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Adventstider med blommande lupiner hör inte till vanligheterna men är verklighet på flera ställen i
vårt land. Vi närmar oss jul och julmarknaderna i skärgården är många, om de kan hållas som planerat,
för det har stormat rejält de senaste veckorna.

Skärgårdsbor på segelskuta
Under en helg i slutet av november möttes ett 40‐tal skärgårdsbor ombord på
skeppet af Chapman på Skeppsholmen i Stockholm. Det var dags för det andra
Representantskapsmötet. Huvudtemat var ”Bra bredband i skärgårdarna”.
Förutom medverkan från Post‐ och telestyrelsen PTS fick församlingen höra om
tre olika exempel på utbyggnad i skärgårdar; en ö med exemplet Ven, en kust‐
kommun med fastland och öar med exemplet Sankt Anna samt ett stort
skärgårdsområde, med exemplet Stockholms skärgård.
Förbundets olika arbetsgrupper fick även värdefull tid att jobba vidare. Det finns
nu flera arbetsgrupper/ nätverk inom områden som fiske, förnybar energi,
färjetrafik, skärgårdsbönder och skärgårdsskolor.
En rapport om bredbandsmötet kommer att läggas ut på SRF:s hemsida och det blir även en artikel i
nr 4 2011 av tidningen ”Vi skärgårdsbor”.

Post‐ och telestyrelsen PTS
Post‐ och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra
kommunikationstjänster. Under november månad har man gjort två olika satsningar för att nå ut med
information.
Från fast telenät till mobilt – PTS öppnar Upplysningstjänst

När telefonstolpar tas ner och ska ersättas av det mobila telefonnätet uppstår en hel del problem på
många ställen. På regeringens uppdrag har PTS därför öppnat en upplysningstjänst för att kunna informera
och hjälpa till. Som myndighet och oberoende part kan de nu erbjuda den enskilda medborgaren hjälp och
rådgivning. Genom att PTS fått upplysningstjänsten på plats så snabbt så kommer sannolikt många
frågetecken att kunna rätas ut innan de blir problem, säger it‐ och energiminister Anna‐Karin Hatt.
PTS upplysningstjänst nås helgfria vardagar kl 09.00‐15.00, tfn 020‐075 00 70.
Betaltjänster – PTS Nyhetsbrev

PTS har under november månad även kommit ut med ett första nyhetsbrev om grundläggande
betaltjänster. Det kommer att ges ut med 2‐4 månaders mellanrum under 2012 för att kunna sprida
aktuell information under den period då statens insatser för att trygga tillgången till grundläggande
betaltjänster utformas.
På Post‐ och telestyrelsens hemsida www.pts.se kan man under Post läsa om Grundläggande betaltjänster
samt hämta hem nyhetsbrevet.

Rapport om Havet från Havsmiljöinstitutet
Havet 2011
Den årliga rapporten om miljötillståndet i svenska havsområdet har kommit ut.
Det är en skrift på 112 sidor med många vackra bilder, tydliga kartor och diagram.
Rapporten ger en samlad bild av miljötillståndet i våra svenska havsområden.
I artikeln ”Havsmiljöns tillstånd ur miljöperspektiv” kan man på sidan 11 läsa om
”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Rapporten ges ut av Havsmiljö‐
institutet på uppdrag av Havs‐ och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.
Hela rapporten kan beställas kostnadsfritt från Havsmiljöinstitutet. Det går även att ladda ned hela
rapporten eller valda kapitel på http://www.havsmiljoinstitutet.se/publikationer/havet/havet‐2011/

Räddningshelikoptrarna nu i Sjöfartsverkets regi
Sjö‐ och flygräddningshelikopterverksamheten är sedan 1 november 2011 en del av Sjöfartsverket.
Motivet till förvärvet är att säkerställa tillgången till sjö‐ och flygräddning
både operativt och finansiellt. Bakgrunden är att nuvarande operatör
under de senaste åren har haft ekonomiska svårigheter och att det inte
finns någon egentlig marknad för upphandling av helikoptertjänster för
sjö‐ och flygräddning. Övertagandet krävde ett riksdagsbeslut och
beslutet togs den 26 oktober av en enhällig riksdag.
Genom förvärvet säkerställs tre kritiska delar av verksamheten; räddningshelikoptrarna, tillstånden att
bedriva flygverksamhet med räddningshelikopter samt den unika kompetens som personalen i
Norrlandsflyg har. Källa: Sjöfartsverket

Nyttigt eller farligt att äta fisk?
Svensk Fisk bad Livsmedelsverket kommentera Naturskyddsföreningens uttalande om att det finns
”alarmerande höga halter av miljögifter i svenska matfiskar”. Livsmedelsverket menar att det är ingen
nyhet att det finns ämnen i fisk som är ett resultat av miljö‐föroreningar i vatten. Men det är absolut inget
alarmerande ur hälsoperspektiv. Det alarmerande är att pcb:er, dioxiner och flamskyddsmedel släpps ut i
vår miljö, det är snarare där fokus ska ligga, menar Emma Ankarberg på Livsmedelsverket. Till detta kan
tilläggas att halterna av pcb:er och flamskyddsämnen sjunker i vår miljö pga restriktioner inom industrin
vilket självklart även märks i fisken. För att det skulle vara farligt för människan krävs extrema
exponeringar av dessa skadliga ämnen och det är inte det handlar om i detta fallet.
Livsmedelsverket är mycket tydliga med att säga att nyttan vida överstiger skadan, ur ett hälsoperspektiv,
när man äter fisk. Med andra ord är det mycket sämre ur ett hälsoperspektiv att låta bli att äta fisk.
Källa: Svensk Fisk
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