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Så här års inför kommande årsmöte är styrelsen i full 
gång med att avsluta det gångna året. Verksamhetsberät-
telsen ska skrivas, bokföringen revideras, nya medlemmar 
till styrelsen rekryteras. Det är en tid för utvärdering och 
reflektion. 
   Vi har idag 135 medlemmar och det är ingen dålig 
siffra för en intresseförening som vår. Samtidigt kan vi 
inte blunda för att medlemsantalet stadigt minskat under 
de senaste åren. Det kan ha många orsaker. En allt äldre 
medlemskår, allt färre som flyttar ut permanent till en 
skärgårdsö,  föreningsengagemang ligger inte i tiden, för 
komplexa frågor och/eller frågor som inte lockar till enga-
gemang,  en organisationsform som känns främmande för 
yngre, för att nämna några. 
   Det som jag tycker är föreningens i särklass starkaste 
sida, under de år som jag varit aktiv, är våra medlems-
möten. Oavsett tema för dagen eller kvällen så samlas vi 
mangrant och har väldigt trevligt. Senast såg vi filmen 
Skärgårdsliv (se sidan 4) som var en riktig pärla till nostal-
gitripp.  Du som kommer på årsmötet kommer att få veta 
hur drönare kan användas för att underlätta skärgårdsli-
vet. Även Medlemsbladet, vår kära tidning, kan man med 
rätta känna sig stolt över. 

Mycket långbänk
Det samhällspolitiska arbetet har visat sig betydligt 
svårare. Många viktiga frågor är fortfarande olösta som 
skärgårdsbarnens skolresor och frågan om grovsopor. De 
återkommer år efter år som segdragna följetänger. Det 
talas mycket om turism, men alldeles för lite om infra-
struktur. Det forum som vi framför allt har använt oss 
av är Skärgårdsrådet. I Skärgårdsrådet har alla öar med 
någon fast befolkning via sin representant, möjlighet att 
påverka.Vi har också representant i SIKO som är medlem 
i Skärgårdarnas Riksförbund och därmed en ingång till 
de politiska partierna. Skärgårdsrådet har, som namnet 
anger, en rådgivande funktion och kan inte besluta om nå-
got som kostar pengar.  Det finns tjänstemän med på mö-
tena, men nästan aldrig någon tjänsteman som är sakkun-
nig i de frågor rådet tar upp. Det gör att det blir väldigt 
tandlöst och frågor dras i långbänk. I somras diskuterade 
rådets ordförande Lotta Lindblad Söderman och kom-
munalrådet Bino Drummond rådets vara eller inte vara i 

en artikel i tidningen Skärgården. Inte heller politikerna 
verkar nöjda med hur rådet har fungerat. Man efterlyste 
en reformering av rådet, mera ’verkstad’ och att goda för-
slag som kommer fram ska tas till vara på ett bättre sätt. 
Att förutsättningarna för att driva frågor i Skärgårdsrådet 
förbättras är på tiden och välkommet.

Sopor utanför kommunhuset?
Mitt i det komplicerade allmänna världsläget behöver 
även vi ställa oss frågor om hur vår förening kan utveck-
las framåt. Är de frågor vi jobbar med de som engagerar 
dagens skärgårdsbor?  Kan vi använda fler verktyg för 
att påverka? Kanske ha mer direktkontakt med de olika 
nämnderna? Ska vi demonstrera för fungerande skolskjut-
sar på kommunfullmäktiges möten? Ska vi dumpa våra 
grovsopor framför kommunhuset?  Eller ska vi fokusera 
på att ordna fler trevliga medlemsmöten? Hur kan vi ut-
veckla samarbetet med SIKO och Skärgårdarnas Riksför-
bund? Du som har tankar kring hur föreningen ska drivas 
vidare, kom till årsmötet och lufta dina tankar! 
   Tack styrelsen för gott kamratskap och samarbete under 
året. Tack som kom! säger jag till alla medlemmar som 
kommit på våra möten. Väl mött på årsmötet!
                  Lena Hammarbäck

Om grovsopor, skolskjutsar och för mycket prat

Det är mycket prat och förstående nickar på Skärgårds-
rådets möten, men det är också allt. 
Foto: Barbro Nordstedt
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SIKO bjöd in sina medlemsföreningar till höstmöte på 
Furusund Värdshus i september. Det var många viktiga 
och aktuella punkter på agendan; Skärgårdsstiftelsen, vat-
tentillgången i brunnar, fiske och grannsamverkan. 

Skärgårdsstiftelsen
När det gäller omorganisationen av Skärgårdsstiftelsen 
har SIKO försökt föra fram skärgårdsperspektivet. Det 
finns mycket att läsa om det på SIKOs hemsida och behö-
ver inte upprepas här. Eftersom SIKO är adjungerande, 
alltså sitter med på Skärgårdsstiftelsens styrelsemöten utan 
rösträtt, kunde de berätta mycket om hur det brukar gå 
till, vad som har hänt, hur läget ser ut nu och vad vi kan 
göra framåt. 
   I stort sett kan vi bara avvakta och se hur samman-
sättningen av styrelsen kommer se ut efter valet och till 
exempel inrikta försöken att påverka genom Skärgårdsstif-
telsens uppdragsgivare och finansiärer.

Aquify mäter vattentillgång
För ovanlighetens skulle hade SIKO även bjudit in ett 
företag, Aquify, som mäter vattentillgång i brunnar. Just 
nu finns utrustning installerad i cirka 150 brunnar i Stock-
holms skärgård. Det fungerar så att man har en sändare 
och ett mätinstrument nere i brunnen som mäter trycket. 

Informationen skickas via sändaren och kan tas fram i en 
app som man installerar på mobilen. 
   Företaget har även tillgång till informationen och kan 
samla statistik som sedan kan används som underlag för 
hemsidan grundvattenkollen.se. Där kan man se hur det 
ser ut i olika områden.

Grannsamverkan
Efter en härlig lunch bestående av schnitzel med brynt 
smör, berättade Göran Lagerström från SIKO om det 
nyligen startade projekt med Stavsudda Grannhjälp, som 
ska bidra till ökad trygghet och beredskap.  På de många 
små öarna i området har man inventerat resurser i form 
av bland annat kunskap i HLR och hjärtstartare och vilka 
som har fordon, typ fyrhjuling eller motsvarande. 
   De har en jourtelefon (ett billigt abonnemang med ett 
nummer man kan vidarekoppla till den som har jouren) 
som man turas om att passa, en facebook-sida. De har 
också informerat olika externa organisationer om att 
Grannhjälpen finns, till exempel brandkåren och polisen. 
Skyltar och dekaler har de tryckt upp och satt upp på 
olika ställen, både som hjälp, men kanske även som av-
skräckande verkan på eventuella inkräktare. Det har varit 
en del stölder av båtmotorer i området. Konceptet kan     
 kopieras till andra öar eller områden eller så kan man av-

vakta resultatet av 
hur det fungerar 
vid Stavsudda, 
eftersom projektet 
är ganska nystar-
tat.

Var är fisken?
En väldigt viktig 
fråga i skärgården 
är självklart fisket, 
och den stora 
frågan är: vart har 
fisken tagit vägen? 
Dels äter skar-
ven mycket fisk 
och där hoppas 
man att skydds-
jakten på skarv 
ska hjälpa något. 

Men den största obalansen orsakas av trålarna som fiskar 
alltför mycket strömming. På så vis gynnas storspiggen 
som äter ägg och yngel av andra fiskar. Det småskaliga 
yrkesfisket har däremot minskat och det är nästan omöj-
ligt att få licens för yrkesfiske längs kusten.
   Det är svårt för en förening att påverka de politiska 
beslut som reglerar trålfisket, men förhoppningsvis kom-
mer pågående utredningar att leda till att man flyttar ut 
trålgränsen till 12 sjömil utanför kusten.

Siko höstmöte

Foto: Tove Svensson

Den här fungerar utan el, bara det finns vatten. 
Foto: Renée Eklind
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   Även om nu få skärgårdsbor arbetar som yrkesfiskare 
så är ändå fisket en del av skärgårdens kulturarv. Det är 
ju fisket som en gång i tiden lade grunden för att bygga 
upp skärgårdssamhällena. Många besökare förväntar sig 
att det ska erbjudas nyfångad fisk, gärna förädlad på plats 
genom rökning, när de kommer ut till öarna. Det här är 
något vi måste försvara, ungefär som samerna försvarar sin 
rennäring.

Bygga lekplatser
Om vi nu inte kan göra något åt de stora trålarna finns 
det ändå småskaliga projekt som kan göra nytta. Till ex-
empel kan man på ett ganska enkelt sätt skapa lekplatser 
för gädda genom att klippa ’laguner’ i vassen. Den som 
vill satsa stort kan söka bidrag för att skapa våtmarker.         
   Där har Sportfiskarna visat sig vara en bra och engage-
rad samarbetspartner, eftersom de har ett stort intresse av 
vatten- och fiskevård. Exempelvis har Svartsö skola ett på-
gående projekt tillsammans med dem. Ett annat exempel 
på ett större projekt finns att se på youtube om man söker 

Filmtajm

Det har varit lite tunt med medlemsaktiviteter det senaste 
året. Därför var det extra roligt att kunna erbjuda med-
lemmarna en filmkväll.
   I slutet på september hälsade Svein Nilsen ett sjuttiotal 
personer välkomna till Länna bygdegård. Det var visning 
av filmen Skärgårdliv. 
  Filmen är gjord av Matz Eklund och handlar om Väster-
vik och Tjust skärgårdar och skildrar öbornas liv och de 
fantastiska människorna som bodde där då.  Där berätta-
des om öbornas arbetssituation förr, där mycket handlade 
om jakt, fiske och bonneri. Det beskrevs hur servicen har 
försämrats, affärer har slagit igen, posten har slutat delas 
ut och kollektivtrafik har upphört. 
   Förrutsättningarna för att kunna leva och bo på öarna 
har förändrats mycket och ungdomarna hoppas på en 

Vad är SIKO?

SIKO arbetar på bred front för en levande skär-
gård med året-runt-fungerade samhällsservice 
till nytta för alla boende, besökare och näringsliv. 
SIKO representerar byalag, intresseföreningar, 
företagarföreningar och andra samhällsfören-
ingar i Stockholms skärgård, från Arholma i norr 
till Landsort i söder.
siko.org.se

på ”Lekplats gädda”, där man har grävt en lång kanal in 
till en vik bredvid Möja.
   Sammanfattningsvis kan man konstatera att etablisse-
manget inte vet hur det är att jobba och leva i skärgården 
året runt och att det här är något vi aldrig får sluta att in-
formera om. För många okloka beslut, får man förmoda, 
fattas på grund av okunskap.
                          Malin Lenke

Lännagården. Foto: Anna Vogel

bättre och lättare framtid. En framtid där det satsas mer 
på skärgården. En trevlig dokumentärfilm med härliga 
dialekter och charmiga skärgårdsbor. 

Så här säger Matz Eklund själv om filmen när han inter-
vjuas av  Dagens Vmmerby:
– Skärgårdsliv har jag lagt väldigt mycket tid på och 
träffat mycket folk. Jag visste inte mycket om skärgården 
innan, men jag är jättenöjd med slutresultatet; en stark 
berättelse om människorna där. Framför allt tycker jag att 
det är en viktig film på så sätt att det känns angeläget att 
dokumentera det de har att berätta för framtiden.
   I pausen serverades kaffe och fikabröd som Lännagår-
dens bygdegårdsförening sålde till självkostnadspris. 
                                                       Tove Svensson, Anna Vogel

Välbesökt i Lännagården när filmen Skärgårdsliv visades. 
Foto: Anna Vogel

Vi som vet mest
Blidö Frötuna Skärgårdsförening är till för alla som bor 
inom vårt verksamhetsområde, se kartan. Vi inte bara 
bor här, många av oss arbetar också här. Våra ungar går i 
skolan här i den mån det fortfarande finns skärgårdsskolor 
kvar. 
   Vi har en alldeles bestämd uppfattning att det är vi som 
bor här som vet vilka behov vi har, vare sig vi bor här året 
runt eller så ofta vi kan. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening 
har i snart 60 år påverkat utvecklingen i skärgården. Vi 
kommer oförtrutet att fortsätta att kämpa för skärgårds-
bornas rättigheter. 

Vill du också vara med och påverka? Vi ser fram mot att 
ha dig/er som medlemmar och tar tacksamt mot med-
lemsavgiften via
     • Bankgiro 439-8152
     • Konto Roslagens Sparbank 82420-039219894
     • Swish 1231658541
Skriv namn,  adress och e-postadress, samt hur många ni 
är i familjen.
Vår mailadress är info@bfsf.se

•  Tre nummer av Medlemsbladet  • Subventionerade 
medlemsaktiviteter  •  Ingång till makthavarna via fören-
ingens kontakter med kom-
munen och SIKO (Skärgår-
darnas Intresseföreningars 
KontaktOrganisation) samt 
mot Region Stockholm och 
länsstyrelsen.
SIKO är medlem i SRF, 
(Skärgårdarnas Riksför-
bund), med kontaktnät mot 
riksdagen.

www.bfsf.se

Vad får du för medlemsavgiften?

Avser verksamhetsår 

1 okt 2022 – 30 sept 2023
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Verksamhetsberättelse

Antalet medlemmar har under året varit135 familjer. En 
minskning med 21 familjer jämfört med året innan. 
Ordförandeposten har under verksamhetsåret varit va-
kant, något som på intet sätt påverkat föreningens verk-
samhet.
   Styrelsen har haft sex möten. Lena Hammarbäck, Bosse 
Gesslein och Tove Svensson hars utgort tyrelsens arbets-
utskott.
Föreningen har haft representanter i:
Sikos styrelse – Björn Sjöblom.
SRFs Färjegrupp – Björn Sjöblom.
Norrtälje kommuns skärdgårdsråd – Lena Hammarbäck, 
ordinarie och Lars Berglund, suppleant.
I Skärgårdens Trafikantråd har vi representerats av Lars 
Gustafsson och Malin Lemke och i Norrtälje kommuns 
Bryggplansgrupp sitter Bosse Gesslein och Lars Berglund.

Exempel på frågor som föreningen har tagit upp i kom-
munens skärgårdsråd har handlat om skolskjutsar under 
vintern, grovsopor och infrastruktur för att möjliggöra en 
levande skärgård.
   Föreningen har svarat på Trafikverkets remiss om lin-
färja mellan Yxlan och Blidö.
   Medlemsbladet har kommit ut med tre nummer.  Re-
daktionsgrupp har varit Malin Lenke, Tove Svensson och 
Anna Vogel. Redaktör har varit Renée Eklind.

Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt av Lars Berglund 
och för interaktionen på föreningens Facebooksida har 
Barbro Nordstedt svarat. Trafiken på Facebooksidan har 
varit livlig.
   Vi har haft två välbesökta medlemsmöten. På vårmötet, 
som skedde i samarbete med Roslagens Sjöfågeljakt-
skyddsförening, bjöds på olika rätter av skarv kompone-
rade av StinaBritt Lundin. På höstmötet såg vi dokumen-
tären Skärgårdsliv.
För styrelsen                                              Lena Hammarbäck

Blidö Frötuna Skärgårdsförening 2021-2022

Styrelsens sammansättning 
2021–2022

Lena Hammarbäck, vice ordförande
Bosse Gesslein, kassör
Tove Svensson, sekreterare
Ledamöter:
Lars Gustafsson
Malin Lenke
Anna Vogel
Suppleant: Lars Berglund

Foto: Joel Nordstedt -7-

Dagordning
BFSFs årsmöte 7 november 2022

1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av 2 justerare för årsmötet
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
6. Fastställande av föredragningslista
7.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse
    b)Årsredovisningen
    c) Revisorernas berättelse
    d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
    e) Fastställande av inkomst och utgiftsstat     
        för 1/10 2022-30/9 2023
    f) Årsavgift för 1/10 2023-30/9 2024
8.  Val av föreningens styrelse
                a) Val av ordförande för 1/10 -22-30/9 -23
                b) Val av styrelse
                      I tur att avgå; Lena Hammarbäck, Anna  
         Vogel, Lars Gustavsson, Tove Svensson
                     Kvarstående i styrelsen som ledamöter   
         är Bo Gesslein, Malin Lenke
                     Val av suppleant; avgående Lars Berg  
         lund.
                     Adjungerad; Renée Eklind   
9. Val av representanter till Norrtälje kommuns  
 Skärgårdsråd 2022-2023
10. Val av revisorer och ersättare för ett år. Ordi  
 narie har varit Lotta Waldvik och Sture   
  Malmgren. Ersättare har varit Svein Nilsen
             och Linda Hoflund.  
11. Val av valberedning för 1/10 2022-30/9 2023  
12. Övriga frågor
13. Årsmötet avslutas 

Foto: Renée Eklind



Kallelse till årsmöte
BFSFs årsmöte hålls torsdagen den 7 november, 

kl 19.00 i Lännagården, Hysingsvik

Efter mötesförhandlingarna kommer reprensentanter för Norrtälje kommun 
och företaget Rise att berätta om det pågående projektet med drönarleveranser; ett 

projekt mellan GräddöSkärgårdshandel och Öbutiken Tjockö tillsammans med 
Rise och kommunens. Vad finns för möjligheter i framtiden och finns det några 

risker?

Det serveras också kaffe och smörgås.


