Nyhetsbrev nr 5 2011

Sommaren är slut och hösten

står för dörren. I skärgården
har sommaren som vanligt
varit intensiv. Skärgården har
i stort sett haft bra väder och
det innebär att det varit relativt
bra med besökare på våra områden, även om det inte varit ett
rekordår.
Lena Nyberg

På Skärgårdsstiftelsen är vi nu redo för en intensiv höst där

mycket ska göras. Vi hoppas på att kunna göra en satsning på
infrastruktur på våra områden. Många åtgärder behöver göras
för att förbättra situationen när det gäller vatten och avlopp.
Grinda södra brygga behöver byggas om för att möta de krav
som finns på tillgänglighet. Vi hoppas även på att kunna bidra
med ytterligare ett ställe för septiktankstömning i skärgården.

Under hösten kommer vi kunna inviga vår andra snorkelled.
På Björnö finns sedan tidigare en brygga
anpassad för personer med funktionsnedsättning, snorkelleden kommer att
anläggas strax intill den.

På www.greenislands.se kan du
prenumerera på projektets nyhetsbrev.

Stiftelsens ordförande
Gustav Andersson invigde
Green Islands seminarium
om förnybar energi på Utö.

Denna gång vid Björnö och anpassad för personer med funktionsnedsättning.

Miljöarbete, tillgänglighet och barn och ungdomar i skärgården är några av de frågor som vi hoppas kunna börja arbeta
med under hösten. Redan i slutet av sommaren hade projektet
Green Island ett seminarium som visar på att det finns spännande tekniska lösningar när det gäller miljöarbetet i skärgården där Skärgårdsstiftelsen ska samla kunskap för att kunna
visa vägen för dem som vill ha mer information om olika lösningar inom energi, sophantering och vatten och avloppsfrågor.
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På kansliet har vi fått ett eget sammanträdesrum som
gör det möjligt att bjuda in till olika träffar på kontoret.
Vi har sedan augusti en avtalsansvarig som ansvarar för
nya avtal och som ska se över alla våra gamla avtal. Vi
har även en ny miljöchef som bland annat har till uppgift
att ta fram en miljöpolicy som ska ge stiftelsen en tydligare profil som miljöaktör.
Björn Strenger, ny avtalsansvarig från 1 augusti.

Karin Strandfager,
ny Miljöchef från
1 september.

Före sommaren antog styrelsen en ny policy när

det gäller förmedling av kontrakt. Alla lediga objekt kommer att finnas på stiftelsens hemsida och
dessutom kommer det finnas information om detta i
kommande digitala nyhetsbrev.

Sommarens vänresor till Nassa blev snabbt fullbokade och mycket uppskattade. Under hösten
kommer vi återkomma med fler resor och andra
arrangemang. Håll utkik på webben och i Stångmärket.
Insamlingen på gåvokontona har till dags datum

inbringat 115 000 kronor, vilket visar att det går att
få in medel för att arbeta med en hållbar utveckling
i Stockholms skärgård!

Nästa nummer av Stångmärket kommer ut till dem
som är vänner den 15e september, denna gång
med temat skördetid. Vän med oss blir du enkelt på
internet om du inte redan är det.
Det går också att följa oss via Facebook sedan
i våras - gå in och ”gilla” oss så kan du följa oss
även där!
Nu kavlar vi upp ärmarna för en spännande och
utvecklande höst.

Lena Nyberg, Vd

Insamlingen till gåvokontona går framåt. På vår hemsida finns mer information om hur du kan stödja oss.
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Vår väntidning Stångmärket får du som vän
direkt hem i brevlådan.

ANNIE OCH BANDI
En speciell kärlekshistoria

Ät NÄrODlAt OCH I sÄsONg
Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat

FIsKArBÖNDEr I sKÄrgÅrDEN
Tuffa villkor förr och nu

TEMA

SKÖRDETID
HÄr Är HÖstEN HÖgsÄsONg

