Skärgårdarnas Riksförbund
Aktuellt från SRF

Påskbrev 2015

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 För att läsa skärgårdsnyheter
rekommenderas ett besök på Skärgårdsbryggan www.skargardsbryggan.com

Skärgårdarnas Riksförbund vill sända en påskhälsning till alla skärgårdsintresserade. Vi önskar er
alla en glad påsk och härlig skärgårdsvår! Här kommer några axplock från vår verksamhet under
årets första kvartal.
SKÄRGÅRDSBRYGGAN – 230 nyheter under första kvartalet
Årets första månader har för Skärgårdarnas Riksförbund inneburit mycket jobb att få
arbetet med Skärgårdsbryggan att fungera. En inarbetad produktion från en ö i Stockholms
skärgård skulle nu bli mer rikstäckande med redaktionsmedarbetare spridda över landet. Det gällde att leta
nyheter kopplade till skärgård, vilket den tidigare reaktionen hade stor vana på. Varannan dag läggs ett antal
nyheter av blandad art ut på Skärgårdsbryggan. Vi kan nu summera att under årets första kvartal blev det 230
bidrag till SRF:s skärgårdsbrygga.
Skicka gärna tips till Skärgårdsbryggan på skargardsbryggan@skargardarna.se
Läs mer på www.skargardsbryggan.com

Bränslebeskattningen beslutad - Skärgårdarnas uppvaktning gav resultat
Riksdagen fattade den 12 mars beslut i frågan om nya skatteregler för fartygsbränsle. Ärendet hade bordlagts
vid ett tidigare möte efter en skrivelse till Skatteutskottet från Skärgårdarnas Riksförbund. Den 10 februari fick
Skärgårdarnas Riksförbunds ordförande Bengt Almkvist träffa Riksdagens skatteutskott och redogöra för de
konsekvenser de nya skattereglerna kunde ge många företagande skärgårdsbor.
Uppvaktningen gav resultat. Även i fortsättningen kan de som arbetar med natur‐ och kulturvårdsarbeten köra
sina fartyg på lågbeskattat fartygsbränsle. Här inräknas skärgårdsbönder som har miljöstödsåttagande.
Läs mer på www.skargardsbryggan.com

Next stop small islands - avslutningskonferens 12 mars
Vi har tidigare berättat om ett nordiskt samarbetsprojekt där ö‐organisationer
från Sverige, Finland och Danmark under hösten har jobbat med frågor som
påverkar befolkningsantalet på våra nordiska öar. Projektet är finansierats av
Nordregio och den 12 mars var det dags för slutkonferens i Nordregios lokaler
på Skeppsholmen i Stockholm.
Nordens flagga följd av Sveriges,
Finlands och Danmarks flagga.
Projektets ambition har varit att skapa ett nytt tänkesätt och ge ny energi till
de nordiska små öarna för att locka nya invånare. Goda exempel från alla tre
länder har presenterats och deltagarna har fått höra om möjligheter och utmaningar
som finns i samband med utveckling av de små öarna till starkare samhällen.

En slutrapport kommer inom kort att finnas på varje organisations hemsida. Se www.skargardarna.se
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Skärgårdsbor på Årsstämma på Tjurkö i Blekinge.

SRF Årsstämma 2015 på Tjurkö i Blekinge
Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, har haft årsstämma i Blekinge skärgård 28‐29 mars. Fjorton av
femton medlemsföreningar var representerade under stämman. På programmet stod bland annat
presentationer av skärgårdsarbetet i Karlskrona kommun och om Lokal förvaltning av fisket,
Fiskeområde Blekinge. En aktuell fråga var också förändring av sjuktransporter och andra
”Blåljusfrågor” där en inventering om situationen i landets skärgårdsområden pågår inom SRF.
Vid årsmötesförhandlingarna avtackades Camilla Strandman och Bobo Roysson med
var sin bok ”Sverige öar” för sin tid i styrelsen. Som ordförande för Riksförbundet
omvaldes Bengt Almkvist. Som ny vice ordförande invaldes Jan‐Eric Ericsson.
Janni Olsson blev den andra nyinvalda i styrelsen, vilken i övrigt består av
Lennart Andersson, Lena Egnell, Anders Olsson och Sten‐Åke Persson.
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SRFs arbetsgrupper
Skärgårdarnas Riksförbunds arbetsgrupper och nätverk jobbar på med sina frågor.
Boendegruppen håller för närvarande på med en inventering av hyresbostäder i skärgården.
Färjegruppen hade ett möte med Trafikverkets nationelle färjesamordnare den 18 mars.
Nätverket för skärgårdsskolor hade en träff i Sankt Anna skärgårdsskola 6‐7 mars.

Sagostafett blev sagobok
Nätverket för Skärgårdsskolor anordnade en elevaktivitet under hösten. Barnen på olika
skärgårdsskolor hjälptes åt att skriva sagor. En skola började med att skriva ett kapitel
under en vecka och skickade sedan vidare stafettpinnen till nästa skola. Sammanlagt
tretton skolor skrev två olika sagor under ett antal höstveckor. Resultatet blev en
sagobok med två sagor, vilka börjar från var sitt håll i samma bok. Barnen har bidragit
med teckningar och alla deltagande skolor har fått några böcker till sin skola. Eleverna
på skolorna har även lärt känna Sveriges skärgårdsgeografi då man vecka för vecka har
följt stafetten.
Sagoboken finns att köpa på förbundet för 50 kr plus porto. info@skargardarna.se
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