
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 
Delegaterna i Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) får härmed lämna följande berättelse för 

år 2007, organisationens 39:e verksamhetsår. 
 
Vid årets slut bestod SIKO av följande medlemsföreningar: 
Arholma Skärgårdsförening 
Björkö-Arholma Skärgårdsförening 
Blidö-Frötuna Skärgårdsförening 
Föreningen Rindöborna 
Ljusterö Skärgårdsförening 
Östra Lagnö Byalag 
Mellanskärgårdens Intresseförening 
Nämdö Hembygdsförening 
Ornö Skärgårds Intresseförening 
Runmarö Intresseförening 
Sandhamnsområdets Intresseförening 
Södra Skärgårdens Intresseförening 
Utö Kontakt-och Intresseförening 
Tynningö-Ramsö Byalag (vilande förening) 
 
SIKO har även samverkan med följande föreningar: 
Möjaskärgårdens Företagarförening 
Ingmarsö Byalag 
Tjockö Intresseförening f.n. ingen verksamhet 
 
Styrelsen har under året haft följande ordinarie ledamöter 
AU Sune Fogelström, ordförande, Möja 
AU Barbro Nordstedt, vice ordförande, Söderöra 
AU Jan Olsén 2:e vice ordförande, Runmarö 
AU Urban Gunnarsson, kassör (adj), Svartnö 
AU Anne Forslund, sekr (adj t o m 30 sept 2007), Runmarö 
AU Agneta Österman, vice sekr, Möja 
AU Anna Lundin, ungdomsrepresentant, Lådna (sjukskriven) 
Anne-Marie Eriksén-Ohlsson, Simpnäs 
Erik Westerlund, Krokholmen 
Jan-Evert Jäderlund, Rindö 
Arne Griphult, Östra Lagnö 
Caroline Wedberg, Sandhamn 
Albert Mattson, Nämdö 
Lars Olsson, Ornö 
Mikael Karlsson, Utö 
Berit Karlsson, Dalarö 
 
 
 
 
SIKOs styrelse har under året haft åtta sammanträden förutom årsmötet. Dessutom har arbetsutskottet haft fem 
telefonkonferenser, ett möte på Runmarö samt ytterligare kontakter per telefon/mail. Verksamheten under 2007 har 
som tidigare år varit mycket intensiv med deltagande i ett stort antal möten som berör 
skärgårdsfrågor. 
 



Årsmötet 
inleddes på Sandhamns seglarhotell med ett seminarium på temat ”Vi vill bli fler öbor”. Med på detta möte var även 
två ungdomar som berättade om hur det är att vara ung i skärgården. Inslaget slogs upp på första sidan i Dagens 
Nyheter. Efter seminariet vidtog årsmötet med sedvanliga årsmötesförhandlingar 
 
Höstmötet 
ägde rum 14 september på Möja Dansbana. Rubriken var ” Ung våg”, med underrubriken: bo-jobba-trivas och ha kul.. 
Mötets program var indelat i tre block och varje block innehöll, presentation, diskussion och grupparbete. 
Block 1 handlade om bostäder. Jan Olsén presenterade läget för skärgårdens hyreshusprojekt.  
Block 2 handlade om jobb. Kjell Bjurman från Företagarna Skärgården visade på ekonomiska villkor och 
förutsättningar för skärgårdsentreprenören 
Block 3 handlade om att trivas och ha kul.  Agneta Österman berättade om BUS-projektet. Barbro Nordstedt 
beskrev vardagslivet för en skärgårdsfamilj i ord och bilder. 
Sammanfattningen av mötet blev att frågorna aktuella och att politiker och tjänstemän måste agera samstämmigt, så 
vi får tydliga riktlinjer för vilka förutsättningar som gäller i olika områden. 
 
Utbildning 
Föreningarnas medlemmar inbjöds till utbildning i hemsidestillverkning i samband med årets sista styrelsemöte. 
Konferensen hölls på Bellevue på Dalarö då representanter från 8 medlemsföreningar påbörjade hemsidesarbetet. 
Arbetet fortsätter med support på distans med målsättning att de ska vara funktionsdugliga till årsmötet 2008.  
På kvällen åts en delikat julmiddag och samtidigt avtackade styrelsen Anne Forslund som nu lämnat uppdraget som 
SIKO:s sekreterare efter 27 års engagemang. Det blev en mycket varm applåd, en inbjudan till ”båtluff” mellan alla 
föreningar och ett bidrag till reskassa för en sådan luffartur. 
 
Noterad utveckling 
Många av SIKO:s AU-möten och styrelsemöten har till stora delar handlat om alla problem med den försämrade 
samhällsservice i stort som boende i skärgården upplever. Dagis, skolor, äldreomsorg, vårdcentraler, bibliotek och 
kassaservice har diskuterats. Försämringar har konstaterats på samtliga punkter. 
 
SIKO:s projekt Skärgårdsutvecklare (SU) 
SU har ägnat mycket tid till att få fram information om Leader och initierade också ett möte på länsstyrelsen i 
Stockholm för att undersöka möjligheten att få igång ett samarbete med Roslagsleader, vilket huvudsakligen drivs av 
Norrtälje kommun. 
En rapport har skrivits om bredbandets operatörer samt var det finns täckning för att underlätta för intresserade av 
uppkoppling att veta till vem man kan vända sig beroende på var man bor. Det har även varit ett antal möten om 
bredbandsutvecklingen där SU deltagit. 
SU har medverkat i de kommunala skärgårdsråden, Interkommunala Skärgårdsrådet och Länsstyrelsens Skärgårdsråd 
samt i andra möten av vikt för inhämtande av information som exempelvis informationsmöten gällande den nya 
programperioden inom EU. De har fått i uppdrag att lämna information om Leader på öarna. 
SU har många tidskrävande ärenden där folk vill ha hjälp med att ”hitta rätt person”. Ett antal möten på öarna har 
ägt rum.  SU har deltagit i en fältträff hos Skärgårdsstiftelsen och där träffat deras personal. 
En annan stor fråga i skärgården är boende. På Värmdö finns en bostadsgrupp där SU är resurs.  
En uppföljning av målformuleringen för SU har följts upp och redovisats för partnerskap och styrgrupp. 
Sex styrgruppsmöten och två möten med partnerskapet har ägt rum. I partnerskapet ingår samtliga finansiärer.  
I styrgruppen ingår Joakim Lindqvist, Värmdö, Peter Häggberg, Norrtälje, Sune Fogelström, Urban Gunnarsson och 
Anne Forslund.  
 
BUS 
SIKO har sedan 1 aug 2006 varit svensk part i interreg-projektet Barnens och Ungdomarnas Skärgård. Projektet 
avslutades sista september 2007. Under 2007 har två större ungdomsträffar samt en avslutande ”BUS-festival” 
arrangerats tillsammans med SKUNK på Åland och Region Åboland i Finland.   
Under projektperioden har fyra ”BUS-blad” utgivits där ungdomarna själva beskriver sin vardag och vad man gjort 
under BUS-träffarna. Vid festivalen spelades det in en DVD-film som visats i några olika sammanhang. 
Projektet har väckt uppmärksamhet och media har vid flera tillfällen skrivit om skärgårdsungdomarna och deras 
aktiviteter.  
SIKO anordnade en lokal träff för svenska ungdomar under senhösten 2007 i samarbete med organisationen Vi 
Unga. Dialog förs med samtliga tidigare intressenter kring ett fortsättningsprojekt inom Central Baltic. 
 
 
 
 
 



Interkommunala Skärgårdsrådet 
består av kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd samt berörd tjänsteman från de sju skärgårdskommunerna 
samt SIKOs ordinarie styrelseledamöter. SIKOs ordförande är även rådets ordförande. 
Årets första möte hölls i april i Vaxholm. På detta möte lämnades aktuella rapporter från Skärgårdsutvecklarna samt 
BUS-projektet. Där togs också ett beslut om samtliga kommuners stöd till en förprojektering för att undersöka 
förutsättningarna för ett gemensamt Skärgårdsleaderområde.  
Det andra mötet ägde rum i Norrtälje. Leaderfrågan togs upp och rapport lämnades över läget. Aktuellt var då även 
nedläggning av Polisens kontaktcenter. Ett tydligt uttalande kring skärgårdsfunktionerna efterlystes.  
Med på mötet var även landstingsråd Gustav Andersson som föreslog en gemensam skärgårdsstrategi. En 
arbetsgrupp ska tillsättas med representanter från kommunerna samt SIKO och med Gustav Andersson som 
sammankallande.  
Skärgårdsutvecklarna lämnade halvtidsutvärdering och beslut togs om fortsatt finansiering av verksamheten. 
 
Turistbyrå på Strandvägen 
Planeringen av en turistbyrå på Strandvägen pågick under hela våren i den arbetsgrupp som Stockholms hamnar 
hade utsett. En enkät skickades ut för att få in synpunkter på vad turistbyrån skulle kunna erbjuda.  
Resultatet blev att det ska vara en skärgårdens turistbyrå där all information är samlad, en bokningsbar webbsida, en 
terminal för skärgården där man kan hämta och lämna gäster som besöker skärgården, en mötesplats med café, samt 
en marknads/utställningsplats för skärgårdsprodukter. 
När det gällde huvudmannaskapet för turistbyrån inbjöds flera intressenter att presentera sina idéer om 
verksamheten. Efter diskussion i arbetsgruppen beslutade Hamnen att ge uppdraget till Viamare och Öppen 
Skärgård tillsammans. 
Avsikten är att turistbyrån ska vara klar för invigning och öppnande under våren 2008. 
 
SIKO har varit representerat i arbetsgruppen där det också ingick tre representanter från Hamnen, en representant 
från vardera Haninge kommun, Scandinavian Islands, Öppen Skärgård, Skärgårdsstiftelsen, Skärgårdsutvecklarna 
samt SIKO.  Kjell Bjurman, Företagarna Skärgården var gruppens ordförande 
 
Remisser och skrivelser 
SIKO har svarat på remisser angående: 

• Tillstånd för svävartrafik i Stockholms skärgård 
• Vindkraft 
• Landsbygdsprogrammet 
• Haninge kommuns garnisonsplan 

 
Olika möten 
SIKO har: 

• tre ordinarie ledamöter och tre ersättare i Länsstyrelsens skärgårdsråd och varit representerade på 
samtliga möten under året. 

• två platser som adjungerade i Skärgårdsstiftelsen och har deltagit i de möten som styrelsen som haft 
under året. 

• deltagit i möten med Svealands Kustvattenvårdsförbund. 
• deltagit på Skärgårdarnas Riksförbunds (SRF) alla möten, inkl au-möten, på olika ställen längs kusten.  
• deltagit i alla möten med Skärgårdens Trafikantförening. 
• Deltagit i Länsstyrelsens möten om Hänsynsområden 
• Deltagit i Skärgårdssamarbetets årliga möte 

 
SIKO har haft möten med 

• Berndt Festin, Skärgårdsstiftelsen, - regelbundet - för att diskutera gemensamma frågor. 
• med ansvariga för nya Landsbygdsprogrammet 
• ansvariga för det nya Leaderprogrammet 
• SIKO deltog i en slutkonferens i Skottland gällande ESINs projekt ” ESIN Inter-Island Exchange 

Project” inom Interreg IIIC. 
 



Övrigt 
• Länsstyrelsen och Skärgårdsstiftelsen har gratis upplåtit möteslokaler vid SIKOs olika möten. 
• SIKO har avlämnat deklaration och betalat samtliga skatter och avgifter. 
• SIKOs ekonomi framgår av bokslutet och revisorernas berättelse. 
• På SIKOs hemsida www.siko.org.se finns samtliga protokoll och minnesanteckningar från SIKOs möten 

att läsa. 
• På BUS hemsida www.moja.nu/bus finns information om BUS 
• På  www.moja.nu/leader finns information om Skärgårdsleader 
• På Skärgårdarnas Riksförbunds hemsida www.skargardsborna.org finns information från SRF 
• På ESINs hemsida www.europeansmallislands.net finns information om ESIN och Interreg IIIC projektet. 
• SIKO har även i år fått ekonomiskt bidrag från landstinget. Utan detta bidrag skulle det vara fullkomligt 

omöjligt att representera SIKO vid alla de möten som vi inbjudits till. 
 
 
Skärgården i januari 2008 
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