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Till Transportstyrelsen

I skärgården har vi haft bilbesiktning varje år sedan bilbesiktningen infördes, vilket vi
varit mycket tacksamma för. Vi har ju mycket svårt att komma till fastlandet för
besiktning då vi inte har någon reguljär färjetrafik och det kostar mycket pengar och tid
att hyra färja. Nu har vi hört sägas att Ni vill göra undantag från besiktningstvånget på
öarna. Detta kan vi inte finna lämpligt. Öarna varierar med antal bilar, men vi ser hela
tiden att bilbeståndet ökar. Här på Runmarö har bilbeståndet ökat från att i slutet av 60talet varit 4 bilar till i dag nästan 100 och så ser det ut i hela skärgården. Vi har hört
sägas att bilprovningen haft dispens från vissa moment, då det inte gått att genomföra
på öarna då resurserna varit begränsade, men vi har stort förtroende för personalen på
bilprovningen som vet var bristerna finns på de flesta bilarna. Men att helt slopa
besiktningen ställer vi oss helt emot. Vi befarar att då kommer folk att ta ut sina
skrotbilar som inte går igenom på fastlandet och använda dem här, och vi fruktar att det
kommer att rulla bilar med stora brister till fara för trafiksäkerheten.
Snälla tänk om. Vi här på öarna är angelägna om trafiksäkerheten för oss bilförare och
för våra barn.
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SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation) är ett politiskt och fackligt obundet
samarbetsorgan för intresse- och skärgårdsföreningar inom Stockholms läns kust och skärgårdsområde
från Arholma i norr till Landsort i söder.
SIKO skall i gemensamma frågor företräda den bofasta befolkningen inför myndigheter och politiska
samhällsorgan, och därvid slå vakt om de bofastas intressen i fråga om markanvändning, näringsliv,
kulturliv och samhällsfunktioner. SIKO ser det som en viktig och meningsfull uppgift att som
remissinstans lyfta fram skärgårdsperspektivet och i detta arbete representerar vi 13 lokala
skärgårdsföreningar mellan Arholma och Landsort.
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