
SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation 

Rapport från studieresan, oktober 2016 till: 

Vinön i Hjälmaren, Torsö skärgårdsskola i Vänern och Jordbruksverket i Jönköping 

En studieresa för erfarenhetsutbyte, att lära, påverka och inspireras av andra. 

Britt Fogelström, Möja, sekreterare 

Gunilla Söderqvist, Nämdö, v ordf 



SIKO ”Arholma – Landsort” 
SRF, Skärgårdarnas Riksförbund – hela kusten + stora insjöar 



Vinön – Eva Widlund, Vinöns kultur- och hembygdsförening 

Hjälmarens största ö. Vägfärja (ca 25 min) till fastlandet.  
Ca 200 bofasta. Jordbrukslandskap.  

• Största näring – uthålligt gös-fiske med god lönsamhet  
• Livsmedelsbutik och skola saknas  
• Rikt föreningsliv  
• Bredband  

 
 



Torsö - Benny Jansson, Torsö skärgårdsråd  

Vänerns största ö. Fast broförbindelse sedan 20 år. Ca 575 bofasta. 
• Torsö Skärgårdsskola, en friskola med 60 barn som bildades när kommunen ville lägga ner 

skolan efter att bron hade byggts. Rektor: Helena Ekström 

• Flera nya fastighetsetableringar för fritidshus. (På bilden Laxhall Seaport under uppbyggnad) 

• Bredband byggs ut över hela ön, Torsö Skärgårdsfiber. 

 



Jordbruksverket – Niclas Purfürst, Landsbygdsenheten 

Enheten för lokalt ledd utveckling  

Johan Magnusson  

Bredbandsstöd på landsbygden 

Håkan Hylén 



Vad tog vi med oss hem? 

 

• Jordbruksverket uppskattade gräsrotskontakt 
 

• Det finns en vilja från Jordbruksverket att göra reglerna för 
tillkommande bredbandsstöd (850 miljoner som förväntas beslutas) 
mindre fyrkantiga för glesbygden  
• ”Deltidsboende” kanske en nyckel! 
• Direktkontakter mellan Bredbandsaktörer, Värmdö kommun och 

Jordbruksverkets tjänstemän har initierats 

• Miljöaspekter 
• Gös-fisket går inte ner i volym, MSC-certifierad 

• Individuella initiativ gör stor skillnad 
• Trivseln på Vinön, ett rikt liv i glesbygd 
• En skolmiljö på Torsö, som troligen är varje förälders dröm för sina barn 



En tradition av studieresor... 

De med intresse och roller i arbetet för en levande 
skärgård får gärna hänga på SIKO:s resor! 

• Mars 2012 - Öckerö kommun samt Bohuslän  
• Oktober 2015 - Brändö i Ålands skärgård 

Oktober 2016 – Vinön Vinöfärjan från Hampetorp till Vinön 


