Nyhetsbrev nr 6 2011
Skärgårdsstiftelsen präglas just nu av en
rad förändringar. I fokus står att få vår nya
organisation att bli än mer effektiv.
Vi ser över vårt IT-stöd och vi har rekryterat
ytterligare några nya medarbetare efter personer som har gått eller ska gå i pension.

Vid årsskiftet kommer Skärgårdsstiftelsen
Lena Nyberg

att starta ett barn och ungdomsprojekt i
samarbete med ungdomsorganisationen
Skunk på Åland, Österåkers kommun och
Stockholms läns landsting. Projektet sker
inom ramen för Central Baltic, Interreg.

Det kommer ge stiftelsen förutsättningar att skaffa sig bättre kunskap om vad barn och unga har för förväntningar i skärgården.
Stiftelsen vill gärna samarbeta med redan befintliga aktörer i skärgården. Vi söker en energisk och pedagogisk projektledare för detta
arbete.
Skärgården ska vara till för alla och många barn har aldrig fått uppleva den miljön. Vi hoppas att mer verksamhet riktad till barn och
unga leder till att fler barn och ungdomar kommer att besöka vår
övärld med skolan, förskolan eller familjen.

Skärgårdsstiftelsen har även fått särskilda medel för att kunna göra

en del satsningar på infrastruktur på våra områden. Det är medel
från EU:s strukturfond som hanteras av Tillväxtverket och som gör
det möjligt för oss att bland annat bygga en ny brygga på Södra
Grinda och förbättra vattentillgången på flera av våra anläggningar.

Tack vare vårt samarbete i projektet Green Islands inventerar vi

möjlig miljövänlig teknik för vatten, avlopp och energi i skärgården.
Mycket spännande kunskap byggs upp och sammanställs. Detta
kan förstärka Skärgårdsstiftelsens roll som en viktig aktör för en
social och teknisk hållbar utveckling i skärgården.

Nyhetsbrev nr 6 2011
Under två intensiva dagar var nästan all personal

samlad på Finnhamn för att tillsammans bygga en
äventyrsstig för barn, åtgärda ett båthus och bygga
en hönsgård. Vi hoppas på att detta ska bli en ny
tradition där vi gemensamt kan visa att vi kan förädla våra områden genom gemensamma insatser
trots en begränsad ekonomi.
I samband med starten på höstlovet bjuder Finnhamn på Invigning av Barnens äventyrsstig
Lördag 29 oktober kl. 12.30.

Skärgårdsstiftelsen kommer att

finnas med på både höstens seniormässa den 2-4 november och
båtmässan 9-13 november. Där
vi både kommer informera om vår
verksamhet och gärna öka antalet
vänner.

Den 18e november ordnas för
första gången Litiumdagen på Utö,
ett förhoppningsvis återkommande
arrangemang som uppmärksammar
att det var just här Litiumet upptäcktes. Intressanta föredrag och spännande guidning! Anmäl dig direkt
hos Utö Värdshus!

Under slutet på november kommer årets sista

nummer av Stångmärket och i den kommer vänavin för 2012. Där kommer även en första beskrivning av nästa års spännande vänbok som förenar
två av de bästa upplevelser man kan ha, god mat
i fantastisk skärgårdsmiljö. Är du inte vän redan
så kan detta vara ett skäl att bli vän. Gå in på vår
hemsida och anmäl dig som vän.

På hemsidan finns nu även en del nya hyresobjekt
ute som vi lovat att informera er om.
Trevlig fortsättning på hösten!
Lena Nyberg

