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Axplock från Skärgårdarnas Riksförbunds verksamhet samlas ihop månadsvis och presenteras i
ett månadsbrev. Här kommer årets första brev med en önskan om ett gott 2014!
Vi skärgårdsbor nr 4 2013
Lagom till nyår kom förra årets sista nummer av förbundets tidning Vi skärgårdsbor.
I detta nummer inleder förbundsordförande Bengt Almkvist med en sammanfattning av 2013,
ett minnesrikt år för Skärgårdarnas Riksförbund. Han nämner bland annat glädjen över att det
åter arrangerades ett Nationellt skärgårdsforum, denna gång av Tillväxtverket. Temat för mötet
var Samhällsplanering och medborgardialog (Se artikel i Vi skärgårdsbor nr 2 2013).
Antalet arbetsgrupper har ökat under året och fler skärgårdsbor är nu engagerade i de olika
gruppernas arbeten. Vi kan därmed gradvis öka kunskaper och förståelse för våra livsvillkor.
I vårt internationella samarbete, genom ESIN, har vi under 2013 påtagligt ökat samverkan med
andra skärgårdsområden i Europa, något som givit utdelning både i gemensamma projekt och
utbyte länderna emellan. Även EU:s institutioner börjar lära sig vilka vi är och ger oss
möjligheter att komma till tals.

HÄMTA tidningen på hemsidan

www.skargardarna.se

Läs även om
Skärgårdarnas viktigaste frågor under 2013, Bredband på Representantskapsmötet, Europeisk landsbygdsriksdag m.m.

Ny verksamhetsledare för Skärgårdarnas Riksförbund
I slutet av 2013 genomförde Skärgårdarnas Riksförbund en ändrad arbetsfördelning i förbundet.
Det innebär att vi nu har en verksamhetsledare för vårt decentraliserade kontor, med tydligare
ansvar i förbundets verksamhet. Anetté Larm Johansson, boende på Orust har varit med i
förbundets arbete i några år och har nu som verksamhetsledare ansvaret för den löpande
verksamheten. Bengt Almkvist i Sankt Anna är kvar som ordförande och Eva Widlund, Vinön
fortsätter arbeta med tidningen, informationsfrågor med mera. En utförligare presentation av
Anetté återfinns i Vi skärgårdsbor nr 4 2013.

Skärgårds Leader förlängning året ut
Projektet Skärgårds Leader har genomfört nio av de planerade skärgårdsmötena på olika teman
och ett antal uppföljningsmöten. Det startade i maj 2010 med temat ”Kommunikationer;
bredband, telefoni, transporter och posthantering” och har fortsatt med många viktiga och
intressanta teman. Projektet öppnade dörren för bildandet av flera arbetsgrupper inom
riksförbundet. Skärgårds Leader har beviljats förlängning året ut och det kommer att bli en
slutkonferens under hösten.

Framtidens skola
Små skolor på landsbygden och i skärgården har fantastiska miljöer men måste ofta hela tiden föra en kamp och
försvara sin existens. För att stötta den duktiga personal som finns på dessa skolor och hjälpa till att utveckla dessa
skolor finns såväl SRF:s eget skolnätverk och även ett skolprojekt som Hela Sverige ska leva driver ”Små skolor i
utveckling”. I mitten av januari anordnades både seminarium och studiebesök inom projektet ”Små skolor i
utveckling” och Nätverket för skärgårdsskolor deltog båda dagarna. Första dagen var förlagd på Microsoft och
handlade om hur framtidens skola ska kunna använda den moderna tekniken, vad barnen behöver lära sig för att
kunna hantera och ha nytta av avancerad teknik. Vilka förmågor behöver tränas? Vilken nytta kan de små skolorna
ha av modern teknik? Den andra dagen var vi på ett studiebesök på Malmaskolan i Kolsva. Genom ett målmedvetet
arbete har skolan här lyckats få väldigt goda resultat, trygghet och trivsel i skolan.
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Skärgårdsbryggans framtid
Skärgårdsbryggan har lagt ut nyheter varenda dag i många år. Uppåt 2 000 olika nyheter har vi kunnat läsa på
Bryggan under det gångna året. I början av 2014 gjorde Bryggan en sammanfattning av 2013 och blickade även
framåt. Från och med Trettonhelgen lägger man ut nyheter varannan dag istället för varje. Måndag, onsdag och
fredag är publiceringsdagar. Nyheterna blir för den skull inte färre menar man utan bara bättre bearbetade. Och
händer det något viktigt mellan måndag, onsdag och fredag kommer det ut på stört. Det säger Göran Stenstrand och
Ann Forslund, de två som turas om att leta skärgårdsnyheter och publicera dem. Skärgårdsbryggan har även en fiffig
sökfunktion om man vill söka någon nyhet. Om detta och mycket mer berättar nyhetsmakarna den 4 januari i år.
Läs mer på http://www.skargardsbryggan.com

Remissvar från Skärgårdarnas Riksförbund
Strandskyddet ‐ Utvärdering och översyn av de nya strandskyddsreglerna
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och
bevara goda livsvillkor för djur‐ och växtlivet på land och i vatten. Så står det i lagen. Under 2009 och 2010 infördes
nya bestämmelser om strandskyddet. De skulle bland annat främja utvecklingen i landsbygdsområden med god
tillgång till stränder. Genom att peka ut LIS‐områden i kommunala översiktsplaner skulle man få vissa lättnader i
strandskyddet och öka det lokala och regionala inflytandet i processen.
Saltkråkeromantik
En stor del av utredningen och förslagen behandlar de nya möjligheterna med så kallade LIS‐områden. Vi är djupt
upprörda över att man i lagstiftning har beslutat att inte underlätta landsbygdsutvecklingen i stora delar av Sveriges
skärgårdar. Lagstiftningen säger tydligt att man inte vill prioritera företagsamhet, bebyggelse och tillväxt i
skärgårdarna från norska gränsen till Forsmark. Här vill man tydligen ha bevarande av någon slags idyll för de som
tillfälligt besöker området. Detta är helt obegripligt. Varför anses skärgårdskommunerna inte kapabla att hantera de
olika intressen som möts i en översiktsplanering bara för att det handlar om skärgård. När det gäller inlandet går det
bra – i samma kommuner! Vi anser att man tydligt ska peka på samordningen med det kommunala planarbetet
såsom översiktsplan, områdesbestämmelser och detaljplan. Kommunala planfrågor handlar inte bara om kartor med
teckenförklaringar utan också om ambitioner och strävanden för utvecklingen.
Läs remissvaret på SRF hemsida! www.skargardarna.se

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster – Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Vi som bor och verkar i skärgårdsmiljön ser att begreppet ekosystemtjänster är ett begrepp som ökar mer och mer
och det är viktigt att synliggöra dess värde. För att nå målen i de redan fattade besluten är det viktigt att arbetet
med att synliggöra värdet av ekosystemtjänster snabbt kommer igång. Utredningen har i materialet kommit med
tydliga förslag på hur detta skall kunna ske, förslag som vi ställer oss bakom. Som vi ser det så är det också viktigt att
alla olika nivåer i samhället från myndigheter till intresseorganisationer får lov att vara med i den kommande lärande
processen. Det är också betydelsefullt att redovisa vem som förväntas ta kostnaderna för att nå de uppsatta målen,
vilket i förslaget tydligt redovisas i tabell 6.1 ”Översikt över förslagens konsekvenser”.
Läs remissvaret på SRF hemsida! www.skargardarna.se

De nya adresserna till Skärgårdarnas Riksförbund
Skärgårdarnas Riksförbund byter adresser. De gamla adresserna (skargardarnasriksforbund.se) finns parallellt under en
övergångstid. Vi har övergått 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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