Skärgårdarnas Riksförbund
Sommarbrev från SRF juni 2016
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 sommarhälsning till alla skärgårdsvänner. Sommaren är här och då ökar befolkningen i skärgården markant.
Vi önskar er alla en glad midsommar och en fin sommar i våra skärgårdar!
Byte av ordförande
Vid årsstämman i april avtackades avgående ordförande Bengt Almkvist och SRF:s nye ordförande
Sune Fogelström hälsades välkommen. Läs i Vi skärgårdsbor nr 1, om årsstämman, vår nye ordförande och
Blåljusgruppens kartläggning med mera.
Tidningen finns på SRF:s hemsida www.skargardarna.se

Bränslebeskattningen – Vattnet är vår väg
Skärgårdarnas Riksförbund har yttrat sig angående Bränslebeskattningen på flera olika sätt och medverkat vid
skatteutskottets möten kring problematiken vilka som ska få använda lågskattat bränsle. Senast var det ett
möte i Skatteutskottet den 15 juni och ett nytt möte är inplanerat till september.
Läs om Bränslefrågan på SRF:s hemsida www.skargardarna.se samt på vår Nyhetsportal Skärgårdsbryggan
www.skargardsbryggan.com och i tidningen Vi skärgårdsbor nr 4 2014, nr 1 2015

Skärgårdsbryggan
Nu har SRF snart drivit nyhetsportalen Skärgårdsbryggan i 1½ år och snart byter den utseende. Det finns
mycket som händer runt om i skärgården, smått och stort som rapporteras på Bryggan.
Skicka gärna in tips och material till Skärgårdsbryggan på skargardsbryggan@skargardarna.se

Sommarnummer av Vi skärgårdsbor
Ny tidning på gång! Nästa nummer av tidningen Vi skärgårdsbor kommer i juli och är helt enkelt ett sommarnummer. Tidningen kommer på posten till alla medlemsföreningar och alla personliga medlemmar och till
SRF:s samverkansgrupper.
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.
För ett personligt medlemskap kontakta SRF på info@skargardarna.se

Skärgårdskalendern för 2017
De senaste åren har SRF gjort en fotokalender med olika teman. Kalendern för 2017 blir klar i juli och har temat
Året runt i våra skärgårdar med fotografier från alla årstider.
Kalendern går att beställa på info@skargardarna.se
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