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Studieresa till Brändö.
Styrelsemötet hölls i samband med SIKO:s studieresa till Brändö i Ålands skärgård.
Det var ett mycket givande utbyte med representanter för Brändö kommun –
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande m fl – representant för
Brändös Bredbandsprojekt samt Christian Pleijel, som ledde en workshop med
metoden som beskrivs i hans bok ”Hur man läser en ö”.

1. Mötets öppnande Ulf W öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av justerare Björn Cerderwall utsågs att justera protokollet.

3. Dagordning Föreslagen dagordning godkändes.

4. Genomgång av föregående protokoll, AU+styrelse Protokoll från föregående
styrelsemöte 5 september som justerats via mail av ordförande och av Ulla
Larsson lades utan erinringar till handlingarna. Minnesanteckningarna från
föregående AU-möte 25 september, som justerats via mail av Urban, lades
även dessa utan erinringar till handlingarna.

5. Remisser Inga nya remisser har inkommit.

6. Ekonomi Urban informerade att ytterligare 200.000 kr nu rekvireras från
SIKO:s anslag. AU jobbar med frågan hur vi kan påverka Landstingets
tjänstemän till en annan syn på SIKO:s verksamhet. Med hjälp av Gustav och
hans politiska sekreterare hoppas vi få ett möte med ansvariga tjänstemän.
På sikt behöver vi även jobba med hur vi kan omarbeta verksamhetsberättelse,
verksamhetsplan och budget så att SIKO:s arbete speglas på ett bättre sätt.

7. På gång / avrapportering
 SRF - utse nya SIKO representanter för Bogruppen och Skolgruppen Uffe
efterlyste förslag till SIKO representanter. Uppdrogs åt Nilla att kontakta
Caroline Wedberg på Sandhamn gällande Bogruppen och åt Björn S att fråga
Alf A gällande Skolgruppen.
 Åland studiebesök 4-6 oktober sammanfattning Samtliga var eniga om att
det varit en intressant studieresa. Särskilt lyftes närdemokratin i en liten
renodlad skärgårdskommun fram – skärgårdsfrågorna är i centrum och inte
marginaliserade som det kan upplevas i våra fastlandsdominerade kommuner.
Positiva exempel var bl a äldreboende och tomter, som kommunen styckat och
säljer till rimligt pris (20.000 euro) för att locka nya fastboende.
Uppdrogs åt Britt att anmäla studieresan som en ”Rapport-punkt” från SIKO på
kommande Regionala Skärgårdsråd.
 Regionala skärgårdsrådet 17/9 Uffe informerade att Gustav Hemming
annonserat ”nya tag” och ökade ambitioner gällande Regionala Skärgårdsrådet.
Mycket information lämnades också i aktuella frågor – RUFS, strandskydd, ”Ö
för Ö” mm. Från SIKO uppfattade vi det som bra signaler för framtiden.
 Möte om postservice Post- och paketservice är en av de frågor som tas upp
på ”Ö för Ö” projektet som Länsstyrelsen och Landstinget driver. De större
öarna besöks en i taget och alla frågor som berör en fungerande infrastruktur
gås igenom. Utö besöktes i maj och Nämdö får besök 5 – 6 november.
Styrelsen konstaterade att SIKO avvaktar ”Ö för Ö” mötena, innan frågan om
möte med PTS kommer att drivas.

 Strandskyddsdelegationen 11/9 Mötet med Strandskyddsdelegationen,
representerade av dess ordföranden och sekreterare, upplevdes som bra och
meningsfullt så till vida att det var ett intensivt informationsutbyte. Arne gjorde
en utmärkt och väl förberedd presentation från SIKO:s sida. Vi avvaktar nu
utlovade anteckningar från mötet.
Gustav Hemming och Centerpartiet har tagit upp och driver frågan att Stockholms
skärgård inte bör vara undantagen från möjligheten till så kallade LIS-områden
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i sina översiktsplaner.
 Uppdatering av RUFS En bra dragning om RUFS gjordes på Regionala
Skärgårdsrådet. En RUFS konferens kommer att genomföras den 3 december.
Positivt är att skärgården kommer med i skrivningarna i RUFS i större
utsträckning denna gång än tidigare.
 Sjötrafiken Britt informerade om:
◦

Sjötrafikupphandlingen - det pågår utvärdering av inkomna anbud och
tystnaden är total. Trafiknämnden skall besluta om tilldelning den 8
december. SIKO har ställt frågan om Referensgruppens roll och
avsaknaden av möten (ett möte hölls i februari) – svaret från SL är att inget
möte är aktuellt förrän efter beslut har tagits. Detta är märkligt och SIKO
kommer fortsätta att ställa frågor, närmast på Trafikantföreningens Trafikråd
den 13 oktober, då politiker och SL tjänstemän deltar.

◦

Nord-Syd-linjen – utvärdering pågår av det lyckade försöket med Nord –
Sydlinjen. SIKO har lämnat synpunkter i särskild ordning (delgivet
styrelsen). Konstaterades på nytt att utveckling av sjötrafiken självklart är
positivt, samtidigt som vi från SIKO har prioritet för att RUFS normerna i
första hand skall uppfyllas.

◦

Utveckling av turlistor Med utökad trafik uppstår på vissa öar, som trafikeras
av olika linjer, frågan: ”Var kan jag åka härifrån?” snarare än ”När går
båten?”. Uppdrogs åt Britt och Nilla att jobba vidare med ”nytt tänk”, kanske
kan vi som försök utveckla t ex en Nämdö respektive Möja turlista till nästa
sommar, som enklare kan svara på frågan ”Var kan jag åka härifrån?”

 Barn-och ungdomsfrågor Till studieresan till Åbo bjöd SIKO in två unga
fastboende från Möja. Rebecka, som jobbar i Möja skola, hade fått bra stöd från
sin rektor för att delta i resan – positivt!
 Muséebroschyr Bordlägges
 Rapporter Bo Tyrefors rapporterade från årets Skärgårdsting i Nynäshamn.
Jämfört med de Skärgårdsting som hållits förr genom åren börjar
Skärgårdstinget i Nynäshamn få ett väl stort inslag av ”tingel tangel”. 2016
planeras därför för ett Skärgårdsting i Dalarö, som mer liknar de ursprungliga
Skärgårdstingen. Övriga delar kommer fortsatt att genomföras i Nynäshamn.

Arrangörer för Dalarö-tinget är SSIF med stöd av Nynäshamn och Haninge
kommuner.
Styrelsen diskuterade och tycker det är en positiv utveckling med mer renodlade
Skärgårdsting för aktuella ”fastboende-frågor”. SIKO ställer gärna upp bland
arrangörerna och Uffe utsågs tills vidare som representant.
 Ö för Ö Nilla visade inbjudan till Nämdös ”Ö för Ö”-möte. Rapporten från ”Ö för
Ö” på Utö skickar Nilla på nytt ut till styrelsen.

8. Information från ordförande, AU
 Exekutivkommittén Nästa möte är den 13 oktober och Uffe fick i uppdrag att
ställa frågor kring Sjötrafikens Referensgrupp och avsaknaden av möten.
 Ansökan om medlemskap i SIKO  Möte med skärgårdslandstingsrådet 17/9 Det som sades på mötet med AU
och Skärgårdslandstingsrådet och hans politiska sekreterare var positivt.
Däremot vill vi från SIKO se mer resultat, det räcker inte med ord.
 Fraktbidrag Uppdrogs åt Uffe att i samarbete med Skärgårdsföretagarna ta tag
i frågan.
 SIKO 2020 Uffe väckte frågan ”Vad vill vi med SIKO på sikt, vad vill vi
uppnå?”. Förslag lämnades att utse en Framtidsgrupp och att även fokusera på
några prioriterade frågor i taget.
 Räddningscentret Djurö Uffe har deltagit på invigningen av nya
Räddningscentret på Djurö.

9. Ö-rapporter (i mån av tid) Bordlades.

10. Övriga frågor 11. Kommande styrelsemöten:
◦

Styrelse 7 december

◦

Styrelse 26 januari

12. Mötet avslutades.

Britt Fogelström

Justeras:
…………………………
Björn Cederwall

….......................................................
Ulf Westerberg, ordf

