Nyhetsbrev nr 8 2011
Ett intensivt skärgårdsår börjar
närma sig sitt slut och snart vänder
det och blir ljusare igen. Det känns
skönt för själen att veta att vi snart
kan njuta av längre dagar.
Vi står inför en spännande vår

med en rad investeringar i infrastruktur tack vare EU medel.
Redan efter helgerna börjar vi
bygga en ny tillgänglig brygga på
Södra Grinda. Det kan vi göra tack
vare att flera aktörer bidrar bland
annat Värmdö kommun och Stockholms läns landsting.

Lena Nyberg

Under våren startar vi även ett

EU-finansierat barn- och ungdomsprojekt. Syftet med det är
att få mer kunskap om vad våra
yngsta skärgårdsbor tycker om
skärgården och vad som skulle
kunna förbättra deras villkor. Vi
tror att man kan använda deras
synpunkter för att kunna öka
barn och ungdomsperspektivet
inom Skärgårdsstiftelsens verksamhet och på våra områden.

Skärgårdstrafiken står inför en förändring och debatten har
varit intensiv om hur trafiken ska organiseras i framtiden.
Många av oss som är skärgårdsaktörer har varit inbjudna
till informationsmöten om hur processen ska se ut. Under
januari månad kommer det göras en RFI (Request for Information). Det är ett verktyg för beslutsfattarna, kunder och
utförare att utbyta information. Då den här processen ser
ut att kunna bli en snabb process vill vi informera er som är
intresserade av skärgårdstrafiken att ni under januari månad
kan ge era synpunkter på hur det ska fungera i framtiden.
Håll utkik på Waxholmsbolagets och Landstingets hemsidor så kan ni där ha möjlighet att skicka in era synpunkter i
denna ”RFI”.

Nyhetsbrev nr 8 2011
I mars kommer vår vänbok som förhoppningsvis ska stimulera till
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Bokförlaget Max Ström
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besök i skärgården men även locka våra vänner att laga god mat.
Matbok från Svenska Högarna skildrar livet i skärgården under årets
alla årstider. Det är Skärgårdsstiftelsens tillsynsman, kocken och
öbon Sarah Anderin tillsammans med fotografen Per Ranung speglat Svenska Högarnas olika ansikten och använt lokala råvaror för att
laga maträtter efter årstid.
Vänboken är dock inte vårt enda vänerbjudande. Under året kommer
vi att erbjuda fler vänaktiviteter än tidigare. Skärgården är vacker året
runt och det vill vi visa under kommande år så vi kommer att erbjuda
en rad aktiviteter under hela året. Som vanligt kommer det bli ett vänmöte i anslutning till båtmässan.

Bokförlaget Max Ström

Men innan vi börjar planera våren ska vi alla njuta
av en fridfull jul. Om ni inte redan har julgranen klar
hemma så finns det möjlighet att köpa en gran från
Skärgårdsstiftelsens område Riddersholm.
Där finns även möjlighet att hämta en själv i skogen mot ett mindre bidrag till stiftelsen. Skulle du
dessutom sakna julklappar så finns det ett mindre
lager av vänböcker på vårt kansli på Skeppsholmen eller så kan man ge bort vänskap till stiftelsen
för 2012, en bra present till den som redan har allt
den behöver.

Från oss alla i Skärgårdsstiftelsen till er alla
nyhetsbrevläsare en riktigt God Jul och ett Gott
Nytt Skärgårdsår!

