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Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev februari 2022

Vi går mot ljusare tider!
Nu är det extra tydligt att vi bor i ett avlångt land,
vårkänslor i söder och härliga vintervägar på isarna i norr.
För vissa öbor blir det lättare att åka när det är vinter,
några märker ingen skillnad och för några är varje
förflyttning från ön en utmaning. Själv bor jag långt ut i
havsbandet men omgiven av grunda flader så vi får ofta
bryta isränna trots att det är öppet vatten runt ön och det
kan ju vara besvärligt ibland, svårt att välja farkost. Vi har
ingen reguljärtrafik till ön så det gäller att planera om man
ska till fastlandet.

Vi i SRF jobbar med många frågor på olika nivåer,
kommunikation och trafik är något som ständigt är på
agendan men det är ju helheten som måste till och vi
måste hjälpas åt att bryta beslutsfattarnas motstånd till en
positiv befolkningsutveckling på öarna, här finns ju den
bästa av världar.

Lotten Hjelm ordf. Jungfruskär

Våra
medlemsföreningar

Blekinge Kust och
Skärgårdsförening

Bohusläns
Skärgårdsråd

  ● Föreningen Flatön

  ● Dyröns
samhällsföreningen

  ● Gullholmens Byalag

  ● Havstenssunds
samhällsförening

  ● Hunnebostrands
samhällsförening

  ● Hyppelns
samhällsförening

  ● Hönö Öråd

  ● Klädesholmens
samhällsförening

  ● Knippla Öråd

  ● Kosters
samhällsförening

  ● Resö-Galtö
samhällsförening

  ● Rörö Öråd

  ● Skaftö Öråd  

  ● SSIS (Göteborgs
södra skärgård)

https://gansub.com/t/pm/5516645438624/
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Foto: Joar Sandström, Holmön

Dags för digital årsstämma 20/3
Det drar ihop sig till årsmöten i förenings-Sverige och vi
vill inte vara sämre. Det är på ett sätt så smidigt att vi kan
träffas digitalt, även om det är roligare på plats men både
ekonomiskt och miljömässigt är detta ett bra alternativ. Vi
provade förra året att ha ett förmöte en vecka innan
årsstämman för att kunna diskutera våra ärenden i lugn
och ro och det tyckte vi var så lyckat att vi provar igen. På
årets förmöte kommer det att diskuteras hur vi får vår
strategi att bli verklighet, lite stadge- och
organisationsändringar, hur vi kan bli fler och på vilket sätt
vi kan nå ut till alla 32000 öbor. 

Arbetsgrupperna är en viktig del i vår strategi, där samlas
personer med spetskunskap och stort intresse för våra
olika områden. Vi kommer diskutera vilka grupper som vi
ska lägga lite extra kraft på under året.

LH

Verksamhetsstöd 2022-2024
Vi har nu fått vårt verksamhetsstöd för de kommande tre

  ● Åstols
samhällsförening

  ● Öckerö Öråd

  ● Personliga
medlemmar

Gräsö Skärgårdsråd

Hemsö
Skärgårdsförening

Holmös
Utvecklingsforum

Hvens Byalag

Luleå
Skärgårdsförening

SIKO, Skärgårdens
Intresseföreningars
Kontaktaktorganisation

  ● Björkö Arholma
Skärgårdsförening

  ● Blidö Frötuna
Skärgårdsförening

  ● Östra Lagnö Byalag

  ● Husarö företags- och
intresseförening

  ● Föreningen
Rindöborna

  ● Svartsörådet

  ● Stavsuddaskärgården
Intresseförening

  ● Möjaskärgårdens
Företagarförening

  ● Sandhamnsområdets
Intresseförening

  ● Runmarö
Intresseförening

  ● Nämdö
Hembygdsförening

  ● Kymendö
Intresseförening

  ● Dalarö
företagarförening

  ● Södra Skärgårdens
Intresseförening
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åren och det känns jättebra. I vår strategi har vi en plan
på en trestegsraket som handlar om att kartlägga våra
medlemsföreningars behov, besöka öar som inte är
medlemmar, stötta våra föreningar att bilda kommunala
och/eller regionala skärgårdsråd för att ha möjlighet att
utveckla våra ösamhällen och del tre i raketen handlar om
att anordna en Skärgårdsriksdag. Arbetet har precis
börjat och vi fick inte riktigt så mycket pengar vi sökt men
vi rättar mun efter matsäcken och försöker göra det bästa
av situationen.

Läs hela strategin här

LH

Foto: Pia Martikainen, Sörmland

Biosfärområde i
Nämdöskärgården?

 Biosfärområden bidrar till hållbar samhällsutveckling
genom att vara modellområden där nya metoder
utvecklas i lokal samverkan. I ett biosfärområde testas
nya metoder och söks ny kunskap för att ge exempel på
hur vi kan bevara ett naturområde samtidigt som
människor lever där. Biosfärprogrammet bygger på lokalt
engagemang för hållbar samhällsutveckling i
biosfärområdena.

I Nämdöskärgården i Stockholms skärgård håller man just
nu på med en förstudie för att se om ett Biosfärområde är
rätt väg att utveckla ön Nämdö och dess omgivande
skärgård. Man utreder möjligheten till att bygga
hyresbostäder, åter öppna förskola/skola, grön

  ● Utö kontakt- och
intresseförening

  ● Utö företagarförening

  ● Landsort Sjö och
Miljö Centrum

Smålandskustens 
Skärgårdsförening

  ● Mellanskärgårdens
intresseförening

S.S.I.F., Sörmlands
Skärgårds
Intresseförening

Söderhamns Kust- och
Skärgårdsförening

Vinöns kultur- och
hembygdsförening

Visingsörådet

Östergötlands
skärgårdsförening

Personliga medlemmar

Våra arbetsgrupper

Besöksgruppen

Blåljusgruppen

Bredband & Telefoni

Fiskegruppen

Färjegruppen

Miljö & Energi

Redaktionsgruppen

Skärgårdsboende

Skärgårdsbönder

Skärgårdsskolor

Skärgårdens Unga

https://skargardarna.se/wp-content/uploads/2021/12/Strategi-2022-2024.pdf
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energiomställning, ett besökscentrum för att ta hand om
besökare till den ev Nationalparkens som planeras och ett
stort naturvårdsprojekt för de små markägarna. Samtidigt
gör man en marknadsundersökning för att bl.a undersöka
intresset för utflyttning och äldreboende.. Allt kan
genomföras tack vare ett partnerskap mellan Nämdö
Green Archipelago och WWF.

Här finns mer info.

LH

Ministermöten

Under de senaste veckorna har vi i SRF träffat två
ministrar. Det första mötet var med Landsbygdsministern
Anna-Caren Sätherberg och var initierat av
Fiskegruppen och vi fick möjlighet att föra fram lite
tankar. Här har gruppledare Kjell Malmlöf skrivit
en rapport.

Nästa minister på tur var Tomas Eneroth,
Infrastrukturminister i fråga om remissen "Trafikverkets
nationella transportinfrastrukturplan 2022 - 2033” där vi
bl.a framförde synpunkter om de stora skillnaderna i
sjötrafiken i våra olika regioner där en av anledningarna
verkar vara att persontransport räknas som kollektivtrafik
och då finns det olika lokala lösningar. Vi efterfrågade en
tydlig dialog. I själva remissen saknas vår typ av
transporter, både gula och vita färjor så det verkar inte
finnas någon samsyn. Vi fick också möjlighet att påminna
om Holmöleden...

LH

Foto: Kjell Augustsson som slapp kratta
fotbollsplanen den dagen=)

Nedslag runt kusten
och på våra öar
Luleå skärgård har nu fina isvägar
och massor med snö. Årsmöte i
mars.

På Holmön kämpar man vidare
med den problematiska
färjetrafiken men man har nu fått
till ett bra avtal att det sätts in
helikopter direkt när inte färjan går,
förut fick man vänta i 5 dagar.
Årsmöte i helgen.

Är man Hemsöbo får man inte
glömma att kalla på färjan då fler
turer denna vinter är kallelseturer.

Gräsö skärgårdsråd ska ha
årsmöte i mars och då ska det
hållas föredrag om fornsök med
hjälp av internet, så snart kanske
man hittar en skatt. 

I Stockholms skärgård har SIKO
varit på Regionalt skärgårdsråd,
förbereder årsmöte och utvecklar
projektet Skärgårdsflytten.

I Sörmlands skärgårds
Intresseförening går livet sin gilla
gång med vinterarbeten.

På Vinön kan man basta och bada
i isvak eller varför inte gå på
promenad-quiz? Det finns tankar
om att ordna med trafik i sommar
mellan Örebro och Vinön, lycka till!

Visingsörådet jobbar för en ny
bränslestation tillsammans med en

http://www.greenarchipelago.se/
https://skargardarna.se/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-09-mote-med-landsbygdsministern.pdf
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Vi syns och hörs
Vi har under 2021 försök att synas med debattartiklar,
inlägg och annat. Här finns tex ett temanummer om
Strandskyddet från Tidningen Skärgården där vi skrev en
debattartikel.

Skärgårdarnas riksförbund arbetar aktivt för att öarna ska
få vara levande. Vi vill bland annat att det byggs fler
hyresrätter. Öckerö kommun, ö-kommunen på
västkusten, satsar på barnfamiljer och bygger bostäder!
Läs artikeln i DN, där bland andra SRF-Lotten uttalar
sig. Den går att läsa här om du är prenumerant. 

I tidningen Turist var det en fin artikel om Söderhamn där
en av våra medlemsföreningar finns. Där har kommunen
en Skärgårdsenhet med anställda Skärgårdsförvaltare, en
spännande lösning för att bevara kulturarvet. Läs
artikeln här.

LH

Samarbete med
Landsbygdsnätverket
Vi för just nu samtal med Landsbygdsnätverket för att
tillsammans ha en Skärgårdsvecka(ev i maj)med lite olika
aktiviteter som artiklar, podd och webinarium. 

Vad krävs för service för ett hållbart ö-liv?  På vilket sätt
kan livet och behoven skilja sig åt ute i våra skärgårdar
mot övrig landsbygd? Vilka satsningar behöver ske för att
inte våra öar ska avfolkas? Vilka satsningar behöver
prioriteras? Hur kan man arbeta för att locka fler att flytta
ut till en ö permanent?

Tänk om en Skärgårdsvecka kan ge oss facit på dessa
frågor, håll utkik för mer information.

LH

entreprenör, informerar om att
hamnen ska renoveras och är
glada för ett nytt initiativ;
Destination Vättern.

På Hven har skolbarnen skrivit
rymdsagor och pratat om
vikingatiden, högt och lågt kan
man säga;) 

Bohusläns skärgårdsråd jobbar
med organisationen och har mist
en sann skärgårdsvän-

"Vi har nåtts av budet att vår
tidigare styrelseledamot och vice
ordförande under många år, Dag
Lundman i Hamburgsund, har
lämnat oss. Han blev 84 år. Vi
minns Dag som en belevad man
som gärna delade med sig av
spännande episoder från sitt långa
liv. Dag var mycket engagerad och
drivande i många viktiga
skärgårdsfrågor. Särskilt aktiv var
han i Skärgårdarnas Riksförbunds
(SRF) "Energigruppen". Under en
period satt han också med i
styrelsen för SRF.

Tack Dag för allt vad Du har gjort
för Bohusläns Skärgårdsråd
(BSR).

/Styrelsen för BSR genom Lena
Kjellman Jan-Eric Ericsson Kjell
Björkqvist Anetté Larm
Johansson" 

Vi i SRFs styrelse vill också tacka
Dag Lundman för allt fantastiskt
arbete Du lagt ner för oss
skärgårdsbor!

https://skargardarna.se/wp-content/uploads/2022/02/Skgd_50_21.lowres.pdf
https://www.dn.se/sverige/de-vill-locka-barnfamiljer-till-on-bygger-prova-pa-hus/?fbclid=IwAR2jWSyxy7bWX6hCOuYM1cTBN7gGOS9_CsBD3akZTHS2EPc3ZKsETC-RR2U
https://www.turist.se/skargardsliv-for-alla/
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Rapporter från våra arbetsgrupper

Några av arbetsgrupperna har kommit igång med arbetet
2022. Arbetsgrupperna träffas oftast digitalt, några deltar
även i en del nationellt arbete, tex Skärgårdsbönder som
deltagit i ett programråd om biologisk mångfald och ett
möte om den gemensamma jordbrukspolitiken. Här kan ni
läsa en rapport från gruppledare Anna-Karin om CAP.

Skolgruppen är också igång med en skolstafett, där en
virituell boll skickas mellan skärgårdsskolor i näteverket
där man delar med sig av sina fina aktiviteter. De planerar
också en nätverksträff för personal från skolorna.

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
Parallellt med det nationella arbetet deltar Skärgårdarnas
Riksförbund i ESIN:s dagliga arbete. Runt om i Europa
arbetar öbor med exakt samma frågor och brottas med
samma problem som vi här i Sverige.

Mer information om ESIN finns att läsa här

ALJ

Foto: Mats, Luleå skärgård

Aktuella remisser
2022-02-28 Förslag till nationell
plan för transportinfrastrukturen
2022-2033

2022-03-07 En säker tillgång till
dricksvatten av god kvalitet (SOU
2021:81)

Remisser och remissvar

Kom gärna med inspel på dessa
remisser. Skicka dina kommenterar
till info@skargardarna.se

ALJ

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.

ALJ & LH

Håll koll på vårt kalendarium,

se kommande mötesdatum; kika
här.

Nyhetsbrev

https://skargardarna.se/wp-content/uploads/2022/02/Jan-feb-2022.pdf
mailto:info@skargardarna.se
https://europeansmallislands.com/
https://skargardarna.se/remissvar/
mailto:info@skargardarna.se
https://skargardarna.se/kalendarium/
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Här får du vet mer om
Skärgårdarnas Riksförbund
Varje vecka fyller Redaktionsgruppen på med Skärgårds
nyheter på vår hemsida skargardarna.se. 

Förutom ett antal flikar där du finner information hittar du
under ”om oss” fler länkar till mer material. 

Trycker du på knapparna längst ner här i nyhetsbrevet så
kommer du snabbt till våra inlägg på Facebook,
Instagram och Youtube.

Kom också gärna med inspel om vad just du vill läsa om i
våra nyhetsbrev och kanaler.

ALJ & LH

Vi önskar alla skärgårdsvänner en
trevlig helg!

Foto: Björn Sjöblom, Yxlan.

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.

Skärgårdarnas Riksförbund
Borgen 126, 472 95 Varekil

www.skargardarna.se

info@skargardarna.se
Foto: Där inget annat anges, Lotten Hjelm och
Anetté Larm Johansson

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.

https://skargardarna.se/
https://www.facebook.com/SRF.SkargardarnasRiksforbund
https://www.youtube.com/results?search_query=sk%C3%A4rg%C3%A5rdarnas+riksf%C3%B6rbund
https://www.instagram.com/skargardarnas_rf/
https://skargardarna.se/
mailto:info@skargardarna.se
http://admin.getanewsletter.com/subscription/unsubscribe/

