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Axplock från Skärgårdarnas Riksförbunds verksamhet samlas ihop och presenteras i korta brev. För att läsa
mer om vår verksamhet hänvisas till aktuellt nummer av tidningen Vi skärgårdsbor som kan laddas ner från
hemsidan www.skargardarna.se

GOTT NYTT SKÄRGÅRDSÅR 2015!
Så här på årets sista vecka vill vi tacka alla som är med och jobbar för en
levande skärgård året om. Ni är alla mycket värdefulla! Det är ett ständigt
arbete att sprida information om levnadsvillkoren för skärgårdsborna.
Vi ser nu fram emot ett nytt spännande år, 365 nya dagar som ska fyllas
med nya upplevelser och viktiga skärgårdsfrågor.
I vår Skärgårdskalender för 2015 möter vi olika personer som jobbar i
skärgården, från Olle i norr som stakar ut en tio kilometer lång skoterled
mellan Holmön och fastlandet till Inger i söder, som är den viktiga
sjuksköterskan på Hven.

SKÄRGÅRDSBRYGGAN – efter nyår i SRF:s regi
Hur ska det gå med Skärgårdsbryggan? Så gick funderingarna under hösten efter att grundarna
av Skärgårdsbryggan, Anne Forslund och Göran Stenstrand på Runmarö, i september meddelade
att de slutar vid nyår. Under arton års tid har de i stort sett dagligen lagt ut skärgårdsnyheter på Bryggan.
Skärgårdarnas Riksförbund tar nu över Skärgårdsbryggan vid årsskiftet och Bryggan kan därmed leva vidare som en
uppskattad nyhetskälla när det gäller skärgårdshändelser av olika slag. Från att tidigare ha varit en samarbetspartner
tar nu riksförbundet SRF helt över driften av den populära nyhetssidan. Till en början kommer nog Bryggan att vara sig
ganska så lik men hur den kommer att utvecklas i ny regi kommer framtiden få utvisa.
Tips till Skärgårdsbryggan skickas efter nyår till SRF:s verksamhetsledare anette@skargardarna.se
Läs mer på www.skargardsbryggan.com

Next stop small islands - Nordiskt Demografiprojekt
Skärgårdarnas Riksförbund har under året tillsammans med sina systerorganisationer i Danmark och Finland deltagit
i ett projekt som innebär en inventering och en analys av de faktiska demografiförhållandena på danska, svenska och
finska små öar. Under hösten har två workshops genomförts i projektet Next stop small islands. Den första träffen
16-18 oktober var på den svenska ön Hven med temat ”Skapa arbetstillfällen”. Månaden efter, den 21-23 november
var temat ”Bosättning och profilering” och mötet var denna gång på den danska ön Femö. Medverkade på dessa
möten gjorde skärgårdsbor från Danmark, Finland och Sverige.
Projektet är nu inne i slutfasen, vilket innebär att sammanställa och presentera hur demografin ser ut på öarna i de
tre länderna. Projektets ambition har varit att skapa ett nytt tänkesätt och en ny energi till de nordiska små öarnas
insatser för att locka nya invånare. Vid träffarna har deltagarna fått höra om goda exempel från alla tre länder samt
kunnat utbyta erfarenheter om de möjligheter och utmaningar som finns i samband med utvecklingen av de små
öarna till starkare samhällen.
Läs mer i Vi skärgårdsbor nr 4, sid 3-5 Se hemsidan www.skargardarna.se
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Representantskapsmöte på Djurö
Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, organiserar
den fastboende befolkningen runt hela kusten
från Luleå i norr till Koster i väster samt på
öarna i de stora insjöarna.
Förbundet arbetar med förutsättningarna
för boende, arbete och service året runt i
landets skärgårdar. Det finns arbetsgrupper
inom förbundet kring flera av dessa frågor.
Två, tre gånger per år bjuds medlemmarna in
till ett Representantskapsmöte, ofta med ett
speciellt tema.
Skärgårdsbor på Representantskapsmöte på Djurö i november.
Skärgårdspolitik
Första helgen i november var det dags för årets höstmöte, förlagt till Djurö i Stockholms skärgård. Förutom
rapporteringar från arbetsgrupper, projekt och medlemsföreningarna stod det Skärgårdspolitik på dagordningen.
Till detta möte hade skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming bjudits in och det blev intressanta och lärorika samtal
mellan Gustav och de närvarande skärgårdsborna.
Läs mer i Vi skärgårdsbor nr 4 sid 12-13 Se hemsidan www.skargardarna.se

Remissvar från Skärgårdarnas Riksförbund
Remissvar över förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om direktstöd Dnr. 3.4.16-8211/14
Direktstöd till jordbruket beslutas inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik. EU har bestämt att direktstöden ska
ändras från och med 2015. I oktober framförde SRF först synpunkter på förslaget i ett samrådsyttrande för att sedan i
november svara på själva remissen om de nya reglerna.
Livskraftigt jordbruk i skärgårdarna
SRF är i stort positiva till de förslag som presenteras. Några saker är dock av särskilt stor betydelse för ett livskraftigt
jordbruk i skärgårdarna. Just själva landskapstyperna och brukningsförhållandena i skärgårdarna skiljer sig ofta radikalt
från såväl närbeläget fastland som övriga delar av landet. Gårdsdriften på öarna måste anpassas för frakter av djur och
förnödenheter över både land och vatten. Jordbrukslandskapet präglas av extrem småskalighet, stora och många
områden med impediment insprängda i jordbruksmarkerna, kraftigt varierande arealer beroende på havsvattenståndet och därtill mycket träd- och buskmarker. Samtidigt är skärgårdslandskapet ett gammalt kulturlandskap där
markerna definitivt har både bruknings- och fodervärde och därtill utgör grunden för en delvis unik flora och fauna.
Läs hela remissvaret på SRF:s hemsida www.skargardarna.se

Vi skärgårdsbor nr 4
Lagom till jul kom årets sista nummer av SRF:s tidning Vi skärgårdsbor. I detta nummer kan
man läsa om förbundets verksamhet kopplat till Sverige, Norden och Europa.
Vad en ogenomtänkt skatteändring kan ställa till går att läsa i artikeln ”Barnet slängs ut med
badvattnet”. Det handlar om ändrade skatteregler på bränsle för bland annat fartyg.
En rapport finns med från höstens representantskapsmöte på Djurö där skärgårdslandstingsrådet i Stockholm deltog. En slutrapport från flera års arbete i SRF:s miljögrupp har
presenterats. Hur det ser ut i ö-samhällen i våra nordiska länder belyses i ett nordiskt projekt.
Det finns även en artikel om samarbetet mellan de små öarna i Europa, inom ESIN.
Tidningen finns på SRF:s hemsida www.skargardarna.se
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