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Verksamhetsberättelse 2016-05-01 – 2017-04-30
Smålandskustens Skärgårdsförening
Styrelsen
Styrelsens ledamöter valdes av årsmötet lördagen 2016-07-02. Mötet ägde rum
på Östra Skälö. Birgitta Källgren valdes till ordförande av årsmötet. Styrelsen
konstituerade sig direkt efter årsmötet varvid befattningarna vice ordförande,
sekreterare och kassör tillsattes. Rollerna inom styrelsen har därefter varit
fördelade på följande sätt:
Birgitta Källgren / Idö
Marcus Höglund / Kråkelund
Lennart Lindén / Sladö
Lars-Göran Andersson / Händelöp

(Ordförande)
(Vice ordförande)
(Sekreterare)
(Kassör)

Ulla Tingström / Vinö
Elisabet B Wiström / Örö
Johan Rindmyr / Hasselö
Magnus Svensson / Händelöp
Magnus Lanner / Oskarshamn

(Ordinarie ledamot)
(Ordinarie ledamot)
(Ordinarie ledamot)
(Ordinarie ledamot)
(Ordinarie ledamot)

Monika Blom / Östra Eknö
Lars-Gunnar Åström / Linköping

(Ersättare)
(Ersättare)

Efter det konstituerande mötet har styrelsen sammanträtt vid sex tillfällen med
hela styrelsen och haft tre telefonmöten med arbetsutskottet; ordf., vice ordf.,
kassör och sekreterare.
Utöver styrelsens möten har ett öppet medlemsmöte genomförts i Västervik
hos Kustbevakningen på Lucernan, 2017-04-11. Temat var Blå Ljus med fokus
på skärgården. Räddningstjänsten och Kustbevakningen informerade om sina
verksamheter och hur man samarbetar.
Ett uppskattat studiebesök i SKB:s underjordiska berglaboratorium på Äspö
norr om Oskarshamn genomfördes för våra medlemmar 2016-08-30.
Minnesanteckningar, protokoll och mötesanteckningar har förts vid samtliga
möten i sedvanlig ordning. Alla är offentliga och har gjorts tillgängliga på
föreningens hemsida/webbplats, www.smalandskusten.se
Ordförande

Vice Ordförande

Sekreterare

Kassör

Birgitta Källgren
Idö
593 93 Västervik
0490-283 66
birgittakallgren@tele2.se

Marcus Höglund
Kråkelund, Lotsstigen
572 95 Figeholm
070-444 57 08
mkj.hoglund@gmail.com

Lennart Lindén
Sladö Sundsöra 1
593 91 Västervik
072-396 51 49
lennart.linden1@bredband.net

Lars-Göran Andersson
Händelöp Bengtsgården
593 93 Västervik
070-925 09 66
handelop.andersson@swipnet.se
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Sammanfattning av verksamhetsåret.
Styrelsen fortsätter arbetet för att få genomslag om att ta fram ett
skärgårdspolitiskt program med ett Leva-Verka-Bo perspektiv. Det gör vi
bland annat genom deltagande i skärgårdsrådet, där Östergötlands och
Kalmar läns skärgårdskommuner och länsstyrelser har sitt samverkansforum
i skärgårdsfrågor. Inga konkreta resultat finns ännu levererade men
processen fortgår.
Styrelsen har framgångsrikt drivit frågan om förbättrad sophantering i södra
skärgården med KSRR. Ett nytt system provades under sommaren med 11
tömningar och flexibelt utnyttjande. Hämtning av grovsopor genomfördes
under augusti. Förfarandet är till belåtenhet och kommer att med smärre
justeringar användas fortsättningsvis.
Styrelsen har fortsatt driva frågan om ”Skärgårdsutvecklare”. I Västerviks
kommun sköts skärgårdsfrågorna på ett bra sätt genom landsbygdsutvecklaren Lotti Jilsmo. I Oskarhamns kommun har man under året gjort en
rekrytering och anställt Ylva Johannesson med liknande arbetsuppgifter.
Brandskyddsutbildning och HLR-utbildning har under 2016 genomförts på
Sladö i norra skärgården. Utbildningen genomfördes den 23 juli av
Räddningstjänsten i Västervik. Oskarshamns Räddningstjänst hade
motsvarande utbildning i Klintemåla 18 juni.
I ett projekt sponsrat av Sparbanksstiftelsen har föreningen försett
skärgårdsöarna med sammanlagt 30 hjärtstartare och genomfört utbildning
vid fyra olika tillfällen med Melker Engström.
I samarbete med räddningstjänsten i Västervik har ett projekt påbörjats där
lämpliga bryggor för räddningsinsats valts ut och kommer att skyltas med
text ”Räddningsplats”.
I det följande redovisas verksamheten i förhållande till den gällande
verksamhetsplanen som fastställdes av årsmötet på Östra Skälö 2016-07-02.
Rubrikerna och deras inbördes ordning följer verksamhetsplanen.

www.smalandskusten.se
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1. Infrastrukturfrågor
Styrelsen har fortsatt bevakat, agerat och påverkat för att påskynda
utvecklingen av infrastrukturfrågor i skärgården, bl.a. gällande transporter
för såväl personer som gods och annan last. KLT tar nu över året-runt
trafiken efter en upphandlingsperiod under vintern/våren. När det gäller
tunga tranporter har föreningen ännu inte lyckats få gehör för breddning av
bidragsmöjligheterna.
Bredband/telekommunikationsfrågor har varit en viktig punkt i styrelsens
arbete. Inte minst med tanke på Telias nedläggning av kopparnätet. Tre
olika bredbandsprojekt i skärgården följs.
2. Boendemöjligheter i skärgården
Styrelsen följer Bostadsbolagets planer på byggnation på Hasselö och
uppmuntrar initiativet. Byggplanerna på 2-4 fastigheter står fast och man
väntar på detaljplaner från miljö och bygg.
3.
Regionala miljömål, hot och möjligheter
Skärgårdsföreningen har i olika omgångar aktivt deltagit i Länsstyrelsens
arbete med att regionalisera de nationella miljömålen.
Föreningen har engagerat sig i skarvproblematiken och i brev till
länsstyrelsen begärt återinförande av skyddsjakt på skarv.
4.
Bevaka utveckling av det småskaliga kust- och skärgårdsfisket
Styrelsen bevakar frågan och diskuterar problematiken men har inte haft
möjlighet att närmare arbeta med frågan. En arbetsgrupp i skärgårdarnas
riksförbund är på gång och föreningen avser ha en representant med.
5.
Skärgårdens näringslivsutveckling
Styrelsen har inte arbetat med näringslivsfrågorna i allmän mening men har
arbetat med frågan om infrastruktur i skärgården som är en absolut
avgörande del för skärgårdens näringslivsutveckling.
6.
Uppdatering av föreningens webplats och Skärgårdsporten.
Föreningens webbplats (www.smalandskusten.se) uppdateras i mån av tid
och resurser. Redaktör för webplatsen har varit föreningens sekreterare.
7.
Deltagande i riksförbundets verksamhet
Skärgårdarnas Riksförbund arbetar för en levande kust- och skärgårdsbygd.
Smålandskustens Skärgårdsförening är en av riksförbundets 14 medlems-
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föreningar. SSF har under året representerats av Birgitta Källgren, LarsGöran Andersson och Ulla Tingström.
8a. Samverkan med Nya Kustlandet
SSF är medlem i föreningen Kustlandet för Landsbygdsprogrammets
bidragsperiod 2014-2020. Inga konkreta projekt för vår del.
8b. Deltagande i Skärgårdsrådet
Styrelsen har en permanent plats i rådet. Under året har SSF representerats
av Birgitta Källgren, Lars-Göran Andersson och Lennart Lindén.
9.
Medlemsvärden
Ett studiebesök till SKB:s underjordiska berglaboratorium på Äspö norr om
Oskarshamn genomfördes 2016-08-30. I verklig miljö bedrivs där forskning
och teknikutveckling för slutförvar av kärnbränsle. Ett 20-tal medlemmar
vandrade runt i tunnlarna 450 m ned i berget.
10. Källsortering av avfall
Västerviks kommun arbetar med ett förslag till mobil flytande sorteringsplattform som under perioder placeras vid de befolkningstätare öarna.
11. Rekrytering av nya medlemmar
Rekryteringen av nya medlemmar har fokuserats liksom att hålla
medlemslistan uppdaterad.
12. Omvärldsbevakning
Inga aktuella ärenden.
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