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Axplock från Skärgårdarnas Riksförbunds verksamhet samlas ihop och presenteras i nyhetsbrev. Det har
varit en mycket aktiv period för förbundet efter sommaren. Här kommer i korthet lite om vår verksamhet
under början av hösten.

ESIN Annual General Meeting 2014
Sista veckan i september hade ESIN årsmöte på ön
Sant’Antioco, Sardinien. Mötet var välbesökt, åtta
av de tio ESIN‐länderna deltog. Förutom Sverige
var det Irland, Skottland, Danmark, Finland, Åland,
Frankrike samt värdlandet Italien. Sista dagen
deltog även representanter från den italienska
regeringen, regionen Sardinien samt från flera
ö‐kommuner.
Läs mer om mötet på
http://europeansmallislands.com/agm‐2014/

ESIN står för European Small Islands Federation
http://europeansmallislands.com/

SRF på Kosteröarna
Första veckan i september besökte SRF Kosteröarna i norra Bohuslän. Det blev flera studiebesök, möten och samtal
med många öbor. Kontakter knöts och en del erfarenheter från detta besök kommer så småningom i tidningen
Vi skärgårdsbor.

Mer Europa på lokal nivå ‐ hur kan man öka det lokala inflytandet i EU?
På temat "Mot en mer balanserad territoriell utveckling i EU" hölls den 2 september 2014 en konferens i Stockholm.
Konferensen arrangerades av den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) tillsammans med Hela Sverige
ska leva. Anna‐Karin Utbult Almkvist beskrev på detta möte hur Skärgårdarnas Riksförbund arbetar samt samarbetet
inom ESIN där vi som lever under liknande förhållanden kan lära av varandra och gemensamt påverka myndigheter.
Exempel gavs från arbete som gjorts på några olika svenska öar.

SRF: färjegrupp på höstträff med Trafikverket den 24 september
Representanter från SRF:s olika färjeregioner mötte den nya färjesamordnaren på Trafikverket, Staffan Eriksson. Inför
mötet hade Färjegruppen samlat information från olika färjeleder för att kunna föra det vidare till Trafikverket.

SRF på Visingsö
Första veckan i oktober samordnades flera möten på Visingsö, möten för arbetsgrupper och nätverk inom SRF.
En utbildningsdag i digital kommunikation samlade femton
intresserade deltagare, vilka fick lära sig hur man kan hålla
Skypemöten och jobba med delade dokument. Syftet med
denna dag var att underlätta möjligheterna för olika
arbetsgrupper inom förbundet att jobba trots många mil
mellan de olika deltagarna.
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Nätverket för skärgårdsskolor höll sin höstträff på Kumlabyskolan under två
dagar och här var det också ett femtontal personer från sju olika skolor som
deltog. En direkt följd av besöket på sagornas ö är en sagostafett som går
från skola till skola under hösten.
Boendegruppen deltog både i It‐dagen och jobbade på med en arbetsplan.
Miljö och Energigruppen hade först ett möte på Visingsö och fortsatte sedan
till Energikullen i Katrineholm.

Fiskeremiss ‐ Ändrade föreskrifter om licens och tillstånd
för yrkesmässigt fiske
Riksdagen beslutade den 24 juni 2014 om ett förenklat licenssystem för
yrkesmässigt fiske. SRF tycker att det är bra att den byråkratiska hinder‐
banan nu blir ett par häckar kortare för de som vill bedriva fiske som en del
i sin näringsverksamhet. Med en fiskelicens följer nämligen även rätten att
få sälja sin fångst.
Remissen finns på SRF hemsida. http://www.skargardarnasriksforbund.se/document/2014‐10‐09_14128642550.pdf
Se även proposition 2013/14:184 om ändringar i fiskelagen

Betänkandet ”Bredband för Sverige in i framtiden”.
På flera håll i landets skärgårdar pågår nu utbyggnad av bredband organiserat genom lokala föreningar som även
söker statligt och kommunalt stöd. Flera erfarenheter börjar växa fram kring de speciella problemen i skärgårdarna.
I skärgårdarna är det viktigt att kommunägda stadsnätsbolag kan verka över kommungränsen utan en omfattande
byråkrati. Många gånger går praktiska dragningar av t.ex. sjökablar inte precis i linje med kommungränser. Det är
också i regel mycket dyrare att bygga ut bredband i skärgården varför vi tycker att sjökablar skall ingå i det
gemensamma stamnätet och inte bekostas av enskilda fiberföreningar.
Remissen finns på SRF hemsida. http://www.skargardarnasriksforbund.se/document/2014‐10‐09_14128643340.pdf

Valnummer av Vi skärgårdsbor
I början av september kom SRF:s tidning Vi skärgårdsbor nr 3 ut som ett valnummer. Vad vill
politikerna med skärgården? Det var frågeställningen som genomsyrade detta nummer. Tio
skärgårdsfrågor hade skickats till samtliga riksdagspartier och deras svar kan man läsa i
tidningen som skickades ut i god tid före valet. Frågorna handlade om Bostäder, skatter och
strandskydd, Skärgård av riksintresse, Fiske, Bredband, Jordbruk, Skärgårdsbarnens skolor samt
om Mikroproduktion av förnybar el.
Tidningen finns på SRF:s hemsida www.skargardarna.se

Vad händer med Skärgårdsbryggan efter nyår?
Skärgårdsbryggan, i samarbete med Skärgårdarnas Riksförbund, har lagt ut nyheter tre gånger i veckan det senaste
året. Tidigare var det varje dag. Den 24 september meddelade nuvarande redaktörer för Bryggan att de ska avsluta
Skärgårdsbryggan efter 18 år på Internet med så gott som dagliga nyheter.
Läs mer på http://www.skargardsbryggan.com
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