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Nu har det gått drygt 1 år sedan vi startade projektet Green Islands. Vår
målsättning var att till den 15 okt 09 inlämna en Interreg-ansökan. Ansökan är i stort sett klar men där saknas medﬁnansiering i Finland och på
Åland, samt konkreta öar i Finland och Estland.
Den 14 dec träffades 12 personer från
Finland, Åland och Sverige i Mariehamn. Det blev konstruktiva samtal
som gav nytt hopp om medﬁnansieringslösningar.
Under Jan månad blir det möten i
Finland och på Åland för att hitta
lösningar på öar och medﬁnansiering.
I februari blir det ytterligare möten
för att diskutera med de myndigheter
som beviljar medﬁnansiering.
Den 16-17 mars och 13-14 april i
Stockholm, deltager vi i seminarier
med Central Baltic-kontoret för att
ﬁnslipa ansökan.
Deltagarna i Mariehamn fr. v: Carl-Bertil Tauler, Katja Bonnervier, Kristin
Mattsson, Tiina Haaspuro, Kristina Mattsson, Ulrika Palmblad, Cecilia Wibjörn, Christian Pleijel.(Samu Numminen skymd. Lennart A Fotograferar. Ralf
pratar i telefon.)

Vår förhoppning inför 2010
är alltså att hitta ytterligare
ett antal intresserade öar
och att klara av medﬁnansieringarna där de fattas.

Ralf Johansson från Kökar i samspråk med Kristina Mattsson SRF, Ulrika Palmqvist och
Cecilia Wibjörn Skärgårdsstiftelsen.

Vi hoppas också att alla
öar som avser att satsa på
någon form av pilotinvestering, planerar detta i god
tid och hör av sig till någon
av oss, för att alla handlingar skall kunna ordnas innan
ansökan lämnas in.
Det 4:e ansökningstillfället är mellan den 1-31 maj
2010.

Start av projektet om medel beviljas är den 1 november 2010. Projektet
pågår isåfall till den 30 okt 2013.
Investeringarna skall ha som mål att minska utsläppen av koldioxid, kväve
och fosfor. Efter den 10 jan skall hemsidan www.greenislands.se vara uppgraderad med olika alternativ till investeringar.
Vi önskar till slut er alla en bländande Jul och Nyårshelg så ses vi på
andra sidan årsskiftet med nya friska tag.

Hälsningar


Samu Numminen Miljöcentralen i
Finland deltog också i mötet.

Julklappstips:
Till din fiende, förlåtelse. Till en motståndare, tolerans. Till en vän, ditt
hjärta. Till en kund, tjänster. Till alla, barmhärtighet. Till varje barn, ett
gott exempel. Till dig själv, respekt.
Oren Arnold
One year ago we started the project Green Islands. Our aim was to 15 oct-09 ﬁll in
an INTERREG-application. The application is now nearly complete, but there is no co-ﬁnansiation in Finland
and Åland yet.
December 14, some people from Finland, Åland and Sweden met in Mariehamn, It was a constructive dialog
that gave new hope for co-ﬁnanciel solutions.
In janyary 2010 it´s going to be meetings in Finland and Åland to ﬁnd new openings . In february there´s going
to be meetings to discuss with the authorities who grant the co-ﬁnancing in Finland and Åland.
On 16.17 March and 13-14 april in Stockholm we are going to participate in workshops with the Central Baltic
ofﬁce to complete the application.
Our hope for 2010 is to ﬁnd 10 interested islands and manage to get co-ﬁnanceing.
We also hope that all the islands that intend to do some pilot-investments are going to make well done plans in
good time, and contact us if there´s any problems, so we have all our documents ready when the time for application is near.
The 4 th time of application is between 1-31 may 2010.
If the ﬁnance are all clear the project is going to start 1 nov 2010.
The project is then going to be until 30 oct 2013.
The investments has as aims that reduce the emissions of carbon dioxide, nitogen and phophorus.
After janyary 10 2010 the website www.greenislands.se will be uppgrated with various options for investments.
We whish a Merry Christmas and a Happy New Year and we hope to see you next time.
Lennart, Ulrika, Cecilia and Kristina
Christmas gift suggestions: To your enemy, forgiven us. To an opponent, tolerance. To a friend, your heart. To
a customer, service. To all, charity. To every child, a good example. To yourself, respect.
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...om skärgårdsbor och högtidsstunder:
Vad jag tycker om julen?
Asch!! Det är ett överreklamerat jippo men det är väl
smällar en får ta...

