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Axplock från Skärgårdarnas Riksförbunds verksamhet samlas ihop och presenteras i månadsbrev.
Här kommer årets fjärde brev, när våren har övergått till sommar och syrenerna blommar för fullt.

Höjda biljettpriser till Ven ‐ trots överklagan
Hvens Byalag lämnade den 12 maj in en överklagan av den taxehöjning
kommunfullmäktige beslutade den 22 april. I samband med detta begärdes
inhibition av den beslutade taxehöjningen tills dom i ärendet vunnit laga kraft.
Förvaltningsrätten i Malmö beslutade ändå den 22 maj att inte stoppa den
beslutade taxehöjningen för Rederi AB Ventrafiken. Med tanke på den massiva dokumentationen om olagligheten i
beslutet om taxehöjning, är vi överraskade över förvaltningsrättens beslut, säger Hvens Byalag. Detta oväntade utslag
har dock inte fått Byalaget att tvivla på utgången, men de beklagar den negativa effekt detta kommer att ha på öns
boende, näringsliv och besökare under den tid denna prislista kommer att gälla.
Hvens Byalag valde att den 26 maj överklaga förvaltningsrättens beslut till nästa högre instans, Kammarrätten i
Göteborg. Det är ju nästan en vecka till den 1:e juni då den nya högre taxan börjar gälla.
Läs mer på http://hvensbyalag.se/ eller på facebook Hvens Byalag https://sv‐se.facebook.com/HvensByalag

Små skolor på Landsbygdsriksdagen
Skärgårdarnas Riksförbund och Hela Sverige ska leva samverkade på Landsbygdsriksdagen för att lyfta
betydelsen av de små skolornas utveckling för en levande landsbygd och skärgård.
Landsbygdsriksdagen som var den trettonde i ordningen pågick under 16‐18 maj på Göranssons
Arena i Sandviken och besöktes av cirka 800 personer. Mitt i arenan fanns en monter om de små
skolorna, där vi från SRF och HSSL visade på de små skolornas styrkor och möjligheter. Goda exempel
presenterades, till exempel deltog lärare från Väddö som visade på hur klassrummet kan växa genom
ett digitalt utbyte med andra skolor.
Läs gärna mer om Landsbygdsriksdagen http://lbrd.helasverige.se/
För kontakt med Skärgårdsskolornas nätverk, e‐post: eva.widlund@skargardarna.se

Grattis Torsö skärgårdsskola –
vinnare i Lilla Aktuellts nyhetstävling
Vi gratulerar Torsö skärgårdsskola som vann finalen i Lilla Aktuellts
nyhetstävling. Än en gång visar de små skolorna på goda resultat.
Skolan på Torsö trotsade kommunens nedläggning för några år sedan
och återuppstod som friskola. Skolan är med i nätverket för
skärgårdsskolor.

Hela klassen var med till Stockholm och hejade. Här ser vi de glada
vinnarna i kafeterian på SVT. Fotot kommer från Torsö skärgårdsskola
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Folkomröstning om skolornas organisation i Värmdö
Värmdö kommun ville centralisera skolorna. Medborgarna har sagt sitt i
söndagens folkomröstning. 75 % av de röstande sa: Tänk om! Lyssna på
medborgarna!
I samband med EU‐valet var det en folkomröstning om skolorganisationen i
Värmdö kommun. Frågeställningen på röstsedeln löd: ”Tycker du att
kommunen ska ta fram en ny skolorganisation med berörda föräldrar, lärare
och kommunens nämnder? Meningen är att den nya skolorganisationen ska
förankras och beslutas med största möjliga majoritet.”
Till hösten var det tänkt att ännu en ny organisation kring skolorna på Djurö,
Svartsö, Möja och Runmarö skulle träda i kraft. En organisation som kritiseras
av föräldrar på öarna. Det innebär bland annat att barnen från årskurs 6 och uppåt ska resa till Djurö två dagar i
veckan, vilket upprör öborna. Missnöjet med nya organisationsbeslutet har lett till protester som alltså ledde till en
folkomröstning i söndags parallellt med EU‐valet.
Läs mer på http://www.varmdo.se/

Nya fakta om HAVET
På bättringsvägen... Forskare har tagit tempen på Östersjön och funnit att havet har blivit friskare. Men det beror inte
alls på alla de mediciner som tillförts vattnet genom älvar och avlopp. Tvärtom.
I skriften HAVET 2013/2014 kan man se hur det ser ut för några av miljömålen, bland annat ”Hav i balans och levande
kust och skärgård”.
Tips på informativa sidor om havet: www.havsmiljoinstitutet.se , www.havet.nu och www.havochvatten.se

Vårens nummer av Vi skärgårdsbor
I SRF:s tidning Vi skärgårdsbor kan man läsa om både hot och möjligheter för skärgårdarnas
befolkning. Här finns artiklar som ”Hur är det med blåljusfrågan? Svensk färjeservice i det
danska folketinget, Befolkningsutvecklingen på öar, Biogas i skärgården” samt ett uppslag om
SRF:s årsstämma i den sörmländska skärgården i mars med en presentation av styrelsen för
riksförbundet under 2014.
Tidningen finns på SRF:s hemsida www.skargardarna.se

Skärgårdsnyheter på Bryggan
Skärgårdsbryggan i samarbete med Skärgårdarnas Riksförbund lägger ut nyheter tre gånger i veckan.
En karta över Sverige finns som gör att man lätt kan söka nyheter från ett visst län.
Läs mer på http://www.skargardsbryggan.com

www.skargardarna.se

Aktuellt från Skärgårdarnas Riksförbund

info@skargardarna.se

2014‐05‐26

Sida 2 av 2

