Skärgårdarnas Riksförbund
Julbrev från SRF december 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

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Inför jul och nyår vill vi skicka en julhälsning till alla skärgårdsengagerade människor. I detta julbrev
informerar vi kort om höstens möten, ett avslutat EU-projekt, innehållet i våra senaste tidningsnummer.
Julnumret av Vi skärgårdsbor ligger ute på hemsidan och kommer i postlådorna i dagarna.

Höstkonferens i Göteborg
Skärgårdarnas Riksförbund arrangerade en Skärgårdskonferens i början av november i
samband med förbundets Representantskapsmöte. Temat för konferensen var ”Trycket
på kusten och skärgårdarna” och innehöll till stor del en diskussion kring det utökade
strandskyddet och hur det påverkar skärgårdsborna. Medverkade gjorde förutom
många skärgårdsbor från hela landet Landshövding, tillika havshövding, i Västra Götaland Lars Bäckström samt riksdagsmän och kommunalpolitiker.
Läs mer om konferensen i nr 4 av Vi skärgårdsbor och lyssna gärna på inslagen i
Skärgårdsradion Väst, 94,1MHz

Smilegov – avslutat EU-projekt
Energiprojektet Smilegov är nu avslutat. Projektet, som har pågått mellan april 2013 och oktober 2015, har
omfattat ett femtiotal öar i Europa både stora och små. Öarna har varit indelade i tolv olika kluster. Kluster
Sverige har letts av Region Gotland och Ölands kommunal-förbund, och omfattade förutom dessa öar även
Sturkö, Aspö och Hasslö. I ESIN-klustret har fyra mindre svenska öar deltagit och gjort energiplaner. De svenska
öarna är Visingsö, Vinön, Hven och Holmön, vilka tillsammans med öar från Finland, Åland, Irland och Italien
ingått i ESIN-klustret i detta projekt.
Läs mer om ESINs del av projektet på http://europeansmallislands.com/smilegov/
Se även projektets hemsida http://www.sustainableislands.eu/

Tidningen Vi skärgårdsbor
nr 3 ett innehållsrikt höstnummer
Femton år med Europas små öar och ESIN:s årsmöte på den lilla grekiska ön Kastellorizo
i Grekland går det att läsa om i nr 3 av tidningen. Olika betalningsmöjligheter som
alternativ till kontanter kan vara bra att känna till i skärgården. Vår aktiva miljögrupp
rapporterar om hur det går att lösa små avlopp i skärgården. Tidningen innehåller även
flera rapporter från olika konferenser. Det handlar om Konferensen om lokalt förankrat
fiske På Ronneby brunn i maj, Arbetsgruppernas möte på Hemsö i augusti, Östersjöseminariet i Stockholm i oktober samt Djurhållning som ger höga naturvärden, som
behandlades under en konferens på Irland i oktober.
Tidningen finns på SRF:s hemsida www.skargardarna.se
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nr 4 Året i våra skärgårdar
Lagom till jul kommer årets sista nummer av SRF:s tidning Vi skärgårdsbor. I detta
nummer kan man bland annat läsa om förbundets medlemsföreningar och deras
verksamhet under året. Färjegruppen rapporterar om sitt höstmöte med Trafikverket.
En kort rapport återfinns om höstens skärgårdskonferens under temat Trycket på
kusten, där strandskyddsfrågan var en av de viktigaste punkterna.
Tidningen finns på SRF:s hemsida www.skargardarna.se

Personlig medlem
För att få en personlig tidning på posten – bli personlig medlem!
Som personlig medlem i Skärgårdarnas Riksförbund är du med och stöttar SRFs arbete för en levande skärgård
året om, du får tidningen Vi skärgårdsbor fyra gånger om året samt olika skärgårdsinformation med mera.
För ett personligt medlemskap kontakta SRF på info@skargardarna.se

Skärgårdsbryggan
Det finns mycket som händer runt om i skärgården, smått och stort. Skärgårdsaktuella notiser läggs ut på
Nyhetsportalen Skärgårdsbryggan tre gånger i veckan. Skicka gärna in tips och material till Bryggan!
Läs nyheter på Skärgårdsbryggan www.skargardsbryggan.com
Skicka in på adress: skargardsbryggan@skargardarna.se

Skärgårdskalendern 2016
De senaste åren har SRF gjort en fotokalender med olika teman. 2015 års tema var Vi som jobbar i skärgården.
Kalendern för 2016 har temat Skärgårdens Unga med fotografier från olika skärgårdsskolors verksamhet.
Kalendern går att beställa från vår info-adress info@skargardarna.se

Skärgårdarnas Riksförbund önskar er alla en fridfull jul och ett gott nytt skärgårdsår!

www.skargardarna.se
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