SMÅLANDSKUSTENS SKÄRGÅRDSFÖRENING

Verksamhetsberättelse 2017-05-01 – 2018-04-30
Smålandskustens Skärgårdsförening
Styrelsen
Styrelsens ledamöter valdes av årsmötet lördagen 2017-07-01. Mötet ägde
rum i Bygdegården, Händelöps By. 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
Ulla Tingström / Vinö
Elisabet B Wiström / Örö
Johan Rindmyr / Hasselö
Lars-Gunnar Ingvarsson1 / Västra Eknö
Magnus Lanner / Oskarshamn
Monika Blom / Östra Eknö
Lars-Gunnar Åström / Linköping

(Ordförande)
(Vice ordförande)
(Sekreterare)
(Kassör)
(Ordinarie ledamot)
(Ordinarie ledamot)
(Ordinarie ledamot)
(Ordinarie ledamot)
(Ordinarie ledamot)
(Ersättare)
(Ersättare)

Efter det konstituerande mötet har styrelsen sammanträtt vid fem tillfällen
med hela styrelsen och haft tre telefonmöten med arbetsutskottet; ordf.,
vice ordf., kassör och sekreterare.
Utöver styrelsens möten har öppna medlemsmöten genomförts. Vårens
medlemsmöte hölls i Loftahammar 2018-04-17 i fin miljö vid Sjökrogen. Där
medverkade SSRS Sjöräddningsstation Loftahammar, Polisen Västervik och
Per Åsling från riksdagens skatteutskott. Polis och Sjöräddning berättade
om sitt arbete för säkerhet och trygghet i skärgården och Per Åsling
informerade om aktuella skattefrågor för näringslivet i skärgården.
Besök ombord på Sjöräddningens
Rescue Tjustbanken i Victoria-klassen
hanns också med.
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Hösten medlemsmöte hade som tema Kommunikation i skärgården. Under
mötet som hölls på Campus 2017-11-14, medverkade representanter från
Oskarshamns kommun, Västerviks kommun och KLT.
Viktiga frågor för de skärgårdsboende togs upp;
telefonin efter Telias nedläggning av
kopparnätet, utvecklingen av bredbandsnät i
kommunerna och skärgårdstrafiken.

Minnesanteckningar och protokoll har förts vid samtliga möten i sedvanlig
ordning. Alla är offentliga och har gjorts tillgängliga på föreningens
hemsida/webbplats, www.smalandskusten.se.
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 fortsatt driva frågan om förbättrad
sophantering i södra skärgården med KSRR. Diskussioner har förts med
Västervik Miljö och Energi om grovsophämtning även i norra skärgården
kommande år.
Styrelsen har fortsatt driva frågan om ”Skärgårdsutvecklare”. I Västerviks
kommun sköts skärgårdsfrågorna på ett bra sätt genom landsbygdsutvecklaren Lotti Jilsmo. I Oskarshamn har man bytt bemanning och nu
finns Christina Hägg Blecher på plats. Regionförbundet Kalmar har i slutet av
förra året anställt Daniel Granello som landsbygdsutvecklare.
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Brandskyddsutbildning och HLR-utbildning har under 2017 genomförts på
Flatholmen och i Kråkelund.
Hjärtstartarprojektet har kompletterats med några ytterligare. Melker
Engström genomför uppföljningsmöten årligen.
Skyltningen av Räddningsplats har utförts under våren. De flesta öar som
ingår har nu fått sina skyltar uppsatta. De är nu byalagens uppgift att
informera de boende om vilka bryggor som är skyltade och som
Räddningstjänsten övat mot.
Styrelsen har gjort en skrivelse till Sjöfartsverket om den ofullständiga
bemanning på Visbystationen som tidvis försämrat beredskapen för
räddningsinsatser med helikopter.
I det följande redovisas verksamheten i förhållande till den gällande
verksamhetsplanen som fastställdes av årsmötet på Händelöp 2017-07-01.
Rubrikerna och deras inbördes ordning följer verksamhetsplanen.
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 har nu tagit över året-runt
trafiken. Det har i de flesta delar fungerat till stor belåtenhet. När det gäller
tunga tranporter har föreningen ännu inte lyckats få gehör för breddning av
bidragsmöjligheterna. Regionförbundet Kalmar avser samarbeta med
Region Östergötland i frågan.
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 ligger nu på 1 visningsfastighet 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.
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Föreningen har engagerat sig i skarvproblematiken och i brev till
länsstyrelsen begärt och fått 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 hemsida (www.smalandskusten.se) uppdateras i mån av tid
och resurser. Redaktör har varit föreningens sekreterare. Styrelsen saknar
kompetens att hålla webbplatsen Skärgårdsporten aktuell. Den uppdateras
därför inte.
7.
Deltagande i riksförbundets verksamhet
Skärgårdarnas Riksförbund arbetar för en levande kust- och skärgårdsbygd.
Smålandskustens Skärgårdsförening är en av riksförbundets 14 medlemsföreningar. SSF har under året representerats av Birgitta Källgren.
8a. Samverkan med Nya Kustlandet
SSF är medlem i föreningen Kustlandet för Landsbygdsprogrammets
bidragsperiod 2014-2020. Inga konkreta projekt för vår del. Lars-Göran
Andersson är vår kontaktperson med Kustlandet.
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 Vinön i Mälaren har arrangerats och genomfördes i
början av maj 2018. Drygt 30 medlemmar deltog.
10. Källsortering av avfall
Västerviks kommun arbetar med ett förslag till mobil flytande sorteringsplattform som under perioder placeras vid de befolkningstätare öarna.
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11. Rekrytering av nya medlemmar
Rekryteringen av nya medlemmar har fokuserats liksom att hålla
medlemslistan uppdaterad. Föreningen har under året fått 10 nya
medlemmar.
12. Omvärldsbevakning
Inga aktuella ärenden.
Styrelsen för Smålandskustens Skärgårdsförening 2017-2018
Birgitta Källgren

Marcus Höglund

Lennart Lindén

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Lars-Göran Andersson

Elisabet B Wiström

Johan Rindmyr

Kassör

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot

Ulla Tingström

Monika Blom

Magnus Lanner

Ordinarie ledamot

Ersättare

Ordinarie ledamot

Ordförande
Birgitta Källgren
Idö
593 93 VÄSTERVIK
0490 283 66
birgittakallgren@tele2.se

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

Sekreterare
Lennart Lindén
Sladö Sundsöra 1
593 91 VÄSTERVIK
072 396 51 49
lelin1949@gmail.com
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Kassör
Lars-Göran Andersson
Händelöp Bengtsgården
593 93 VÄSTERVIK
070 925 09 66
bengtsgarden_lars@hotmail.se

