SIKO – protokoll från styrelsemöte 15 maj kl 13
på Nämdö Hembygdsgård
Närvarande:
Pia Södergren, SIKO
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t 30m )
Barbro Nordstedt, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 10t 30m)
Björn Sjöblom, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 9t)
Björn Cederwall, Mellanskärgårdens Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t 30m)
Anders Eliasson, Sandhamnsområdets Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t 30m)
Britt Fogelström, SIKO
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t 30m)
Lars Olsson, Ornö Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 10t)
Erik Westerlund, Arholma Skärgårdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t)
Gunilla Söderqvist, Nämdö Hembygdsförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 5t)
Göran Stenstrand, Runmarö Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t)
Ann Forslund, Runmarö Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 7t)
Berit Karlsson, Södra Skärgårdens Intresseförening
(mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t)
Total mötestid / frånvarotid 99t 30m
Vi välkomnades till Nämdö av Nilla, som guidade oss på vägen till Nämdö fina
Hembygdsgård, där vi fick god lunch. Efter lunchen hade vi styrelsemötet i Nämdö
Bibliotek, som är en social samlingspunkt på ön.
1. Pia öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna. Anders från Sandhamn deltog
för första gången och hälsades extra välkommen, även en allmän presentation av
deltagarna gjordes.
2. Björn C utsågs att justera dagens protokoll.
3. Föreslagen dagordning godkändes, med kompletteringar under punkt 17 ”Övriga
frågor” angående ”SIKOs logga i högupplöst format”, ”Villkor för Intresseföreningars
medlemskap” samt ”Ö-information”.
4. Genomgång av föregående AU och styrelseprotokoll. Minnesanteckningar från
föregående möten lades utan erinringar till handlingarna.

5. Rapporter från föreningarna
Skriftlig rapport hade inkommit från Östra Lagnö Byalag, Södra Skärgårdens
Intresseförening, Ornö Skärgårds Intresseförening, Sandhamnsområdets
Intresseförening och Runmarö Intresseförening. Samtliga närvarande föreningar
lämnade korta rapporter – nedan ytterst korta noteringar:
Lars, Ornö Skärgårds Intresseförening, berättade om samverkan mellan
föreningarna på Ornö med arbetet i Framtidsgruppen – en enkät har skickats ut till
samtliga fastighetsägare (se tidigare rapporter). Affären på Ornö kommer troligen att
stängas vintertid.
Berit, Södra Skärgårdens Intresseförening, berättade att skolan är
nedläggningshotad på nytt. I övrigt försöker man påverka för att få fortsatt båttrafik
från sta'n till Dalarö och vidare till Utö.
Björn C, Mellanskärgårdens Intresseförening, informerade att aktiviteten i
föreningen varit väldigt låg, men att problemen med parkeringsplatser för bofasta
vid replipunkterna (Sollenkroka, Boda och Stavsnäs) ökat engagemanget i
föreningen. Årsmöte kommer att hållas den 14 juni på Möja.
Barbro och Björn, Blidö – Frötuna Skärgårdsförening, berättade och visade
material från informationskampanj med ”roll-ups” och fin broschyr, för att beskriva
hur det är att leva och verka i skärgården. Se även www.bfsf.se Materialet, som är
jättefint, kommer även att kunna användas i SIKOs planerade kurs
i”Skärgårdskunskap”. Vidare informerades om frågor från Norrtälje kommuns
Skärgårdsråd – skolskjutsar och sophämtning / slamtömning.
Nilla, Nämdö Hembygdsförening, berättade om verksamheten i Hembygdsgården
och i Biblioteket. Föreningen söker särskilda kulturbidrag för dessa verksamheter.
Vidare fick vi se ett fint konstverk, en tavla med karta/sjökort där Nämdö var i
centrum plus en digital fotoram, som visade bilder från Nämdö – konstverket är en
present till Waxholmsbåten Nämdö.
Nilla läste även upp information från den skriftliga rapporten från Östra Lagnö
Byalag. Det har varit en lugn islossning utan problem, Byalaget har möte den 22
maj och frågan om uppröjning efter EONs arbete under vintern, som gått illa åt
vägarna, kvarstår.
Göran och Anne, Runmarö Intresseförening, informerade om att det är problem
med parkering i Styrsvik under snörika vintrar. Ett samråd kommer att ske 22 maj
rörande utbyggnad i Stavsnäs. Affären på Runmarö fungerar mycket bra, krogen är
till salu och det finns önskemål om vägskyltar på ön. Runmarö teater framför
”Smuggelön” i sommar (31/7 samt 5 – 7/8).
Anders E, Sandhamnsområdets Intresseförening, berättade om pågående
bostadsutbyggnader på Sandhamn, vägbelysning (frivilliga bidrag har löst frågan
ytterligare ett år) och trafikproblem med fyrhjulingar.
Erik, Arholma Skärgårdsförening, berättade att allt är frid och fröjd på Arholma.
Ett samarbete i organiserad form med Arholma Intresseförening övervägs. Vidare
kommer en ny affärsföreståndare att tillträda. När det gäller tidigare aviserat
problem med att få bygga på Krokholmen, har nya positiva signaler kommit från
kommunen.
Pia tackade för rapporterna – ytterligare skriftliga rapporter mailas till
sekreteraren. Anne påtalade att lokala rapporter är mycket uppskattade på
Skärgårdsbryggan, även korta notiser tas gärna emot, www.skargardsbryggan.com
.

6. Avrapportering av arbeten som uppdragits till ledamöter/AU
 Utbildning i terrängfordon (mer info finns i tidigare protokoll).
Utbildningen kommer att genomföras på Nämdö den 27 – 28 augusti.
Kurskostnaden är 2550 kr/deltagare och antalet deltagare max 16. Styrelsen
beslutade att priset för att delta för ungdomar (t o m 30 år) subventioneras
av SIKO, så att ungdomarna endast betalar 500kr i kursavgift och 500kr för
mat och logi, totalt 1000kr. Förtur att delta ges åt ungdomar. Uppdrogs åt
Barbro och Nilla att ansvara för att information sprids.
 Förstudie Bredband Pia berättade om projektet med kortnamnet BUD (Bredband –
Utbyggnad – Drift) nu startats upp. Sune F kommer att vara projektledare och
Urban ekonomiansvarig. En styrgrupp finns med Pia, Camilla Strandman, Nisse
Sundman, Jörgen Sandström (tidigare IT-chef i Värmdö kommun, nu på Sveriges
kommuner och landsting) samt Anders Cromstedt, (KTH, tidigare STOKAB).
Medfinansiering är klar och medel söks nu från Jordbruksverket. Projektet kommer
att pågå hela 2011. Ett IT seminarium genomförs tisdag 17 maj på Djurönäset. Pia
har skickat utförligare info till samtliga.
 Kurs i Skärgårdskunskap Britt och Barbro har uppdraget att jobba med SIKOs
planerade kurs i Skärgårdskunskap. Så småningom är det bl. a tänkt att vi ska söka
UROSS-medel för detta.
7. Ekonomi
Urban, som var förhindrad att delta, hade låtit hälsa att hemställan om 520.000 för
2011 nu sänts in och att vi troligen kan förvänta oss ett positivt resultat.
Fr o m 2012 räknar vi med att kunna söka anslag för en 3-årsperiod, vilket kan ge
oss möjlighet till bättre långsiktighet i arbetet.
8. Remisser.
◦ Svävare En ansökan om svävartillstånd har inkommit för remissyttrande.
Denna gång gäller det Lotten och Urban på Jungfruskär, som sökt tillstånd
för vissa angivna linjer. Pia har haft kontakt och vi framför i vårt
remissyttrande att det i detta fall är mer relevant att söka för visst område.
Styrelsen tillstyrkte remissvaret.
◦ Dispens gällande fartbegränsning Möja. Waxholmsbolaget har under ett
antal år haft dispens att köra 15 knop på sträckan från Teskär till 7knopsgränsen vid Möjaström. Beslut har nu kommit om dispens och gäller till
2012-12-31 – SIKO har tidigare tillstyrkt i sitt remissvar.
9. Mötesrapporter (kortfattad rapport från de som varit på något möte för SIKO:s
räkning)
 Exekutivkommittén Skriftlig rapport är utskickad.
 Kustvattenvårdsförbundet Skriftlig rapport är utskickad, vidare delades
rapport ”Svealandskusten” (utgiven i samarbete med Stockholms Universitet)
ut till de närvarande.
 AMF1 Göran S, som deltagit på mötet, berättade bl a att årets storövningar
hålls på Gotland och i Göteborg, dvs inga storövningar i vårt område. Vidare
innebär avskaffandet av allmänna värnplikten att anställning av yrkessoldater
beräknas medföra en inflyttning av 500 – 600 personer till Haninge kommun.
 UROSS Barbro berättade om UROSS årsmöte 14 april. Det var ett bra möte
med intressanta exempel på utvecklingsarbete, som kommit tillstånd genom








UROSS bidrag till finansiering. I övrigt konstaterades att det behövs fler
ungdomar till UROSS styrelse – kom gärna med förslag.
Skolskjutsmöte Barbro rapporterade från möte med skolskjutssamordnare,
Waxholmsbolagets Trafikledning och SIKO. Skolskjuts är en lagstadgad
rättighet, men det är ändå problem i det praktiska genomförandet. Beslut går
att överklaga. Nätverket fortsätter sitt arbete.
Trafikantföreningens vintermöte Skriftlig rapport är utskickad.
Förberedande möte inför Regionala Rådet Pia och Barbro hade deltagit på
förberedande möte tillsammans med representanter från föreningen Öppen
Skärgård och Företagarna Skärgård. Syftet är att föreningarna med
skärgårdskoppling skall vara avstämda i aktuella frågor inför mötena i
Regionala Rådet. Pia och Barbro framförde att mötena fungerar väldigt bra.
Regionala Rådet Pia berättade kortfattat – protokoll kommer att delges.

10. Information från ordförande
 Möte med Sjötrafikberedningen SIKO har efter framställan fått besked att vi är
välkomna att göra en presentation för Sjötrafikberedningen den 13 juni kl 16.
Förändringarna inom sjötrafiken känns mycket oroande, främst eftersom samtliga
berörda hittills inte kunnat ge någon information om vad förändringarna planeras
innebära. SIKO vill därför ”i förebyggande syfte” få möjlighet att framföra vad som är
viktigt ur ett bofast-perspektiv (bastrafik året-runt mm). Styrelsen utsåg följande
representanter till mötet:
◦ Gabriella Söderman från norra skärgården
◦ Anna L från mellanskärgården
◦ Bo Tyrefors från södra skärgården
Britt fick i uppdrag att hålla samman gruppen och att förbereda en presentation.
 "Tillväxtorienterad samhällsplanering - exemplet delårsboende" – SIKO har blivit
inbjudna till av Tillväxtverket ordnat seminarium i Strömstad. Pia kommer att delta.
 Inställt samverkansmöte – Länsstyrelsen har försökt anordna ett partnerskapsmöte
för landsbygdsutveckling i Stockholms län. Inbjudan skickades ut sent och mötet
ställs nu in p gr a för få anmälda.
 Uppföljningsmöte om vågklimatutredning Landsort – Nynäshamns kommun har
inbjudit till möte för information om den vågklimatutredning som gjorts gällande
hamnen på Landsort. Barbro deltar.
 Inbjudan Stiftelseresa 15 maj – Anna L och Agneta Ö deltar på Stiftelseresa 15 maj,
även Berit är anmäld till en resa 9 juni (viss förvirring om det är flera resor?)
 EU-projektet GRACE, ett sexårigt projekt med restaurering av betesmarker – SIKO
har fått inbjudan att delta i referensgruppen till projektet GRACE. Britt kommer att
delta.
11. Adjungering i SIKOs styrelse, förslag från AU att adjungera Camilla
Strandman till styrelsen i frågor gällande skolskjuts och bredband
Camilla har visat stort engagemang och gjort ett bra jobb i skolskjuts- och
bredbandsfrågor, vilket styrelsen uttalade sin stora uppskattning för. Styrelsen
tillstyrkte AUs förslag att Camilla fortsättningsvis är adjungerad till SIKOs styrelse i
dessa frågor.
12. SIKOs verksamhetsplan
Verksamhetsplanen är tidigare delgiven styrelsen och godkändes.

13. SRF extra årsmöte AU hade föreslagit att de på årsmötet valda representanterna,
Pia, Barbro, Björn och Anna åker på SRFs extra årsmöte. Om förslaget till ny
organisation för SRF går igenom, kommer det att skickas olika representanter i
fortsättningen. SIKO ska vidare lämna namnförslag på två personer, som ska sitta i
den nya styrelsen för SRF. AU hade föreslagit styrelsen att nominera Camilla
Strandman och Bobo Royson att sitta i SRF styrelse, vilket styrelsen beslutade.
14. Bilbesiktningsgrupp
Gruppen har genomfört ett möte – det är nu viktigt att arbetet inte stannar av.
Beslutades att Björn C går in i gruppen och även tar ansvar för att gruppen jobbar
vidare.
15. Höstmöte, eventuellt tillsammans med andra regionala föreningar
(Företagarna Skärgård och föreningen Öppen Skärgård)
Styrelsen tyckte att det var ett bra förslag med ett samordnat höstmöte. Varje
förening utser två representanter för att jobba vidare med frågan – beslutades att
Barbro och Nilla deltar för SIKOs del.
16. Kommande möten Nästa planerade styrelsemöte är den 20 – 21 augusti.
Styrelsen tillstyrkte förslaget att genomföra mötet på Sandhamn med (om möjligt)
en båtutflykt till Grönskär. På utflykten kan då Sandhamnsföreningen bjudas in. Erik
erbjöd sig att köra båt på motsvarande sätt som till dagens möte (upphämtning av
deltagare längs vägen), vilket var mycket uppskattat. Pia kollar vidare om
konferensbokning och priser.
17. Övriga frågor
1. SIKOs logga i högupplöst format Det finns behov av SIKOs logga i högupplöst
format. Nilla (Nillas son) åtog sig att mot en mindre ersättning försöka ordna
detta.
2. Villkor för Intresseföreningars medlemskap Frågan har diskuterats tidigare, bl a
på årsmötet. Föreslogs att ta upp frågan på kommande möte i Sandhamn, så att
tid finns till diskussion i lugn och ro.
3. Ö-information Boken ”Sveriges Öar” kommer att ges ut i ny upplaga. Författaren
tar tacksamt emot aktuell och kompletterande information – se www.insula.se
för mer information.
18. Mötet avslutades och vi tackade Nilla för en trevlig dag på Nämdö.
Eu.
……………………………………………………………..
Britt Fogelström
Justeras
………………………………………………………………
Björn Cederwall

