
2016 -12 -07    

SIKO arbetsgrupp för  

 

Skärgårdsskolor 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Medlemmar i gruppen (ansvarig fetmarkerad):  

 

Malin Wallner  Alf A 

Ulf Westerberg Peter Nord 

Rebecca Andersson Maud Sjöblom 

Johan Englöf 

 

AKTUELL SITUATION:  

Skärgårdsskolor (förskola + F-9) 

Aktiva:  Möja, Svartsö, Runmarö 

Vilande: Sandhamn (Värmdö), Ingmarsö (Österåker), Nämdö (Värmdö) 

 

VIKTIGAST FRAMÖVER 

MÅL: 

Bevara skolorna och utveckla dem 

Möjlighet till fjärrundervisning 

 

DELMÅL: 

Fiber i alla skolor (vilka har det nu?) 

 

ÖVRIGA IDÉER: 

Kan man utnyttja skolornas unika ö-lägen och erbjuda skolor med inriktning på skärgård? Inte bara 

erbjuda en ö med skola utan att man säljer in skolor med en unik inriktning, där vi tar tillvara den 

fantastiska omgivningen med hav och natur. Inriktning på miljö mm. Detta kan ju locka ut ännu fler 

barnfamiljer och dessutom nytänkande och engagerade lärare. 

 



2016 -12 -07    

SIKO arbetsgrupp för  

 

Skärgårdens unga 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Medlemmar i gruppen (ansvarig fetmarkerad):  

 

Malin Wallner  Alf A 

Ulf Westerberg Peter Nord 

Rebecca Andersson Maud Sjöblom 

Johan Englöf 

 

AKTUELL SITUATION:  

Ont om bostäder 

Dåliga kommunikationer mellan öarna 

Ont om ungdomsverksamhet efter skolan för de äldre barnen 

 

VIKTIGAST FRAMÖVER 

MÅL: 

Fler bostäder 

Bättre kommunikationer 

Fler jobb 

 

DELMÅL: 

Skapa mötesplatser  

Konkreta förslag för Möja men som är applicerbara på andra öar också: 

 LAN i Möjahallen (kanske bjuda in de andra öarna). 

 Bio (på gång redan!) 

 Ungdomsgård i Möjahallen på eftermiddagarna mån-ons (då ungdomarna idag inte har 

någonstans att ta vägen). Med tillgång till Wi-Fi, idrottshall och mellanmål till 

självkostnadspris. Någon ansvarig vuxen på plats. Söka bidrag för detta? 

 



2016 -12 -07    

SIKO arbetsgrupp för  

 

Nya skärgårdsbor 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Medlemmar i gruppen (ansvarig fetmarkerad):  

 

Malin Wallner  Alf A 

Ulf Westerberg Peter Nord 

Rebecca Andersson Maud Sjöblom 

Johan Englöf 

 

AKTUELL SITUATION:  

Brist på bostäder 

Brist på sociala sammanhang för de nyinflyttade 

 

VIKTIGAST FRAMÖVER 

MÅL: 

Fler bostäder 

 

DELMÅL: 

Skapa mötesplatser 

Konkreta förslag för Möja men som är applicerbara på andra öar också: 

 Starta en facebook-grupp typ ”Möja – kom och ses!” där man lägger upp information och 

inbjudningar till enkla sammankomster, i form av tex knytis-träffar eller brännbollsmatcher, 

med jämna mellanrum. Information om att facebook-gruppen finns kan man sätta upp på 

öns anslagstavlor. 

 Visa upp öns kalendarium i lokala tidningar och på informationshemsidor. Det är inte så öde 

som det kan se ut… 

 Att behandla nyutflyttade som nyanställda genom att erbjuda en rundvisning av ön, lista på 

bra kontaktpersoner, visa vart man slänger sopor mm. 


