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Våra
medlemsföreningar
Blekinge Kust och
Skärgårdsförening
Bohusläns
Skärgårdsråd
Gräsö Skärgårdsråd
Hemsö
Skärgårdsförening
Holmös
Utvecklingsforum
Hvens Byalag

Nyhetsbrev september 2021

Hösten, en tid för återhämtning
och ideellt arbete
Nu är sommaren slut och hösten är i antågande i hela

Luleå
Skärgårdsförening
SIKO, Skärgårdens
Intresseföreningars
Kontaktaktorganisation

landet. Det är dags att ta tillvara på vad naturen har ge.
Det är en tillfredtällse att fylla föråden med sylt, saft, mos
och svamp.

Smålandskustens
Skärgårdsförening

Vi har också dragit igång arbetet i SRF med en
arbetshelg för styrelse och arbetsgruppsledare och vi
inser att det är inte helt lätt att staka ut en farled när vi
inte riktigt vet hur pandemin påverkar oss framöver. Vi
står också inför en ny verksamhetsansökan för vad vi
hoppas, de kommande tre åren och även tankar inför det
arbetet avhandlades i helgen. Mer info finns nedan.

Skärgårds
Intresseföreningar

Det är roligt att se att många av våra föreningar är aktiva i
både stort och smått, ett extra grattis till Visingsörådet
som både firar 50 år och har fått utmärkelse som årets
lokala Utvecklingsgrupp i Jönköpings län, bra jobbat! Läs
mer nedan.

S.S.I.F., Sörmlands

Söderhamns Kust- och
Skärgårdsförening
Vinöns kultur- och
hembygdsförening
Visingsörådet
Östergötlands
skärgårdsförening
SURF, Skärgårdens
Ungas Riksförening

Trevlig höst!
Lotten Hjelm ordf. Jungfruskär

Våra arbetsgrupper
Besöksgruppen
Blåljusgruppen
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Fiskegruppen
Färjegruppen
Miljö & Energi
Redaktionsgruppen
Skärgårdsboende
Skärgårdsbönder
Skärgårdsskolor
Skärgårdens Unga

Vår arbetsgrupp
Skärgårdsskolor i nätverk – för

Äntligen kunde vi träffas
Äntligen kunde vi träffas och genomföra en helg med
styrelsen och arbetsgruppsledarna. Det var också första
gången som vår ordförande Lotten Hjelm fick möjlighet att
träffa oss sedan hon valdes till ordförande i mars 2020.
Oj vad mycket vi hade att prata om för att inte tala om hur
många idéer som diskuterades under mötet. De som inte
hade möjlighet att delta på plats kunde delta digitalt på de
flesta programpunkterna. Digitalt hade vi också på
söndagsförmiddagen med oss Lena Nyberg,
generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, MUCF.
Mer detaljer från mötet
ALJ

erfarenhetsutbyte och
samverkan firar i år 10årsjubileum. Under dessa år har
man producerat en hel material
som finns till försäljning.
Mer information här
ALJ

Nedslag runt
kusten och på våra
öar
Många ideella timmar läggs
dagligen ner i våra
medlemsföreningar för att vara
med och påverka och möjliggöra
att det går att bo och verka i våra
kuster och skärgårdar och på
våra öar.
Håll utkik på våra medlemmars
hemsidor och sociala medier för
att se vad som är aktuellt just nu.
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Rapporter från våra
arbetsgrupper

Debattartikel
I förra nyhetsbrevet informerade vi om en debattartikel om
strandskyddet. Det tidning som tog in debattartikeln blev
Svenska Dagbladet. Artikeln har uppmärksammats och
gett en hel del ringar på vattnet. Debattartikel
ALJ

Vi gratulerar Visingsörådet
Vi gratulerar Visingsörådet som av Hela Sverige ska leva
har utsetts till Årets Lokala Utvecklingsgrupp i Jönköpings
län. Nu håller vi tummarna för er i den kommande

Arbetsgruppsledarna träffades
första helgen i september för en
arbetshelg. Bland annat
rapporterades nuläget i de olika
arbetsgrupperna, Under hösten
kommer arbetsgrupperna och
deras arbete att läggas ut på vår
hemsida skargardarna.se
Redaktionsgruppen fyller på
med intressanta inlägg på
Facebook, Instagram och
hemsidan. Skicka gärna in
notiser eller förslag på vad vi kan
skriva om till

riksomröstningen som sker i november.

info@skargardarna.se

ALJ

Det finns alltid plats för fler
engagerade öbor, så känner du
att du har tid för att vara med
och arbeta i en grupp hör av dig
till info@skargardarna.se
LH & ALJ

ESIN
ESIN är rösten för drygt 350 000 öbor på drygt 1600 små
öar i Europa. ESIN, som består av elva medlemsländer,
startade på initiativ av Skärgårdarnas Riksförbund 2001.
Då först som ett nätverk som efter några år
formaliserades till en organisationen.
I nästa vecka hålls möte på ön île aux Moines i
Frankrike. Skärgårdarnas Riksförbund är representerade
av Sten-Åke och Anna-Karin och i nästa nyhetsbrev

Den 21 september har vi nästa
styrelsemöte i SRF.
Vill du se andra kommande
mötesdatum; kika här.

kommer vi att rapportera från mötet.
Mer information om ESIN finns att läsa här
ALJ
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Nyhetsbrev
Om du inte fått detta Nyhetsbrev
direkt i din mejlbrevlåda men vill
ha kommande så anmäl din
mejladress till
info@skargardarna.se. Tipsa
gärna andra
Skärgårdsintresserade om vårt
Nyhetsbrev.

Vår hemsida skargardarna.se växer nu fram. Förutom ett
antal flikar där du finner information hittar du under ”om
oss” fler länkar till mer material. Nu i höst kommer våra
arbetsgrupper och deras verksamhet att läggas ut på
hemsidan.
ALJ

Trevlig höst önskar Skärgårdarnas Riksförbund
Skärgårdarnas Riksförbund
Borgen 126, 472 95 Varekil
www.skargardarna.se
info@skargardarna.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem eller så vi tror att du är intresserad eller för
att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka
här.
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