO, allemansrätten och behovet av
ett brevmärke. (Idag skulle vi kalla det en logotype)
Frågan om fraktstöd för bofasta togs upp av ordf Erik Nilsson som ansåg att det skulle gå
att anordna en fraktfärja en dag/vecka för att få ut gods.
Skärgårdsting på Möja den 10 maj – 1. Frakt - och transportfrågor, 2. Fiskevattenutredningen, 3. Fritidsbåtutredningen
C:a 300 personer närvarande
Höstmöte på Dalarö, div frågor, t ex Stopp för ytterligare fritidsbebyggelse
1976
blir Hans Sundberg ny ordförande efter Erik Nilsson.
Förhandling om fraktstöd påbörjas med landstinget.
Styrelsen antar förslaget till brevmärke.
Aktiv skärgårdspolitik, en landstingets utredning diskuteras liksom skärgårdspropositionen.
Från mellanskärgården kommer åter ett förslag om att ansöka om medlemskap i Stiftelsen men efter att frågan diskuterats i föreningarna avslår SIKO förslaget, men man begär en observatörsplats.
Uppvaktningar mot fria handredskapsfisket.
Andra frågor är serviceplanering i skärgården, sälskyddsområden, sprängningstillstånd,
fraktstödet, fastighetsskatt, helikoptertrafiken.
Skärgårdsting på Möja den 22 maj – 1. Skärgårdspropositionen, 2. Fiskevattenutredningen
C:a 300 personer debatterar
Höstmöte på Runmarö - styrelsemöte
1977
Förhandlingarna om fraktstödet är äntligen klart. Det ska utgå med 1/3 av fakturerad
kostnad exkl moms. Landstinget uppdrog till SIKO,s ordf att attestera ansökningarna,
vilka sedan skulle gå till WÅAB för genomgång och sedan till SIKO,s kassör för utbetalAnne Forslund
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ning efter rekvisition av pengarna från WÅAB. En omständlig procedur men man ville att
SIKO, tack vare sin lokalkännedom, skulle ta ansvaret för att endast bofasta fick tillgång
till stödet.
SIKO får avslag från Stiftelsen om observatörsplats.
Begäran om nedläggning av fiskevattenutredningen
Uppvaktning av jordbruksministern ang sjöfågeljakten.
Kontakter tas med Bohuslän och Ven.
Skärgårdsting på Rosenön, Smådalarö den 14 maj – 1. Diskussion om skärgårdspolitiken,
2. Hur har givna löften om skärgården följts upp?
C:a 300 personer närvarande
1978
blir Sandhamnsområdets Intresseförening medlem i SIKO.
Diskuteras bildande av arbetsgrupp med ansvar för remissvar ”om inte SIKO framför
skärgårdsbornas synpunkter är det ingen som gör det”.
Hemställan om en ökning av fraktbidraget till 2/3 då man ansåg att 1/3 var för lågt bidrag.
Förslaget om sjöfågeljakten gick inte igenom i riksdagen till stor besvikelse.
Skrivelser skickas ang permanentbosättning på Vånö, de fick ingen dispens då myndigheterna ansåg att ön var till för rörliga friluftslivet. Men nu bor familjen där!
Skolfrågorna tar stor plats detta år liksom Arena Teaterbåten.
Andra frågor är allemansrätt, miljöfarligt gods, uthyrningsstugor.
Skärgårdsting på Möja den 20 maj – 1. Allemansrätten, 2. Skärgårdsskolorna, 3. Transport av miljöfarligt gods genom skärgården
C:a 300 personer deltar
Höstmöte på Runmarö - styrelsemöte
1979
Från Blidö-Frötuna kommer en begäran om att hemställa hos landstinget om att få insyn
i Stiftelsen, de ger sig inte.
Protester mot avveckling av lotsplatserna Furusund och Dalarö, de får vara kvar
Kritik mot WÅAB,s vintertrafik framförs.
Mycket tid läggs ner på protester mot förslaget om fritt handredskapsfiske liksom fastighetsskatten.
Postens dåliga service diskuteras.
Skrivelse till Stiftelsen om bättre samverkan
Ett infoblad om SIKO diskuteras.
Landshövdingen deltar i ett styrelsemöte
Skriver förslag till organisation för oljebekämpning
Skärgårdsting på Möja den 19 maj – 1. Mark och byggnadsfrågor, 2. Fiskets framtid
C:a 400 personer närvarande
Sommarmöte på Runmarö - styrelsemöte
1980
kritiseras Stiftelsens inköp av mark, SIKO anser att pengarna för detta borde ha kommit
skärgårdsborna till del.
Förslag om att bilda ett ”Riks-SIKO”. Kontakter med andra föreningar längs kusten hade
pågått under flera år icke minst med Östergötland som ville vara med i SIKO från början
men fick avslag då man ansåg att det bara var för vårt läns föreningar.
Skrivelse om förtur på vägfärjorna.
Stiftelsen skriver till SIKO med förslag att ordf, landshövdingen och Stiftelsens VD ska
träffas efter varje Skärgårdsråd för att öka förståelsen mellan Stiftelsen och SIKO.
Beslutas att utge en jubileumsskrift.
Fastighetsskatten igen, nu träff med skattechefen, förslag om utformande av blanketter
för överklagande.
Anne Forslund
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SIKO,s svar på fiskevattenutredningen skickas ånyo till departementet eftersom en proposition är på väg.
Kontakt med de Danske Småöar.
Möte med skärgårdslandstingsrådet, det första.
Möte med lotsplatspersonal angående smygavbemanningen av lotsplatser
Skärgårdsting på Möja den 17 maj - 1. 10 år med SIKO, 2. Fastighetstaxeringen, 3. Postföringen i skärgården och därmed kopplad service, 4. Fiskevattenutredningen.
På kvällen jubileumsfest då Svante Wallentin valdes till hedersledamot efter 10 år i SIKO
som sekreterare och kassör
C:a 500 personer men alla fick inte plats vid middagen
Höstmöte på Runmarö - styrelsemöte
1981
blir Ljusterö Skärgårdsförening medlem i SIKO.
Fastighetsskatten har föranlett en motion i riksdagen, inget resultat, ordf utformar blankett för överklagande att användas av fastboende.
Träff med skärgårdslandstingsrådet
Kontakter med Bohuslän
Uppsägning av fraktstödskontraktet SIKO-WÅAB, detta för att försöka höja bidragsdelen
Minkproblemen påtalas
Protester mot WÅAB,s nya frakttaxa och skrivelse om WÅAB:s rangliga landgångar,
Protester mot neddragning av polisbåtens service
Möte med posten angående postbefordran av post med helikopter året runt. SIKO protesterar – arbetsillfällen för skärgårdsbor försvinner
Kontakter med Ulvöarna och Sörmland.
Skärgårdsting på Ornö den 13 maj – 1.Traditionella skärgårdsnäringar, a) Jordbruk och
boskapsskötsel, b) Yrkesfiske, c) Sjöfart i lotsleder, d) Sjöfart i skärgård, 2. Turism – en
skärgårdsnäring?
C:a 300 personer närvarande
Höstmöte på Samsholmen - styrelsemöte
1982
sker en översyn av Sjö-laku eftersom befolkningen ökat i skärgården, SIKO är remissinstans.
Möte med skärgårdslandstingsrådet – resultat: fraktstödet höjs till 2/3, butikerna får
80% i stöd.
Möte med skärgårdslandstingsrådet – midsommarfirandet på Sandhamn har urartat
På SIKO,s initiativ bildas Skärgårdarnas Riksförbund, SRF. Hans Sundberg blir dess förste
ordf., 6 regionala skärgårdsorganisationer deltog i första mötet.
Skriver ang ekonomiskt bidrag Arena Teaterbåtens verksamhet – de får bidrag
Deltar i konferens angående skärgårdsslöjdens märke
Skärgårdsting på Möja den 15 maj – 1. Trafikplanering vinter – sommar, 2. Skolskjutsar,
tonnage, bryggproblem och strandskador, 3. Frakter, godsbefordran och terminaler, 4.
Taxor och godsbefordran, 5. Statliga färjor
C:a 300 personer närvarande
Skärgårdsting i december, extra, på Djurö Kursgård för protest mot fria handredskapsfisket
Höstmöte på Runmarö
1983
Posten åter på bordet för hotande neddragningar.
Vägverkets färjor planerar indragning av turer, protest.
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Båtdemonstration på Strömmen mot fria handredskapsfisket. 70-talet båtar deltog därav
14 från Östergötland. Protestskrivelse med 10 000 namnunderskrifter överlämnades vid
Rosenbad. Resultat: propositionen på remiss med 3 månaders svarotid.
Deltar i debatt ang fritidsfisket
Fastighetsskatten som vanligt på dagordningen.
Skrivelse angående förflyttning av Finlandstrafiken till Sandhamnsleden för att minska
strandskadorna
Skärgårdsting på Tjockö den 14 maj ombord på Arena Teaterbåten – 1. Frisläppandet av
handredskapsfisket, 2. Etablering av skärgårdsföretag och permanentbosättning
C:a 400 personer närvarande
Höstmöte på Samsholmen - styrelsemöte
1984
Protester igen mot fria handredskapsfisket.
Uppvaktar finansministern ang fastighetsskatten
Arbete mot brutna kylkedjan på WÅAB,s fartyg
Revidering av stadgarna
Möten med Regionplanekontoret ang utveckling av primärnäringarna samt utkomstmöjligheter
Skärgårdsting på Sandhamn den 19 maj – 1. Sammanslagningen av Sjöfartsverket och
Kustbevakningen, 2. Följderna av fastighetstaxeringen 1981, 3. Skärgårdsdelegationen
C:a 250 personer närvarande
Höstmöte på Runmarö - styrelsemöte
1985
agerande mot polisbåtarnas neddragning vilket lyckades – ingen förändring.
Fastighetsskatten återigen.
Uppvaktning ang WÅABtrafiken hos trafiklandstingsrådet som tyvärr hade tid hos tandläkaren och därför försvann efter en kort stund
Skrivit till kommunerna om att utnyttja öarnas hantverkare vid reparationer av kommunala fastigheter
Kläcks idén om en skärgårdsmarknad.
Ännu en demonstration mot frisläppande av handredskapsfisket i Stockholm.
Reviderat stadgarna
Möte med skärgårdslandstingsrådet med lunch på Ulvsunda slott
Skrivelse till kommunikationsdepartementet med önskan av sänkning av maximal hastighet till 10 knop i Furusundsleden
Firar 15 årsjubileum i samband med årsmötet
Skärgårdsting på Möja den 11 maj – 1. Framtid i skärgården, a) Fisket, ett yrke, en binäring eller en hobby? b) Jord – och skogsbruk, ekonomi/miljövård eller bådadera?, c)
Samhällets åtaganden, trafik, omsorg, utbildning
C:a 350 personer närvarande
Styrelsemöte på Samsholmen
1986
väljs Britta Gunnarsson till ordf då Hans Sundberg avsagt sig omval.
Tynningö-Ramsö Byalag blir medlem.
Hans Sundberg avgår som SRFs ordf.
Uppvaktning hos skärgårdslandstingsrådet.
Hot om indragning av tjänster vid lots - och fyrplatser igen
Påbörjas arbetet med skärgårdsmarknaden på Skeppsbron.
SIKO får ett speciellt bidrag från SLL för skärgårdsbors studieresor.
Skrivelse till jordbruksutskottet ang fredning av gädda från 1/5 till 15/6.
Diskuteras åter observatörspost i Stiftelsen, men frågan bordläggs.
Anne Forslund
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Skärgårdsting på Dalarö Skans den 24 maj – 1. Dikt och verklighet i en levande skärgård, a) Plan – och bygglagen, b) Skatter och avgifter, c) Mattransporter, d) Naturreservat, e) Fria fisket, f) Legaliserad vårjakt, samt ett uttalande om att rädda Arena Teaterbåten
C:a 200 personer närvarande
Höstmöte på Blidö - medlemsmöte
1987
blir Björkö-Arholma Hantverksförening och Föreningen Rindöborna medlemmar i SIKO.
Kommunikationsministern uppvaktas ang indragning av 12 tjänster på Landsorts lotsplats. Resultat: platserna får vara kvar.
Uppvaktar berört landstingsråd ang kylkedjan på WÅAB.
Beslutas att kräva en ordinarie plats i Stiftelsens styrelse.
Skrivelse till Sveriges Radio med protest mot att väderleksrapporten kl 16.30 dragits in,
fick svar att den sänds 16.42.
Första skärgårdsmarknaden går av stapeln på Skeppsbron första helgen i oktober, succé.
Postproblem igen.
Beslut om att ej arrangera skärgårdsting detta år
Vårmöte på Ljusterö den 16 maj – 1. Sikos arbete, 2. SIKOs inträde i Stiftelsen Stockholms Skärgård, 3. Informationen från SIKO, 4. SIKOs medlemsgräns
41 medlemmar från SIKOs föreningar deltar
1988
Protester mot WÅAB,s förslag att fraktstödet till butikerna ska tas bort.
Beslutas att SIKO ska vara huvudman för kvinnoseminariet.
Diskuteras inrättande av en tjänst som skärgårdskonsulent, meningarna delade varför
frågan bordläggs.
Skärgårdsmarknaden utökas med mässa.
Möte med skärgårdslandstingsrådet.
Möte med Skärgårdsstiftelsen för diskussion om utvidgad kontakt
Skrivelse om att läkarbåten i norra skärgården ska få vara kvar
Protest mot ändring i lokala kustfiskestadgan
Diskussioner om inrättande av en skärgårdskonsulent
Skärgårdsting på Möja den 28 maj – 1. Nätfiske på enskilt och allmänt vatten, 2. Miljön i
skärgården
Drygt 250 personer närvarande
Höstmöte på Runmarö – konferens och styrelsemöte för föreningarnas medlemmar, SIKOfrågor
1989
blir Ornö Intresseförening och Nämdö Hembygdsförening medlemmar i SIKO.
SIKO-seminarium på Piperska muren ang fastighetstaxeringen, skatteexpert från länsstyrelsen uppmanar SIKO att protestera.
Anordnar kvinnoseminariet på Gräddö.
Frågan om Rödkobbsleden kommer upp på bordet – protester.
Utgivande av en infoskrift med anledning av SIKO 20 år.
Uppvaktning av skärgårdslandstingsrådet.
Uppvaktning av finansminstern- fastighetsskatten
Deltar i mässan vid Djurgårdsvarvet.
Möte med skärgårdshandlarna.
Skärgårdsting på Arholma den 27 maj – 1. Fastighetstaxeringen 1990 och dess följdverkningar
Höstmöte med 20-årsjubileum på Möja med konferens om fastighetstaxeringen samt
gemensam middag med dans
Anne Forslund
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1990
Riksdagsmän uppvaktas
Deltagande i Båt - och skärgårdsmässan på Djurgården
Jörgen Hammer påbörjar utredningen ”Skärgårdens kommunikationer” på initiativ från
SIKO.
Protesterar mot planerna om Rödkobbsleden.
Möte på Åland angående olika utbildningar för skärgårdsbor
Besök från representant från Ulvöarna
Rödkobbsleden dyker upp för första gången
Ansöker om ledamotsplats i den nya fiskenämnden – ligger under länsstyrelsen
Protest mot nedläggning av bryggtelefoner
Protest mot Rödkobbsleden
Skärgårdsting i Ljungbergsgården på Tynningö den 26 maj – 1. Skatter och pålagor samt
bostadssituationen, 2. Tvärkommunikationer inkl tele
C:a 150 personer närvarande
Höstmöte på Blidö – medlemsmöte angående olika utbildningar samt gemensam middag
1991
Uppvaktar riksdagsmän
Deltar i Båt-och Skärgårdsmässan.
SIKO administrerar fraktbidrag till uttag av skog i skärgården, ett försök.
Presentation av Hammerska kommunikationsutredningen.
Uppvaktning av riksdagsmän, fastighetsskatten som vanligt.
Värd för kulturgeografiska institutionens besök i skärgården
Revidering av stadgarna fastställs
Förmedlar fraktbidrag för virkestransporter
Skärgårdsting på Möja den 4 maj – 1. Skärgårdstrafiken på 2000-talet, Hammerska utredningen debatteras
Drygt 100 personer närvarande
Höstmöte på Blidö – medlemsmöte med konferens om taxeringen av lantbruksfastigheter, skärgårdstrafiken samt Skärgårdssamarbetet
1992
SIKO representeras i SLL Regionala Expertgruppen.
Post-i-butik redovisas på Skärgårdsrådet.
Besök på Utö pga deras intresse att gå med i SIKO.
Postens nedläggningsplaner återigen.
Beslutas att inte anordna något Skärgårdsting pga för få deltagare de senaste åren
Diskussion om Forneldarnas natt, SIKO hänvisar till Stiftelsen och hembygdsföreningarna
Val av repr till Regionala Expertrådet för Glesbygdsfrågor, REG, ett landstingsorgan där
skärgårdskommunerna, Stiftelsen och länsstyrelsen ingår.
Skärgårdsting på Gräddö den 9 maj – 1. Skärgårdssamhällen även på 2000-talet
Höstmöte på Svartsö
1993
blir Singö-Fogdö Intresseförening och Utö Kontakt-och Intresseförening medlemmar.
Fraktstödshanteringen förenklas genom att WÅAB kopplas bort, SIKO har hela ansvaret
betr attestering och utbetalning. Handläggningstiden förkortas med 2 månader minst.
Huvudmannaskapet för skärgårdsmarknaden överlåts på En Skärgårdsprodukt.
Skrivelse till regeringen ang glesbygdsstödet
Information om landstingets program för skärgårdens utveckling
Beslutas att inte anordna skärgårdsting

Anne Forslund

Sidan 8

2008-03

Höstmöte på Nämdö för medlemmar i SIKOs föreningar – Information om Glesbygdsmyndighetens framtagande av ett strategiskt program för skärgårdarna. Gäster kom från
både Åland och Glesbygdsmyndigheten
1994
deltar vi i en resa med Jordbruksutskottet med anledning av utredningen ”En levande
skärgård”
Anordnade SIKO ett seminarium ang svävartrafiken.
Tack vare medel från SLL inköpes 10 datorer att användas för utbildning.
Aktion mot nedläggning av Stavsuddaposten.
Inleds SIKOinfo i Stångmärket.
SIKO är värd för utredarna i Glesbygdsverkets kommande nationella program för skärgårdarna.
Information om förslag om fisketurism
Beslutas att inte anordna skärgårdsting
Höstmöte på Runmarö, 25-årsjubileum – Det strategiska programmet inkl EU-frågor.
SIKO uppvaktas av Knut Nilsson och Gunnar Skoglund, bägge har varit skärgårdslandstingsråd i olika majoriteter med en presentcheck 10 000 kr från SLL på mötet. Berndt
Festin uppvaktar med en storöka, gjord av Claes Kruckenberg, denna vandrar mellan
SIKOs ordf
1995
agerar SIKO för sänkt skatt på diesel.
Erhåller 200 000 kr till inköp av datorer för datautbildning
SIKOs engagemang i frågor kring EU inleddes i samband med framtagandet av GBVs nationella handlingsprogram vilket i sin tur utgjorde underlag för programmet för Mål 5b.
1995 valdes Pär Nuder, dåvarande samordningsminister, till ordf. För att han skulle lära
sig något om skärgården reste han runt till olika skärgårdsdelar. SIKO var värd i Stockholms skärgård genom att visa honom Ornö där vi blev väl mottagna.
Info om EUmål 5b skärgård och Interreg.
Uppvaktning av skärgårdslandstingsrådet.
Protesterar mot flyttning av Sjöräddningscentralen.
Info om ett Skärgårdstorg i Stockholm, SIKO ingår i arbetsgruppen.
Deltar i möte ang nya EU-programmet Mål 5b
Provåker KA;s nya svävare.
Höstmöte på Yxlan – Information om EU
Seminarium på Marholmen med info om EU, betalas av gåvan från SLL
1996
blir Arholma Företagarförening medlem.
Protest mot indragning av polisbåtarna i Vaxholm och Djurö.
Info i Stångmärket.
Planering av Skärgårdstorget.
Möte med Miljövårdsberedningen som utreder skärgårdens miljöfaror.
Uppvaktat riksdagsmän.
Möte med miljöministern ang skärgårdens miljö.
Arbete för lägre fastighetsskatt.
Deltagit i diskussioner ang fisketurism.
Deltagit i utformningen av kurs för auktoriserade skärgårdsguider.
Revidering av stadgarna fastställs
Skärgårdsnoden används mer för att skicka protokoll via rymden
Vinterting i Stockholm angående fastighetsskatten. Kvällen innan tändes vårdkasar på
många öar för att protestera mot skatten.
1997
blir Pia Södergren ordförande, då Britta Gunnarsson undanbett sig omval.
SIKO begär en styrelseplats i nya Skärgårdsstiftelsen.
Protesterar mot Sjöfartsverkets indragningar på Landsort, Sandhamn och Söderarm.
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SIKO får en repr i en utredning om fastighetstaxeringen.
Deltar i en skärgårdsresa med arbetsmarknadsutskottet till Möja.
Möte med chefen för sjöpolisen.
Prioritering av förslagen i GBV, s nationella handlingsprogram.
Möten med Skärgårdskraft.
Möte med skärgårdslandstingsrådet.
Möten med Skärgårdshandlarna.
Diskussion om Horstensleden som tidigare kallades Rödkobbsleden
Höstmöte på Lidö – WÅABs trafik samt sjöpolisens verksamhet
1998
får SIKO två adjungerade platser i Stiftelsens styrelse.
Singö-Fogdö meddelar att de har en vilande förening och lämnar SIKO.
Deltar i Miljö-och Hushållningsprogrammet, MOHPS, ett länsstyrelseuppdrag från regeringen, hyreshusen börjar diskuteras i det forumet.
Deltar i en arbetsgrupp för bildandet av ett Skärgårdstorg i Stockholm.
Postproblem igen.
Förslag till utvecklingsprogram påbörjas.
Information i tidningen Skärgården då ägd av Torbjörn Wiléen.
Deltar i en kommunikationsutredning
Möten med Skärgårdskraft
Skriver till landshövdingen angående sjöpolisens sällsynthet i skärgården
Skärgårdsting på Möja den 9 maj – Fastighetstaxering och – skatt
Höstmöte på Gålö – Hur ska SIKO arbeta framöver?
1999
Skrivelser ang polisens osynlighet i skärgården. Möte med sjöpolischefen.
Möte med Posten.
Demonstration mot fastighetsskatten
Arbetsgrupp tillsätts för att ansöka om att bli ett Leaderområde.
Skärgårdssamordnare uppe till diskussion.
Deltagit i en resa med landstingspolitiker anordnad av Stiftelsen.
Arbetar för en tvärtrafik för skärgårdsprodukter, vilket lyckas.
Fraktstödet ändras, endast företag mantalsskrivna i skärgården får stöd. Uppvaktat
landshövdingen ang fraktstödet.
Tillsätter en kommunikationsgrupp, vilken bl a arbetar fram nya förslag till replipunkter
på fastlandet i samband med framtagandet av landstingets regionala utvecklingsplan,
RUFS, när det gällde båtlinjerna. Många heta diskussioner föranledde planens förslag till
replipunkter
Ansökt om EU-medel för IT-utbildning av styrelsen, avslogs av SLL.
Deltar i Miljö-och Hushållningsprogrammet, ett länsstyrelseuppdrag från regeringen
Bostadsgruppen arbetar tillsammans med länsstyrelsen.
Två möten med landshövding Ulf Adelsohn
Möten med Ralph Ledel, ansvarig för skärgårdsfrågorna på landstinget
Information i tidningen Skärgården.
Repr utsedd till Svealands Kustvattenvårdsförbund.
SIKO deltar i planeringen för ett skärgårdstorg i Stockholm som invigdes av landstingsrådet Märit Friberg. Det blev dock inte lyckat pga fel huvudman, för kort tid och fel plats
under Slussen.
Möten med sjöpolisen
Siko.org.se registreras
Höstmöte på Möja, 30-årsjubileum – Utvecklingsprogram samt Kommunikationer
SIKO uppvaktas av Susanne Skärlund, RTK, som över lämnar en bok om Strindbergs mat
samt av Linda Hoflund, Blidö - Frötuna, som överlämnar en blomma
2000
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SIKOs verksamhetsbidrag diskuteras hos SLL, möte om detta - alla föreningar eniga om
att det inte ska gå till lokalföreningarna.
Upphör administrationen av fraktbidraget
Uttalande vid årsmötet om vikten för SLL att ha en regional part i skärgården
En Interimlaggrupp bildas för ansökan om LEADER+. Programförslag lämnas i juli, i oktober får vi veta att vi inte antogs.
Bostads och -kommunikationsgrupperna arbetar vidare.
Lokala skärgårdsråd bildas vartefter i kommunerna. Haninge har haft ett länge.
Deltagit i möte ang SLLs fyra scenarier för skärgården.
Möte med sjöpolisen.
EU och Schengeninformation på årsmötet.
Hyresbostäder i skärgården börjar diskuteras
IT- utbyggnad, information till kommunerna att ta fram infrastrukturplaner för att få statligt bidrag
Får ersättarplats i Kustvattenvårdsförbundet
Förslag på SIKOs hemsida
Beslutas skänka bort datorerna som nu är gamla och otidsenliga
Höstmöte på Ingmarsö – Bildandet av en skärgårdskommun. Resultatet blev Interkommunala skärgårdsrådet
Stormöte på Sandhamn, Leader+
2001
Styrelsen får info om Schengen, Mål 5b och Interreg
Tar fram för slag till baskommunikationer i skärgården tillsammans med RTK och Värmdö
kommun
SIKO försökte få tillstånd en IT-utbildning med hjälp av EU-pengar men idén stöp redan
då landstinget inte ville bidra.
De flesta kommuner har bildat kommunala skärgårdsråd på SIKOs initiativ. De fungerar
bra i de flesta kommunerna genom att de ger tillfälle att genom bra dialog skapa förståelse hos både öbor och politiker för varandras vardag.
Det interkommunala skärgårdsrådet har tre möten, idékläckare var Christer Candal, dåvarande KSO i Norrtälje, som tyckte det var bättre med ett gemensamt forum än att bilda en skärgårdskommun.
Horstensleden byter namn till INMIsjöleden
Ansöker om medel till projekt EU-lots
En hemsida startas med SIKO domännamnet ”siko.org.se”
Möte med sjöpolisen
Anordnar seminarium tillsammans med länsstyrelsen om små hyreshus
Höstmöte på Möja – SIKOs utvecklingsprogram, ett femte scenario samt Bostadsfrågan
2002
Björkö-Arholma Skärgårdsförening välkomnas åter efter att några år ha varit vilande
Landshövding Mats Hellström deltar i ett styrelsemöte som ny landshövding efter Ulf
Adelsohn.
EU-projektet EU-lots, ettårigt projekt, startar med medfinansiering från skärgårdskommunerna, landsting och länsstyrelse samt Skärgårdsstiftelsen
Seminarium, tillsammans med länsstyrelsen, om boendefrågor
Två möten med Interkommunala Skärgårdsrådet
Två adjungerande platser i Skärgårdsstiftelsen
Möten med sjöpolisen
Är med på ett fiskeseminarium
Deltar i ”första spadtaget” för hyresbostäder på Ingmarsö
Demonstrerar mot boendeskatter
Möte med sjöpolisen
Höstmöte på Möja samt extra årsmöte – Fastställande av arbets – och utvecklingsplaner
samt presentation av och uppdrag till EU-lotsarna
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2003
Möte med Mats Hellström
Träffar Dag Larsson skärgårdsansvarig på landstinget
Besöker flera skärgårdskommuner
Anordnar ett ”framtidsseminarium” på Sandhamn för SIKOs ord ledamöter
EU-lotsprojektet förlängs till 2005
EU-projektet ”Hyresbostäder i skärgården” beviljas
www.sikostugan.se introduceras dit intresserade av att flytta till skärgården kan anmäla
sig. Ganska snabbt hade över 1 000 personer anmält intresse
Deltar i ett kustfiskeseminarium
Ansöker hos om bidrag för att förmedla kunskap om bredbandsfrågorna. Avslag
Skriver till WÅAB angående sena kvällsturer
Skriver till Ändamålskommittén ang statliga markens användande
Ansöker om förlängning av EU-lotsprojektet till 2005
Möte med posten
Två möten med Interkommunala Skärgårdsrådet
Seminarium och Årsmöte på Blidö, ämne Borätt – Boplikt
Höstmöte på Möja, ämne ungdomsfrågor
2004
Sune Fogelström väljs till ny ordförande efter Pia Södergren som undanbett sig omval.
Beslut om att erbjuda samverkansavtal med skärgårdsföreningar som inte kan bli medlemmar i SIKO pga stadgarna.
Resultat av Hyreshusprojektet: Bilda ett fastighetsbolag tillsammans med kommunerna.
Lyckades inte
Två möten med Interkommunala Skärgårdsrådet
Möte med AMF1 ang skjutområden och bullermattor i skärgården
Frågan om Skärgårdsutvecklare diskuteras
Seglarläger för ungdomar anordnas
Beslutar om samverkansavtal med föreningar som inte kan bli medlemmar
Beslutar att försöka bilda fastighetsbolag om myndigheterna ställer upp
Nya stadgar fastställs
Diskuteras projekt Skärgårdsutvecklare som en förlängning av EU-lotsprojektet
Möten på RTK angående delregionala planen för skärgården
Posten igen
Information om Växtkraft i skärgården, ett EU-projekt som Möjaområdets Företagarförening är huvudman för
Seminarium på Ornö
Höstmöte på Möja, ämne Försvarets mark
2005
Möten ang nya Interregprogrammet 2007 - 2013
Posten
Militärens mark
Seglarläger för ungdomar igen
Inleds regelbundna möten med Skärgårdsstiftelsens VD
Skrivelse till Södertörns Högskola med begäran om inrättandet av en skärgårdsprofessur
Diskussion om projekt Skärgårdsutvecklare
Möten majoriteten resp oppositionen i Regionplane - och trafiknämnden i landstinget
Posten – hot om fler indragningar
Bredband i skärgården
Möten med interkommunala Skärgårdsrådet
Uttalande ang höjning av bränsleskatten
Tre möten med Interkommunala Skärgårdsrådet
Utbildning av styrelsen samt föreningsmedlemmar i föreningskunskap på Blidö
Bredbandsutveckling
Försvarets mark – rörliga friluftslivet
Förfrågan från Åboland om deltagande i ett barn – och ungdomsprojekt, BUS
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Årsmöte på Ljusterö/Nässlingen, ämne Turism
Höstmöte på Möja, ämne Samhällsservice med tonvikt på kommunikationer
2006
Östra lagnö Byalag välkomnas som medlem
Projektet Skärgårdsutvecklare startar den 1 april och ska avslutas 2008.
BUS - Barn och Ungdomars Skärgård, ett Interreg-projekt tillsammans med Åland och
Åboland inleds
Värmdös förslag ang turistbolag gäller mest de stora aktörerna på fastlandet anser SIKO
Möten om en turistbyrå på Strandvägen, Stockholms Hamn upplåter plats
Möten med projektledaren för Interregprojektet ”Scandinavian Islands”
Haninge Garnisonsplan får kritik från såväl SIKO som myndigheter
Möten om nya Leader och Landsbygdsprogrammet
Utbildning på Sandhamn om föreningsverksamhet
www.sikostugan.se uppdateras
Två möten med interkommunala Skärgårdsrådet
Bredbandsutbyggnad
Årsmöte/seminarium på Vaxholms Kastell, ämne Tillväxthinder för skärgårdens utveckling
Höstmöte på Möja i oktober, ovanligt sent pga valår, ämne Bygglovshantering samt Läget i skärgården
2007
Mats Hellström avgår som landshövding, avtackas med ”Boken om Möja”. Han efterträds
av Per Unckel
Försvarets mark och Haninge Garnisonsplan åter på dagordningen
Påbörjas diskussioner under våren om att bilda ett Skärgårdsleader i länet, medel till förprojektering söks hos länsstyrelsen. Ett problem uppstår, Norrtälje arbetar också för
Leader, hur blir det med deras skärgård?
Möten med Stockholms Hamnar om turistbyrån på Strandvägen pågår hela våren. Resultat: Öppen Skärgård tillsammans med Viamare får uppdraget att vara huvudmän och
planera för att turistbyrån ska öppnas våren 2008
Deltar i Skärgårdssamarbetets årliga möte i Åbolands skärgård
Deltar i Skärgårdarnas Riksförbunds konferens ”Skärgård för framtid”
Två möten med interkommunala Skärgårdsrådet
Möte ang ”Hänsynsområden” på länsstyrelsen, dvs områden där tystnad ska råda.
Hyresbostadsprojektet inom Värmdö fastnar pga politikernas ovilja att satsa på skärgården. I de andra kommunerna tycks politikerna vara mer förstående.
Projektet Skärgårdsutvecklare fortskrider under året
BUS-projektet avslutas i september
Årsmöte seminarium på Seglarhotellet i Sandhamn, ämne ” Vi vill bli fler öbor” med underrubrik ”Skärgården behöver en ung våg”
Höstmöte på Möja, ämne ”~ Året runt på ön ~ Bo - Jobba - Ha kul – Trivas”

Litet av varje
Vårjakt på sjöfågel
var en stor fråga i början av SIKOs verksamhet. Man skrev, man uppvaktade myndighetspersoner från regeringsnivå till riksdag till regionala politiker under flera år, men här
har vi inte rönt någon framgång. Det skulle möjligen vara att jakten numer är tillåten till
31 januari.
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Fiskefrågor av olika slag har också diskuterats men mest var det nog Åke Wiktorssons
utredning om fritt handredskapsfiske. Denna väckte oerhört starka känslor längs hela
ostkusten. En demonstration ägde rum på Strömmen då allehanda skärgårdsboendes fartyg tog sig in för att tala om vad man tyckte. En utsedd grupp gick upp till Rosenbad
med en protestlista underskriven av över 1000 personer. Hur många skrivelser som gått
till regering och departement i frågan vet jag inte men det var många, uppvaktningar av
höga politiker skedde också. Frågan var uppe på SIKOs alla möten fram till dess att beslutet togs 1978. Vi vann inte.
Fraktbidraget
Efter bara ett par års arbetet och uppvaktningar av landstingsråd så kom fraktstödet till
1977. Det utgick då med 1/3 av fakturerad kostnad vilket SIKO snart ansåg för lågt så
avtalet sades upp 1981 för att försöka åstadkomma en ny höjning. Detta lyckades, så
från 1982 till 2000 fick alla bofasta ett bidrag på 2/3.
Sedan blev det annan majoritet i landstinget, vilken ansåg att SIKO inte längre skulle
administrera bidraget. Orsak: våra beslut kunde inte överklagas så administrationen lades över på WÅAB. Besluten kan inte överklagas nu heller då WÅAB är ett AB.
Dessutom ändrades reglerna så att sedan dess får bara företagare fraktstöd. En översyn
av systemet har varit aktuell sedan 2000 men det dröjde ända till 2008 innan det blev
ändrade förutsättningar som blev till det sämre. Idag har Företagarna Skärgården tagit
över frågan.
Även mot alla förslag till höjningar av WÅABs frakttaxa har protesterats. Ibland har det
hjälpt, ibland inte. Dessutom vid något tillfälle var det protest mot WÅABs rangliga landgångar. Där lyckades vi även om det tog litet tid.
SIKO har också administrerat fraktstöd för uttag av skog samt till jordgubbstransporter,
men dessa finns inte längre kvar.
Vinterhelikoptern
kom till tack vare SIKO. Man sade från ansvarigt håll att det inte var många som ville
åka helikopter. En s k negativ bevisning, det fanns ju ingen helikopter. Vid ett SIKOmöte
var ansvarig tjänsteman närvarande och han fick veta vad SIKO tyckte och vips så blev
det en helikopter vintertid även om reglerna har ändrats så att nu får bara de som inte
har någon regelbunden WÅAB-trafik flyga under isperioden.
Ett lyckat ärende.
Kommunikationer
Landstinget gjorde en sk Sjölaku - landstingets utredning om trafikbehovet i skärgården - där SIKO var hårt engagerad. 1982 görs en översyn av utredningen då antalet bofasta har ökat.
1990 får SIKO extra bidrag från landstinget för att göra en egen sjöutredning, den s k
Hammerska utredningen, vilken bland annat föreslog att båtarna skulle gå in från skärgården på morgonen och ut på kvällen, båtarnas hemmahamn skulle vara på öarna så
att besättningarna bosatte sig på ön och därigenom också skapa bättre underlag för skola och affär.
2002 arbetar SIKO fram förslag på bättre trafik i samband med att landstinget lägger
förslag på en ny Regional Utvecklingsplan för Stockholmsområdet ”RUFS”. I den står
mycket litet om behovet av bra kommunikationer i skärgården.
Skärgårdarnas Riksförbund
1982 träffades sex föreningar på en Ålandsbåttur och beslutade att bilda Skärgårdarnas
Riksförbund, SRF. Närvarande var SIKOs dåvarande ordf Hans Sundberg och undertecknad. SRF har utvecklats under de 25 år som gått och är idag en ansedd organisation
bland både myndigheter och politiker. Bengt Almkvist från Sankt Anna skärgård tog över
ordförandeskapet efter Hans Sundberg och var ordförande fram till 2005 då han blev förbundssekreterare och Kjell Björkqvist från Styrsö valdes till ordförande.
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Polisbåtarna
Under åren har hoten kommit och gått och SIKO har skrivit till samt därtill haft möten
med chefen för Sjöpolisen. Än så länge finns de kvar.
Skärgårdsmarknad
1985 dök det upp en idé om en marknad för att skärgårdsborna skulle kunna marknadsföra sig i Stockholm. Landstinget tyckte idén var bra och gav extraresurser till SIKO som
då påtog sig huvudmannaskapet. Britta Gunnarsson och Anne reste till Helsingfors för att
studera hur de bar sig åt. Träffade både huvudansvarig för marknaden samt blev också
informerade av deltagande finska/åländska öbor.
1987 invigdes den första marknaden under pompa och ståt. Succé var det med 60-talet
marknadsstånd, mycket bra kvalitet på varorna och stockholmarna kom. 1988 utökades
marknaden med en mässa men den fick inte samma genomslagskraft. SIKO ansvarade
för marknaden fram till 1993 då Föreningen en skärgårdsprodukt tar över ansvaret.
1988 Rödkobbsleden kommer upp på bordet– protester, än ingen ny farled även om
man gör nya försök under nya namn. Hittills är det bara vid Värmdö-Galten som nu
sprängningar gjorts.
Verksamhetsbidraget höjdes 1975 till 8 000 kr, för att 1978 bli 20 000 kr och 2007 är
det 450 000 kr.
År 2000 hade den dåvarande majoriteten i landstinget någon idé om att SIKO inte skulle
få något bidrag, det skulle gå till föreningarna. Efter ett möte i landstingshuset med
samtliga föreningar närvarande insåg politikerna att de nog tänkt fel med tanke på det
kompakta motstånd deras idé fick.
Det första skärgårdstinget.
Möja dansbana var platsen och närvarande politiker var bland andra Gösta Boman och
vänsterpartiets C-H Hermansson. Mycket press var med. Idén kom från Blidö-Frötuna,
speciellt Britta Gunnarsson. Vitsen var att skärgårdsbor skulle möta politiker på hemmaplan för att diskutera viktiga frågor.
Tingen fortsatte sedan i många år, det sista var vintertinget 1996 om taxering och boendeskatt. Det ägde för ovanlighetens skull rum i landstingshuset, beroende på ishinder.
Frågorna har under åren varit många, sjöfågeljakten, fritt handredskapsfiske, plan- och
byggfrågor, transport av miljöfarligt gods m fl. Skärgårdsborna var i början ganska hätska i sina uttalanden och politikerna fick veta att de levde. De å andra sidan lovade både
ditten och datten men det tycktes de ha glömt när de kom tillbaka till stan. Så några stora förändringar ledde inte tingen till. Många var vi som tröttande på alla brutna löften.
Det är en av orsakerna till att vi idag har års- och höstmöten istället, där vi kan bjuda in
någon politiker, inte för att debattera utan för att lära sig litet mer om skärgården.
Skärgårdsstiftelsen
När man går igenom alla protokoll så slås man över att Skärgårdsstiftelsen har varit uppe
så många gånger. Oenighet har rått om man ska begära styrelseplats i stiftelsen eller en
observatörsplats. Främst är det Blidö-Frötuna som redan 1972 ville att SIKO skulle ha en
styrelseplats men inte förrän 2000 fick SIKO två adjungerande platser i styrelsen.
Posten
Hot om indragning och andra försämringar. Möten med posten har vi haft och i ett par
fall har det blivit bättre. Flera förändringar har skett de senaste åren och en del av dem
har inneburit försämringar samtidigt som några öar har fått lantbrevbärarlinjer vilka fungerar utmärkt.
Leader+
SIKO tog beslut om att arbeta för ett Leader+ för skärgårdarna inom Uppsalas, Sörmlands och Stockholms skärgårdar. Projektet döptes till Svealands Skärgårds Utvecklingsgrupp, SSUG. En interimlaggrupp valdes bestående av skärgårdsbor och tjänstemän från
berörda kommuner och myndigheter i alla tre länen samt LRF och Hushållningssällskapet.
Även ett au valdes som bestod av SIKO, Gräsö Skärgårdsråd, Sörmlands Kustlag samt
Norrtälje kommun och Hushållningssällskapet. Länsstyrelserna, landstinget och berörda
kommuner lämnade bidrag för framtagande av program vilket innebar att en konsult
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kunde anställas, Bo Wijkmark som tidigare hade varit landstingsdirektör i Stockholm.
Många möten var det, främst inom au. Ett av de svårare problemen att lösa var att hitta
en ungdom under 27 år som skulle kunna ingå i den kommande LAG-gruppen men vi
fann en person till slut. Tyvärr var vårt program inte ett av dem som antogs till slut eftersom det då bara skulle finnas ett visst antal Leader+ områden. Konkurrensen var
hård.
Det interkommunala skärgårdsrådet
hade sitt första möte 2001, idékläckare var Christer Candal, dåvarande KSO i Norrtälje,
som tyckte det var bättre med ett gemensamt forum än att bilda en skärgårdskommun. I
rådet ingår kommunalråden från skärgårdskommunerna samt SIKOs ordinarie styrelse.
Två möten hålls varje år men det kan hända att det blir extra möte om det är en mycket
aktuell fråga som måste finna sin lösning.
Arena Teaterbåten
Slutligen - som litet kuriosa - var SIKO från 1999 mycket aktiv i styrelsen för Stockholms
läns och Skärgårdsteater under den tid Arena teaterbåten turnerade i skärgården. Ägare,
regissör, skådespelare m.m. var Per Edström som hade byggt in en amfibieteater i en
stor trimaran. Per ville att SIKO skulle sitta med i styrelsen för Arenabåten för att där
föra skärgårdsbornas talan. En inte helt lätt uppgift då det fanns lika många åsikter om
båten som skärgårdsbor. Andra i styrelsen kom från Stockholms stad, landstinget, Teaterförbundet m fl. Det var många stormiga möten för att få bidrag från myndigheterna,
Pers humör gjorde inte det hela lugnare. Det är nog första och sista gången som SIKO
under några år haft en ordförandepost i en kulturell organisation. 1985 lades verksamheten ner då bidragen från myndigheterna uteblev.
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