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SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2017

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från
styrelsemöte på Länsstyrelsen, 13 november 2017

Närvarande:
Ulf Westerberg

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening

Nilla Söderqvist

Nämdö, Nämdö Hembygdsförening (vice ordf.)

Urban Gunnarsson

Norrtälje, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Britt Fogelström

Möja, Mellanskärgårdens Intresseförening (sekr.)

Per Fridén

Ornö

Björn Cederwall

Svartsö, Mellanskärgårdens Intresseförening

Rolf Kling

Svartsö, Svartsöborna

Jan-Evert Jäderlund

Rindö, Föreningen Rindöborna

Calle Regnell

Utö, Utö Kontakt- och Intresseförening

Bo Tyrefors

Dalarö, Södra Skärgårdens Intresseförening

Deltagare från Länsstyrelsen (delar av mötet):
Tomas Norberg
Martin Lindmarker
Claes Palmgren
1. Mötets öppnande Ulf W hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Mötet inleddes med frågor gällande ”post- och paketservice” (dagordningens
punkt 8) och ”mobiltäckning” samt övriga skärgårdsärenden som
Länsstyrelsens medarbetare tog upp.
Tomas Norberg inledde med att beskriva hur han uppfattar sin roll på
Länsstyrelsen (koordinera och ”lotsa” ärenden fram till konkreta resultat), sin
syn på Landstingets Skärgårdsstategi (mycket kritisk) samt ambitionen att ta
tag i frågan om replipunkter och vilken service som skall tillhandahållas där
(toalett, sophantering, vänthus, parkering osv). Tomas är även den drivande
kraften bakom Ö för Ö – mötena.
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Post- och paketservice Tomas informerade om den paketserviceundersökning som genomförts, dokumentet bifogas.
Vidare berättade Tomas om ett möte som hållits med distributörer och där
även SIKO och Skärgårdsföretagarna medverkat. På sikt kan detta resultera i
att utlämningsställen samordnas på öarna. Projektet kommer att inledas med
försöksverksamhet, troligen på Utö och Möja.
Kartläggning av mobiltäckning Claes Palmgren berättade om ett stort
pågående projekt i skärgårdskommunerna (Norrtälje, Österåker, Värmdö,
Haninge och Nynäshamn) för att kartlägga mobiltäckning för olika områden
och olika operatörer. Nuvarande status finns på www.tackningskollen.se under
”kommunkartor”. SIKO är engagerade i mätarbetet genom Uffe i
Möjaskärgården och nu Rolf K på Svartsö.
Claes P framhöll att det inte är frågan om att välja mellan fiberbaserad
uppkoppling eller mobilt – båda behövs och båda behövs på individuell nivå.
Uffe tackade Länsstyrelsens representanter för medverkan – det är mycket
positivt för SIKO att kunna mötas på Länsstyrelsen och ha direktkontakt.
2. Val av en justerare för dagens minnesanteckningar, Nilla Söderqvist
valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3. Godkännande av föreslagen dagordning Föreslagen dagordning
godkändes. Under ”Övrigt” anmäldes frågan om Utö skjutfält och
konsekvenserna för bygglov.
4. Genomgång av föregående protokoll, AU + styrelse Protokoll från
föregående styrelsemöte 7 oktober som justerats via mail av Ulla Larsson
samt minnesanteckningar från föregående AU-möte 24 oktober, som justerats
via mail av Urban Gunnarsson, lades till handlingarna.
5. Remisser / uppföljning


Horstensleden Förslag till remissvar har varit utsänt. Styrelsen
godkände förslaget och uppdrog åt Britt att skicka in remissvaret.



Skärgårdsstrategin Remissvaret är inskickat och styrelsen
konstaterade att SIKO:s svar nog varit lite väl ”snällt”. Det är
positivt att en Skärgårdsstrategi tas fram, men innehållet gör inte
skäl för namnet ”strategi” utan är väldigt allmänt hållet.



RUFS Remissvaret är inskickat. Framförallt Per och även Nilla har
gjort ett jättejobb med att dels delta i många RUFS möten dels
formulera SIKO:s remissvar.



Haninge översiktsplan Bo T kommenterade att denna berör
Haninge centrum, inte skärgården, vilket innebär att SSIF avstår
från att besvara remissen. SIKO:s styrelse anslöt till den
uppfattningen och avstår att svara. (Men kommer att svara, att vi
avstår att svara)



Stavsnäs vinterhamn Ingen ny information fanns att rapportera.
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6. Ekonomi Urban rapporterade att rekvisition på återstående 200.000kr i anslag
har skickats in. När pengarna kommer in kommer utbetalningar av arvoden
och reseersättningar att ske. Uffe uppmanade styrelsen att delta i aktuella
möten, även om det innebär att SIKO:s anslag skulle överskridas. Att
pengarna tar slut är ett argument i sig för att söka högre anslag och det är
bättre än att SIKO inte blir representerade på viktiga skärgårdsmöten.
7. På gång / avrapportering


SRF Uffe rapporterade från SRF:s Representantskaps- och
arbetsgruppsmöte. Allmänt uppfattades mötet som väldigt bra. ”Mer tid”
för arbetsgruppsarbetet fanns på önskelistan. Bo T berättade en del
från Bogruppen, bl a kommer man att ha kontakt med SCB för att få
tillförlitlig och korrekt information om befolkningsutvecklingen.
Nilla mejlar SIKO-styrelsen SRF:s adresslista för utskick, för koll om
politikerna i respektive kommun stämmer mm.



Regionala Skärgårdsrådet Nästa möte är den 8 december.



Sjötrafik Britt informerade om Ingmarsö-mötet – ett öppet möte om
vintertrafiken enligt tabell 12 (Åsättra – Ingmarsö – Finnhamn – Husarö)
– som SIKO arrangerat i samarbete med Waxholmsbolaget. Ca 80
personer deltog och mötet var allmänt uppskattat, dock krävs fortsatt
arbete för att hitta bästa lösningarna.



Barn- och ungdomsfrågor Bordlades.



Rapporter (övriga möten man varit på) Nilla rapporterade från ett
inspirerande frukostseminarium ”Poängen med digitalisering” som
hölls av Ashkan Fardost.
Calle R berättade om ett RUFS möte där bostäder diskuterats, dock
utan att skärgården överhuvudtaget nämndes.
Ö för Ö Runmarö, Nilla och Ulla L deltog och representerade SIKO.
Regionplanenämnden Uffe och Britt har deltagit och gjort en
presentation av Skärgårdskunskap (uppdaterad).



Medlemsföreningar
o Björn C rapporterade angående Mellanskärgårdens
Intresseförening, som har svårigheter att få till styrelsemöten
(årsmöte). Ett förslag är att försöka koordinera med SIKO:s
årsmöte.
o Bo T rapporterade om SSIF:s arbete på Landsort i samband
med diskussioner om friköp av mark.
o Nilla berättade om detaljer vad gäller ”larmordning”,
aktualiserat med anledning av den tragiska händelsen på Nämdö
(när helikoptern inte kunde komma och larmet av sjöräddningen
fördröjdes). Per F kompletterade med ytterligare självupplevda
exempel.
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8. Information från ordförande, AU


Exekutivkommittén Nästa möte är den 28 november. Ny
landshövding, Sven-Erik Österberg, är nu utsedd, men tillträder först i
början av nästa år.



Post och paket Se ovan efter punkt 1 i protokollet.



Ansökan om medlemskap i SIKO Bordlägges.



Hemsidan Nilla har varit på kurs, hemsidan förnyas succesivt och hålls
framförallt föredömligt uppdaterad.



Möten framöver, Ö för Ö – möten planeras på Tjockö i februari och på
Arholma i mars. Datum är ännu inte satta.
Kalendarium (hålls även löpande uppdaterat och finns på SIKO:s hemsida
http://siko.org.se/text2_42.html )
 Referensgruppen för Sjötrafik 14 november kl 14.30
 Trafikantföreningens styrelse, 16 november
 Årsmöte Blidö-Frötuna Skärgårdsförening onsdag 22 nobember
kl 18
 SKVVF styrelsemöte, 23 november
 Exekutivkommittén, 28 november
 RUFS-konferensen, 29 november kl 9-16 på Münchenbryggeriet
 Kommunalt skärgårdsråd, Värmdö kommunhus 7 december kl. 1013
 Trafikantföreningens årsmöte, 7 december kl. 18.30
 Regionala Skärgårdsrådet, 8 december
 SIKO styrelse, 11 december, museet Hamn
 Skärgårdsstiftelsen 12 december, kl. 10
 Partnerskap för Landsbygdsprogrammet samt Havs- och
fiskeriprogrammet, 15 december kl 8.30-12, Länsstyrelsen
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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 Referensgruppen för Sjötrafik 9 april kl. 14.30.-15.30

 Referensgruppen för Sjötrafik 30 oktober kl 14.30 – 15.30



Arbetsgrupper Uffe konstaterade att Rögrundsmötet varit lyckat och
att ambitionen framöver är att ha 1 – 2 möten för arbetsgrupperna per
år (utöver träffar som grupperna själva planerar). Bo T berättade att VA
gruppen vill skapa ett projekt (söka pengar) för att arbeta med VA
frågor ö för ö. Styrelsen ansåg att detta var ett utmärkt förslag.



SIKO 2025 Konstaterades att det finns tid fram till årsmötet att ta fram
skrivet material (Per F och Calle R).



Årsmöte / Möte med politiker (val 2018) Årsmötet är planerat till
fredag 16 februari (politikerdebatt inför valåret) och lördag 17 februari i
Sandhamn. Urban redogjorde för detaljplanering. I likhet med tidigare år
kommer Skärgårdsföretagarna att samförlägga sitt årsmöte med SIKO.
AU fick i uppdrag att ta fram frågor till politikerna mm planering för
mötet.

9. Ornöfärjan Bo T berättade om turerna i det utredningsarbete som hittills gjorts
och föreslog vidare att SIKO söker projektbidrag för att samordna helheten
vad gäller olika behov (skolskjuts, bilfärja etc). Styrelsen tillstyrkte.

10. Övriga frågor


Utö skjutfält Calle R gav en kort bakgrund. Dokument är utskickat och
frågan tas upp på nytt på kommande styrelsemöte.

11. Mötet avslutades Uffe tackade deltagarna för engagemanget och avslutade
mötet.

Britt Fogelström
Justeras:

…………………………...................

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

Nilla Söderqvist

Ulf Westerberg, ordf.

Bilaga: Rapport paketservice

