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Axplock från Skärgårdarnas Riksförbunds verksamhet kommer att samlas ihop månadsvis och
presenteras dels i ett månadsbrev men även på hemsidan under AKTUELLT.
Skärgårds Leader under hösten
I oktober var det dags för nya skärgårdsmöten i projektet Skärgårds Leader. Inbjudan till dessa
möten går ut till alla Leaderområden med skärgård. Projektet Skärgårds Leader har pågått från
2010 och avslutas i april 2014. Möten kring olika teman viktiga för skärgården har hållits i olika
delar av Sverige. Under oktober blev det två möten med olika teman varav det ena var en återträff.
Anetté Larm Johansson, SRF är projektledare för Skärgårds Leader.

Attraktiv skärgård
tema på möte 10‐11 oktober
Temat denna gång var alltså Attraktiv skärgård.
Här handlade det om att upptäcka attraktionskraften
i olika skärgårdar. Till mötet som hölls på Ven kom
deltagare från Kalix i norr till Skåne i söder.
Lise Thillemann Sörensen från den danska ö‐
organisationen berättade om det spännande projektet
Bliv öbo nu, där man på olika sätt har gått ut och
marknadsfört ö‐livet.
Några av deltagarna vid Kyrkbacken på Ven

Skärgårdsskolor i nätverk – höstträff på Torsö 18‐19 oktober
Nätverket för skärgårdsskolor i Sverige har haft en höstträff i oktober. Denna gång var Torsö skärgårdsskola i Vänern
värdar för träffen. Förutom studiebesök på Torsö skärgårdsskola fick gruppen höra om erfarenheterna av ett år som
friskola. Programmet innehöll vidare utbildning i den gemensamma bloggen samt hur man kan jobba med begreppet
”Skärgårdskunskap” och varför det är viktigt att barnen får med sig denna kunskap kopplad till livet i skärgården förr
och nu. Medverkan i nätverket och dess träffar är väldigt uppskattade och stärker såväl personal som elever på de
mindre skärgårdsskolorna.

Danska ö‐skolor
Eva Widlund från SRF var inbjuden att delta på ett seminarium med lärare från
danska ö‐skolor. I början av oktober höll man ett veckolångt seminarium på ön
Agersø. Sju danska ö‐skolor var representerade vid denna träff. Här är ett
vikande elevunderlag också ett problem på flera öar, samtidigt som man vill
jobba för att profilera sig mer som ö‐skolor med förankring i den natur och den
miljö som öarna erbjuder. Eva deltog en dag med information och aktiviteter
om hur vi i Sverige kan jobba med närmiljöerna i våra skärgårdar som
utgångspunkt.
Eva Widlund, SRF är ansvarig för skolfrågorna.
Lärare från olika danska ö‐skolor på seminarium.
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Green Islands har haft slutkonferens i Stockholm
Den 7 oktober var det en avslutande konferens på projektet Green Islands i Stockholm. Projektet
initierades av Skärgårdarnas Riksförbund men fick vartefter Skärgårdsstiftelsen som lead partner.
Det har även varit en konferens i Estland 23 oktober och informationsmöten kommer att hållas på
Utö 17 november och på Ingmarsö 30 november. Lennart Andersson har varit SRF:s kontakt i
projektet och har regelbundet rapporterat i vår tidning Vi skärgårdsbor.
Läs mer på projektets hemsida! http://greenislands.se

Höstnummer av Vi skärgårdsbor
SRF:s tidning Vi skärgårdsbor har kommit ut med ett höstnummer där man kan läsa mer
om alla olika möten och arbetsgruppers verksamhet.

Inför nästa månad
13 november – Europeiska landsbygdsdepartementet i Bryssel, Bengt Almkvist deltar
23‐24 november – SRF håller Representantskapsmöte i Stockholm

Nya adresser till Skärgårdarnas Riksförbund
Skärgårdarnas Riksförbund byter adresser. De gamla adresserna kommer att finnas parallellt under en övergångstid.
Vi går över till en kortare adress för att minska risker för felskrivningar.
Hemsidans adress är numera: www.skargardarna.se Förbundets adress är: info@skargardarna.se
I de personliga adresserna är namnen samma som tidigare, följt av @skargardarna.se
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