Skärgårdarnas Riksförbund
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A

Axplock från Skärgårdarnas Riksförbunds verksamhet samlas ihop och presenteras i korta nyhetsbrev. 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 Nya Skärgårdsbryggan www.skargardsbryggan.com

GOTT NYTT ÅR!
Inför det nya året vill vi från Skärgårdarnas Riksförbund skicka en hälsning till alla skärgårdsengagerade
människor. I detta nyårsbrev informerar vi kort om några av höstens möten, några remissvar samt
innehållet i våra senaste tidningsnummer.
Representantskapsmöte på Svartsö
Temat vid höstens Representantskapsmöte var Skärgårdsföretagande och service. Medverkade gjorde, förutom
många skärgårdsbor från hela landet, lokala skärgårdsföretagare i Stockholms skärgård. Rapportering från mötet
i sin helhet finns med i nummer 4 av vår tidning Vi skärgårdsbor.
Läs mer i nr 4 av Vi skärgårdsbor.

Arbetsgruppernas höstmöte på Vinön
Förbundets arbetsgrupper sammanstrålade på Vinön i oktober för utbildning och verksamhetsplanering.
Färjegruppens ledare Thorbjörn Lindberg avgick efter fem år och avtackades naturligtvis med en färja.
Läs mer i nr 3 av Vi skärgårdsbor.

Möte i Riksdagshuset om utvidgat strandskydd
Skärgårdarnas Riksförbund arrangerade tillsammans med några riksdagsledamöter ett möte angående förslaget
om ett utvidgat strandskydd. I mötet deltog ett tiotal riksdagsmän, kommunrepresentanter, Skärgårdsstiftelsen
samt ett antal skärgårdsbor från Skärgårdarnas Riksförbund.
Läs mer i nr 4 av Vi skärgårdsbor.

ESIN, årsmöte i Bryssel och byte av ordförande
Skärgårdarnas Riksförbund deltog i slutet av september i ESIN:s årsmöte, som denna gång var förlagt till Bryssel
för att lättare kunna få kontakt med parlamentsledamöter från ESIN:s medlemsländer. Bengt Almkvist, Sankt
Anna som har varit organisationens ordförande sedan starten 2001 lämnade nu över ordförandeklubban till
Camille Dressler från Skottland.
Läs mer i nr 4 av Vi skärgårdsbor.

Remissvar från Skärgårdarnas Riksförbund
Som ett brev på posten (SOU 2016:27)
Skärgårdarnas Riksförbund har yttrat sig angående delbetänkandet om postfordran och pristak i ett digitaliserat
samhälle. Förslaget att övergå till tvådagarsbefordran gör att skärgårdsborna får ytterligare försämringar i sin
postgång, vilket kan få negativa konsekvenser för både företag och för privatpersoner.
Läs mer i remissrutan i Vi skärgårdsbor nr 3

Ändring av Statens Jordbruksverks föreskrifter om ansökan för jordbruksstöd (SJVFS 2015:2)
Skärgårdarnas Riksförbund har inga större invändningar men lämnar några synpunkter, bland annat en
markering att rätt ord bör användas. Skärgårdsbönder som arbetar främst med miljöersättningar i jordbruket
får ersättning för avtalat och utfört arbete, det är alltså inte tal om ”stöd”.
Läs mer i remissrutan i Vi skärgårdsbor nr 3
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Till sista utposten, en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54)
Skärgårdarnas Riksförbund har även yttrat sig i slutbetänkandet kring postlagstiftningen, där SRF bland annat
instämmer i en tydligare reglering av var den samhällsomfattande posttjänsten har sin sista utpost. Det blir då
lättare att definiera postväsendets roll när det gäller statliga insatser för att trygga glesbygdsservice.
Läs mer i remissrutan i Vi skärgårdsbor nr 4
Läs hela remissvaren på SRF:s hemsida www.skargardarna.se

Tidningen Vi skärgårdsbor
nr 3 - Höstnummer

I höstnumret går det att läsa om flera möten där SRF var närvarande, som till exempel
Skärgårdstinget där strandskyddsfrågor fanns med samt Lokalekonomidagarna i
Alvesta, SRF:s arbetsgruppers höstmöte. SIKO från Stockholms skärgård berättar om
sin höstresa till olika resmål i och vid de större insjöarna. På Aspö i Blekinge har det
bildats ett sjukvårdsvärn. En ny bok presenteras även i denna tidning, utgiven av
Gräsö skötbåtsförening ”Tiotusen årtag – om utmaningen att ro och segla Gräsö Runt”
Tidningen finns på SRF:s hemsida www.skargardarna.se
nr 4 - Ett nyårsnummer

Lagom till jul trycktes årets sista nummer av SRF:s tidning Vi skärgårdsbor, som förhoppningsvis förmedlas av posten till mottagarna under mellandagarna. Det blev
ett innehållsrikt nummer med rapporter från Strandskyddsmötet i Riksdagshuset,
ESIN:s årsmöte, Förbundets representantskapsmöte samt rapporter från arbetsgrupperna.
Blåljusfrågor - Stor satsning på hjärtstartare i den småländska skärgården.
Skärgårdsbönder och fäbodbrukare har mycket gemensamt.
Miljö och energi - Rapport från ett solcellsbygge, Inte lätt att bli mikroproducent.
Skärgårdsskolor - Besök på Svartsö skola samt Nordiska skärgårdssamarbetets seminarium i
Helsingfors om Framtidens skärgårdsskolor
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

Nya Skärgårdsbryggan
Skärgårdsaktuella notiser läggs ut på Nyhetsportalen Skärgårdsbryggan tre gånger i veckan. Under hösten bytte
Bryggan plattform och ser lite annorlunda ut men känns ändå igen. Fyra nyheter syns direkt och fler finns att
hämta. Våra bryggvakter letar skärgårdsnyheter och ansvarar för var sin vecka. Det finns mycket som händer
runt om i skärgården, smått som stort. Skicka gärna in tips och material till Bryggan!
Läs nyheter på Skärgårdsbryggan www.skargardsbryggan.com eller på www.skargardsbryggan.se
Skicka bidrag på adress: skargardsbryggan@skargardarna.se

Skärgårdarnas Riksförbund önskar er alla ett Gott Nytt Skärgårdsår!

www.skargardarna.se
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