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Mötet inleddes med att Södertälje KSO – Anders Lago – hälsade alla välkomna samt
berättade lite om det nya stadshuset där vi hade mötet. Vi fick också en intressant
presentation av Södertälje kommun som präglas av både storföretag (Astra Zeneca
och Scania) och mängder av entreprenörer, många av dem med rötter i andra
kulturer. Forskning och utbildning är också ett stort område och sysselsätter 35004000 pers.
Ordförande Per Frideen berättade sedan om SIKO och om föreningens ”SOS” som
kan tolkas som Samordning Och Samverkan, eller Stockholmare Och Skärgårdsbor
eller på många andra sätt. Han betonade samarbete mellan organisationer och
kommuner som en livsviktig förutsättning för skärgårdens överlevnad i framtiden.
Gustav Andersson från landstinget hade tyvärr fått förhinder och därför fick Per
Frideen även presentera tankarna med det ”regionala råd” som är under bildande.
Det finns ett preliminärt förslag till hur det kan komma att fungera genom dels ett
större råd som leds av Gustav själv, dels en exekutiv kommitte, ledd av
landshövdingen. Förankringsarbete pågår och SIKO är en av de organisationer som
är inbjudna till ett möte i mitten av januari för att diskutera vidare. Alla är eniga om att
det behövs handlingskraft när det gäller skärgårdsfrågorna.
Skärgårdsutvecklarprojektet avslutas 31 december 2008. Projektledare Sune
Fogelström presenterar projektet och lämnar även ut en preliminär slutrapport. Man
har fått ett budgetöverskott och diskussion förs hur överskjutande belopp bäst kan

användas. Det kan vara lämpligt att ha en övergångsperiod då skärgårdsutvecklarna
lämnar över sina pågående kontakter och nätverk till det Leaderområde som är under
bildande. Allt för att bibehålla kontinuitet i skärgårdsutvecklingen. Partnerskapets
förslag är därför att projektet löper vidare ”så länge pengarna räcker och personalen
ställer upp”. Det togs inga beslut i frågan.
Leaderområde för Roslagen och Skärgården är under bildande. En interimslagrupp
är tillsatt och arbetet med att rekrytera verksamhetsledare har inletts. Länsstyrelsen
har ännu inte kunnat fatta beslut då den tidigare inlämnade utvecklngsstrategin håller
på att kompletteras. Barbro Nordstedt informerar om vikten att vara medlem i
Leaderföreningen ”Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård” för att få rösträtt vid
det första årsmötet som kommer att äga rum i april. Medlemskap kan sökas
individuellt eller för organisation/företag och kostar 100 kronor för hela perioden fram
till 2014. Mötet beslutade att sprida blankett för medlemsansökan så mycket som
möjligt och gärna digitalt.
Som dagens näst sista punkt berättade Lars-Gunnar Thor om projekt ”utflyktsvägen”
där man knyter ihop besöksmål och företag längs kuststräckan med en gemensam
marknadsföringssatsning. Se vidare www.utflyktsvagen.se
Sista punkten blev som vanligt frågan om nästa möte och efter diskussion beslutades
preliminärt den 10 februari och önskemålet är att det äger rum på ”neutral mark”
gärna i skärgården. Alternativet att hålla mötet på en Waxholmsbåt ska undersökas
särskilt.
Mötet förklarades sedan avslutat och därefter blev samtliga närvarande bjudna på
lunch av Södertälje kommun.
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