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SIKO styrelsemöte, möte nr 5 år 2017

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från
styrelsemöte på Rögrund, 7 oktober 2017

Närvarande:
Ulf Westerberg

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening

Nilla Söderqvist

Nämdö, Nämdö Hembygdsförening (vice ordf.)

Maria Nilsson

Nämdö, Nämdö Hembygdsförening

Urban Gunnarsson

Norrtälje, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Britt Fogelström

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr.)

Malin Wallnér

Södermöja, Mellanskärgårdens Intresseförening

Ulla Larsson

Runmarö, Runmarö Intresseförening

Jan-Evert Jäderlund

Rindö, Föreningen Rindöborna

Calle Regnell

Utö, Utö Kontakt- och Intresseförening

Bo Tyrefors

Dalarö, Södra Skärgårdens Intresseförening

Mötet hölls på Rögrund och var ett heldagsmöte (kl 11 – 17). Större delen av tiden
användes till arbete i SIKO:s arbetsgrupper och redovisning av aktuella frågor för
respektive grupp. Grundinformation om vilka som ingår i respektive grupp samt
angivna mål för gruppernas arbete mm finns på http://siko.org.se/empty_83.html
Arbetsgrupper samt korta noteringar från dagens arbete och aktuella frågor:


Besöksnäring
Britt redovisade en idé från Danmarks öar med Öpass, där besökare kan samla stämplar från de olika öar som man besöker.
Kanske en bra idé att inspireras av och att koppla till Nord-Sydlinjen?! Vi
arbetar vidare och undersöker om Waxholmsbolaget, Skärgårdsstiftelsen och
SIKO skulle kunna samarbeta om detta.



Bilbesiktning
Ulla föreslog att SIKO driver förslaget att få
tillstånd skrotbilsinsamling på öarna. Uppdrogs åt Ulla att ta frågan vidare
på kommande ”Ö för Ö”-möte på Runmarö.
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Samhällsservice/Blåljus-frågor
SIKO:s grupp arbetar nära SRF:s
arbetsgrupp och en inventering sker just nu genom en SRF enkät.



Bo och strandskyddsfrågor
motsvarande grupp.



Bredband



Sjötrafik
Extra aktuellt just nu är att i samarbete med
Waxholmsbolaget ordna ett öppet möte på Ingmarsö för att få synpunkter på
vintertrafiken enligt tabell 12. En principfråga gäller om flertalet vill ha
vintertrafik med båt, vilket innebär isränna eller om man föredrar svävartrafik
(enbart för mantalsskrivna).

SIKO arbetar aktivt i SRF:s

-

Ulla påtalade också missnöjet med båten Tess i Runmarö trafiken (båten är
extremt dåligt anpassad för passagerare med smärre rörelsehinder). SIKO tar
upp detta med Landstinget på kommande Referensgruppsmöte för Sjötrafik.
Övriga frågor som SIKO driver är priserna för de extremt korta båtresorna och
resor inom samma, ”Gratis kompis” (för barn med ö-kort), ytterligare
turlistefrågor samt basturlista.


Fiske



Miljö- och energi, VA
Bo T rapporterade. SRF har sammanställt ett
faktadokument kring olika lösningar för VA frågor. Ett förslag finns att SIKO
ordnar seminarier på kärnöarna för att sprida kunskap. Ett sådant projekt kan
SIKO då ansöka om medel till.



Skärgårdsbönder



Skärgårdsskolor / Skärgårdens unga / Nya skärgårdsbor
Wallner rapporterade:

-

Malin

o Skärgårdsskolor Ledord ”Bevara och utveckla”, permanenta
försöksverksamheten med fjärrundervisning mm
o Skärgårdens unga Bostäder, kommunikationer, arbete, föreningsliv för
ungdomar, ungdomsgårdar mm
o Nya skärgårdsbor Skapa mötesplatser, ”introduktion / guidad tur” för
nyinflyttade, bostäder mm
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Post- och paketservice Uffe har blivit ombedd att delta på ett möte den 8
november, som ordnats av Tomas N på Länsstyrelsen för paketleverantörer.



Hemsida

Nilla kommer att delta på ”hemside-byggar kurs”.



Mötessamordning

Urban ansvarar för detta.



Skärgårdskunskap
Uppdateras löpande. Aktuellt med dragning för
Regionplanenämnden 26 oktober.

___________________________________________________________________
SIKO styrelsemöte nr 5 2017
1. Mötets öppnande Ulf W förklarade mötet för öppnat. Beslutades även att för
denna gång adjungera Malin Wallner och Maria Nilsson till styrelsemötet.
2. Val av en justerare för dagens minnesanteckningar, Ulla Larsson valdes
att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3. Godkännande av föreslagen dagordning Föreslagen dagordning
godkändes.
4. Horstensleden Uffe och Britt har träffat Magnus Odin, som representerar
Horstensdelägarna, och vidareförmedlade den information som lämnats.
Dokument kommer att skickas vid distribution av detta protokoll.
SIKO kommer att ta ställning i frågan vid ett senare tillfälle när samtliga i
styrelsen haft möjlighet att sätta sig in i ärendet.
5. Landsbygds- och Skärgårdsstrategi Per F, Nilla och även i viss mån övriga
AU har deltagit i ett antal seminarier och work-shops gällande Landsbygdsoch Skärgårdsstrategin. Remissvar är avlämnat och bifogas detta protokoll.
6. RUFS 2050 Remissvar skall lämnas i 3 november. Per F jobbar med detta.
Målet är att remissvaret (om tiden så tillåter) delges styrelsen innan det
skickas in.
7. Ekonomi Landstinget vill att SIKO utvecklar formerna för ansökan och
redovisning. Arbete med detta har pågått under året och har nu konkret
resultat bl a i att blanketten för redovisning av mötesdeltagande (ersättning för
arvode och reskostnader) har en ny utformning, där bl a res- och mötestid
skall särskiljas från varandra. Urban skickar ut blanketten till styrelsen.
8. Övriga frågor


Utbildning Facebook annonsering Bo T berättade att Visit Haninge
ordnar en utbildning (i Tullhuset i Haninge), där det finns möjlighet att
delta – intresserade uppmanas att kontakta Bo Tyrefors.
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9. Nästa styrelsemöte och övriga aktuella möten
Nästa styrelsemöte hålls kl 10 den 13 november på Länsstyrelsen
(Regeringsgatan 66), konferensrum Esplanad.
KALENDARIUM:


Kommunalt skärgårdsråd, Värmdö kommunhus 12 oktober kl. 10-13



Referensgrupp för Sjötrafiken 17 oktober kl. 14.30-15.30 INSTÄLLT



Nordiska Skärgårdssamarbetet, Betesmarker i skärgården kl 9.30-15
Landstingshuset



Tillväxt- och Regionplanenämnden 26 oktober (presentation
Skärgårdskunskap)



SRF:s arbetsgrupper, träff på Möja, 26–27 oktober



Ö för Ö Runmarö 27 – 28 oktober, Nilla deltar istället för Uffe (endast
fredag)



SRF Representantskapsmöte på Möja 28 – 29 oktober, SIKO 4
platser



SIKO AU, Skype, 6 november kl. 19



Möte om frakt på Länsstyrelsen med PTS m fl, 8 november



Skärgårdsstiftelsen 9 november, kl. 10



SIKO styrelse, 13 november, Länsstyrelsen



Trafikantföreningens styrelse, 16 november



SKVVF styrelsemöte, 23 november



Kommunalt skärgårdsråd, Värmdö kommunhus 7 december kl. 10-13



Trafikantföreningens årsmöte, 7 december kl. 18.30



Regionala Skärgårdsrådet, 8 december



SIKO styrelse, 11 december, museet Hamn



Skärgårdsstiftelsen 12 december, kl. 10
2018



SIKO AU (fysiskt möte) 10 januari kl. 10



SIKO styrelse 30 januari, kl. 10-14 preliminärt Skärgårdsstiftelsen



Årsmöte Nämdö Hembygdsförening 3 februari kl. 14



SIKO AU, Skype, 6 februari kl. 18



SIKO årsmöte 16 -17 februari, Sandhamn



SRF årsmöte 24 mars
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10. Mötet avslutades Uffe tackade deltagarna för engagemanget och Lotten, som
driver Rögrund, för bra arrangemang och god mat.

Britt Fogelström
Justeras:

…………………………...................

….......................................................

Ulla Larsson

Ulf Westerberg, ordf.

Bilagor:
SIKO:s remissvar på Landsbygds- och Skärgårdsstrategin
Info om Horstensleden

