NYHETSBREV från
Skärgårdarnas Riksförbund SRF

maj 2011

Ny organisationsmodell för Riksförbundet
‐ ett stort Representantskap och en mindre styrelse
Efter 29 år som riksorganisation för skärgårdens bofasta befolkning var det dags för en omorganisation.
Det har under åren vuxit fram flera skäl för detta. Den nya organisationen innebär att SRF övergår från en
tidigare stor styrelse till ett Representantskap med alla medlemsföreningar, samt en aktiv förbundsstyrelse
på sju personer. Vi räknar med att uppnå både bibehållen stark lokal förankring samtidigt som besluts‐
processen och ansvarstagande blir tydligare. Det innebär också att de befolkningsmässigt största
skärgårdarna och SURF, Skärgårdens Unga får större representation och inflytande.
Den framtida organisationen skall precis som tidigare baseras på de regionala medlemsföreningarna.
Men nu finns även möjlighet till ett personligt medlemskap. För en bestämd årsavgift får de personliga
medlemmarna tidningen Vi Skärgårdsbor och annan information från Riksförbundet. Läs mer om detta i
kommande nummer av tidningen och på vår hemsida.

Ny styrelse i SRF
Den nya styrelsen består av skärgårdsbor från olika delar av
landet. Från vänster ser vi här Lennart Andersson, Söderhamn;
Lena Egnell, Holmön; Dag Lundman, Hamburgsund; vice ordf.
Camilla Strandman, Nämdö; Bobo Roysson, Skaftö och
förbundsordförande Bengt Almkvist från Sankt Annas
skärgård. På bilden saknas ledamoten Sten‐Åke Persson från
Ven. Ny som ekonomiansvarig i förbundet är Anetté Larm
Johansson, Orust och för information och tidning ansvarar
Eva Widlund, Vinön. En utförligare presentation av den nya
styrelsen kommer i nästa nummer av Vi skärgårdsbor.
Se även vår hemsida www.skargardarnasriksforbund.se

Engagemang och samverkan lika viktiga som pengar för bredband på landsbygden
Länen bör ta fram en bredbandsstrategi som ett första steg för att stärka det regionala mandatet och
ansvaret för bredbandsutvecklingen. Detta är en av huvudslutsatserna i slutrapporten från Bredbands‐
forums arbetsgrupp om finansieringsmöjligheter av bredband på landsbygden. Slutrapporten har
överlämnats till IT‐minister Anna‐Karin Hatt som leder Bredbandsforum. Lika viktigt som mer medel till
bredbandsutbyggnad är att det finns tydligt ansvar, kompetens och mandat i bredbandsfrågan regionalt
och lokalt, enligt arbetsgruppen.
Bredbandsforums arbetsgrupp om finansieringsmöjligheter av bredband på landsbygden består av
representanter för Post‐ och Telestyrelsen (PTS), Jordbruksverket, Tillväxtverket, Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Länsstyrelsen i Örebro, Skanova, Svenska stadsnäts‐
föreningen (SSNf) och Trafikverket ICT
Hela proceduren fram till ett fungerande bredband är snårig. SIKO har därför engagerat sig och gör en
grundlig förundersökning kring detta för att hjälpa de enskilda öarna i Stockholms skärgård med teknik,
myndighetskontakt, juridik och finansieringssökning.
För mer information www.siko.org.se och www.bredbandivarldsklass.se

Dagskassor i skärgården
Problemet med dagskassor i skärgården fortgår. Länsstyrelsen i Stockholms skärgård upphandlar för
närvarande en värdetransporttjänst för att lösa behovet av deponering av dagskassor i skärgården under
sommaren 2011. Projektet överensstämmer ganska väl med det projekt som genomfördes förra
sommaren med den skillnaden att i år kommer inte bara helikopter att användas utan det blir troligtvis en
kombination av bil och båt samt helikopter. På Utö planeras en modell med recycling som innebär att
företagens dagskassor används för att fylla på en bankomat. Projektet genomförs i samarbete med
Tillväxtverket, PTS, Landstinget, Norrtälje, Värmdö, Österåkers, Haninge och Nynäshamns kommuner.
Läs mer på Blidö‐Frötunas hemsida www.bl‐fr.dinstudio.se/

Naturvårdsverkets nya organisation
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över
hur miljön mår och hur miljöarbetet går. De har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera
arbetet med Sveriges miljömål. Uppdraget är delvis förändrat och i viss mån utökat vad gäller att
samordna arbetet med miljökvalitetsmålen. För Naturvårdsverket är det viktigt att visa hur samhället
tjänar på att tjäna miljön. Sen 4 april har Naturvårdsverket en ny organisation. Detta beror bl.a. på att den
nya myndigheten för hav och vatten bildas den 1 juli 2011. Då flyttas frågor över från Naturvårdsverket till
den nya myndigheten.
Läs mer om den nya organisationen på www.naturvardsverket.se

Invigning av entré till Kosterhavets nationalpark
Den 28 maj fick Kosterhavets nationalpark sin första officiella entré. Den ligger i den gamla ”hummer‐
hamnen” Rossö hamn på fastlandssidan av nationalparken i Strömstad. Där betonas hummerns roll i
naturen och för kustsamhällena. Här ska besökare hitta bra information om nationalparken så att besöket
blir mer minnesvärt och ger en ökad kunskap om livet under och över ytan.
Flera entréer planeras i Sveriges första marina nationalpark så att besökare som kommer in i parken från
olika håll får information om just den delen. De blir inne i Strömstad, i Resö hamn och på Saltö/Tjärnö.
Huvudentrén blir på själva Koster. Här ska ett naturum, en informationscentral, byggas och den blir klar
nästa år, säger Bo Lundin, enhetschef på Naturvårdsverket.
Kosterhavets nationalpark gränsar till norska nationalparken Ytre Hvaler. Ett gemensamt projekt för
information om parkerna pågår sedan några år, interregprojektet "Kosterhavet och Ytre Hvaler ‐ Vårt
Gemensamma Arv".

Ny färja och hamn på Visingsö
Visingsöborna ska få en större färja. Det har varit på gång länge och troligen kan den sättas in i trafik nästa
höst. Jönköpings kommun har nu ansökt hos mark‐ och miljödomstolen om att få bygga om och muddra
färjelägena i Gränna och på Visingsö, vilket krävs för att den nya färjan ska få plats. I de försenade planerna
ingår också att småbåtshamnen byggs ut, allt för en kostnad av 15 miljoner kronor.
Läs mer på www.jnytt.se/nyhet/40502/utbyggnad‐av‐hamn‐kravs‐for‐ny‐visingsofarja

Se möjligheterna
Jordbruksverket tipsar om en av sina gästkrönikörer som berättar om kärlekens till en ö. Det är sångaren
Dregen som har hittat sin plats i livet, nämligen Runmarö i Stockholms skärgård. Läs hans och andra
gästkrönikörers tankar om möjligheterna ett landsbygds‐ eller skärgårdsliv kan ge.
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/mojligheterpalandsbygden/gastkronikoren.4.32b12c7f12940112a7c800026754.html
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