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Så är det 1:a advent och julen kryper

närmre. Jag antar att det är fler än vi
på Skärgårdsstiftelsen som tycker att
hösten har gått otroligt fort. För egen
del tycker jag att det känns som nyligen, som sommarsemestern tog slut.
Men det har varit en rolig och spännande höst med mycket händelser.

Vi har fått två viktiga beslut under

Lena Nyberg

hösten som ger oss nya förutsättningar under den kommande tiden.
Vi kommer att kunna arbeta mer med
barn och ungdomsfrågor i skärgården
och vi har fått resurser för att göra
en lite mer omfattande satsning på
infrastruktur i skärgården. Två viktiga
områden för stiftelsens utveckling.

Att stärka besöksnäringen i skärgården är en fråga som
diskuteras mycket i olika sammanhang just nu. Skärgården
erbjuder mycket kulturhistoria. Genom att lyfta fram historia och kultur kan vi öka intresset hos nya besöksgrupper.
Stiftelsens egna marker skulle kunna profileras utifrån sina
speciella historiska händelser och miljöer. Utös gruvhistoria
är naturligtvis ett spännande tema som skulle kunna profileras mycket mera.
Det var därför en viktig och intressant dag i förra veckan
då vi firade Litiumdagen på Utö. Litiumet upptäcktes på Utö
efter att brasilianaren José Bonifácio de Andrada e Silva besökte ön i slutet av 1700-talet och där fann mineralet petalit,
i vilket J.A. Arwedson år 1817 upptäckte ett nytt grundämne,
som fick namnet litium. Vi hoppas och tror att detta ska
kunna bli en återkommande händelse på Utö och vi tackar
våra samarbetspartners för ett trevligt arrangemang.
Stiftelsen har också fått projektpengar från Natur-

vårdsverkets Havsmiljöanslag för två mycket spännande miljöprojekt. Det ena är kopplat till webbsatningen på Båtmiljö.se som nu utökas med en app där
det går att ladda hem kartor över alla sugtömningsstationer och båtbottentvättar längs kusten. Dessutom kommer det att finnas en inbyggd havstulpansvarning i appen som talar om när det är dags att tvätta
båtbotten. Appen lanseras till Båtmässan Allt för sjön
i mars.
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Det andra projektet heter Skräpet ska upp till ytan
– en dykinsats för miljön. Första steget som nu är i
full gång är dykning efter skräp i Säck och Träskö
Storö i norra skärgården, samt i mellanskärgården
på Fjärdlång, Biskopsö och Möja. Varje plats har
först dokumenteras med fotografering och filmning, både över och under ytan. Sedan har skräpet
samlats in. Resultatet ska levereras av dykarna
med bilder som visar på kontrasterna före och efter
samt en bearbetad redigerad film. Dessutom ska
skräpet levereras som bevis och som illustration för
att bygga upp en ny kampanj mot nedskräpningen
i skärgården. Ni kommer att få läsa mer om dessa
viktiga miljöinitiativ i våra mediekanaler framöver.

Under vintern kommer vi att förnya och finslipa nästa års vänaktiviteter.

Om du inte redan är vän så är nu ett gyllene tillfälle att bli vän. Nästa års
vänbok heter ”Matbok från Svenska Högarna”, där får vi träffa Skärgårdsstiftelsens tillsynsman Sarah Anderin i dubbla roller. Både som tillsynsman och som skribent, matstylist och receptmakare.
Under ett helt år har hon och fotografen Per Ranung arbetat med boken
som kommer att lanseras och skickas ut till båtmässan ”Allt för sjön” i
början på mars. I boken får vi följa årets säsonger på Svenska Högarna
och hur de får en mer påtaglig och delbar form genom Sarahs kokkonst.

Vänaktiviterna kommer att bli flera och vår tidning Stångmärket kommer

att fortsätta sin spännande utveckling. Om du har någon i din närhet som
är skärgårdsintresserad och som inte redan är vän ge honom eller henne
ett vänskap i julklapp. Det är en oslagbar julklapp för alla som vill ge bort
något meningsfullt och dessutom vill slippa trängas med andra i överfulla
butiker. Senast 14 december måste vi ha din inbetalning för att hinna
skicka hem ett fint presentkort till julklappssäcken.

