Blåljusgruppen
Vad händer när det händer något akut?
Inventering av räddningsfunktioner i skärgården.

Efter ett antal händelser där skärgårdsborna har blivit akut sjuka
och inte fått den hjälp som man
kan förvänta sig beslöt Skärgårdarnas Riksförbund att se över hur
”blåljus-händelser” hanteras runt
om i verksamhetsområdet. Material från medlemsföreningarna
samlades in och vid årsstämman på
Tjurkö i mars diskuterades frågan.

mötet berättar Rose-Marie Hellén att under hösten kommer det
insamlade materialet att sammanställas. Gruppen kommer också att
arbeta på att få in material från de
områden som saknas så att dokumentationen blir komplett.

Deltagarna vid upptaktsmötet kom från skärgårdar

Där och då på plats anmälde sig i Småland, Stockholm, Hemsö, Södermanland, Östnågra av deltagarna till att vara ergötland samt från Vinön i Hjälmaren.
med i en kommande arbetsgrupp,
fortsatta arbete kunde det konstate”Blåljusgruppen”. Under sommaren
ras att det finns många viktiga frågor
anslöt fler intresserade till gruppen
att arbeta med.
och vid arbetsgruppernas möte på
Hemsön i slutet av augusti hade BlåDeltagarna i den nystartade arbetsljusgruppen sitt första möte. Efter
gruppen kom också fram till att
två intensiva dagar då arbetsgruppen
samarbete med andra arbetsgrupper
drog upp riktlinjerna för gruppens
kommer att påbörjas omgående Efter

Sammanställningen kommer att
omfatta: Ambulans, brand, polis,
till sjöss, utbildning och tillgång
till hjärtstartare samt akut hemsjukvård.
Arbetsgruppen kommer också att
titta närmare på Sveriges Kommuner och Landstings utredning ”Vård
på vingar – nationell samordning av
luftburen ambulanssjukvård”.
Text och foto: Anetté Larm Johansson

Färjegruppen
Färjegruppen

Det finns många färjeleder i vårt land, där man tidigare från varje led har fört
samtal med dåvarande Vägverket. Nu finns SRF:s Färjegrupp som har regelbundna
träffar med den nationella färjesamordnaren på Trafikverket.

Färjegruppen har nu varit verksamma i några år, där det huvudsakliga
arbetet fokuserats på samarbete med
Trafikverket. Ett samarbete som förbättrat förhållanden på flera färjeleder
och där vi som resenärer fått gehör för
ett flertal förslag på förbättrad service.
Arbetsgruppens arbete har kunnat följas på hemsidan och i Vi skärgårdsbor.
När arbetsgruppen träffades på
Hemsön i slutet av augusti arbetade
man fram målsättningar för arbetet de
närmaste tre åren, 2015-2017.
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Gruppen kommer bland annat att inventera vilka medlemsföreningar som
har trafikråd. Redovisa hur Trafikverkets informationstavlor fungerar på
lederna och planera och genomföra
ett marknadsföringsprojekt.
Arbetsgruppen vill också arbeta på
att få till ett närmare samarbete med
nationella färjesamordnaren för att
påverka Trafikverkets framtida satsningar på nya färjor. Färjegruppen
kommer också att arbeta med miljöoch servicefrågor där man skall titta

lite extra på passagerarmiljön, en
miljö som skall vara både säker och
komfortabel.
Men för att kunna genomföra allt så
krävs det fler engagerade skärgårdsbor. Att få med fler personer i arbetsgruppens arbete kommer att vara en
prioriterad uppgift för gruppen den
närmsta tiden.
Senare i höst kommer Färjegruppen
att ha ett möte med Trafikverket och
någon från Färjerederiet.
Anetté Larm Johansson

