SMÅLANDSKUSTENS SKÄRGÅRDSFÖRENING

Inbjudan till medlemsmöte med diskussion kring
tunga transporters framtid i Smålandskustens skärgård
Datum: Tisdagen den 18 november 2008
Tid: kl. 18.00 – 21.00
Plats: HögskoleCentrum, FUTURUM,
Östersjövägen 8, Västervik.

Förutsättningarna för tunga transporter har urholkats!
Sedan 2006 tillämpas ett nytt regelverk för ekonomiskt stöd till tunga transporter i
skärgården. Regelverket har skapat uppenbara problem som behöver åtgärdas utan
dröjsmål. Det minskade och mer avgränsade stödet har resulterat i att antalet avropade
transportuppdrag har minskat och att transportföretagarna tvingats höja sina timtaxor för att
hålla företagen på fötter.
Ett skäl till att transporterna minskat är att det endast är skärgårdens företagare som kan ta
del av stödet, som enligt regelverket utgår med 50 % av den totala transportkostnaden.
Permanentboende som inte bedriver näringsverksamhet och är mantalsskrivna i skärgården
har inte längre rätt till stödet, och det är anmärkningsvärt. Det gäller också några företagare
i skärgården som tvingas vara mantalsskrivna på annan ort av olika skäl, trots att de i
mycket stor omfattning bor och är verksamma i skärgården.
Möjligheten till tunga transporter i skärgården är numera nödvändig för bosättning och
näringslivsverksamhet samt för t.ex. årlig tömning av enskilda avloppsbrunnar. Utan
möjligheter till tunga transporter avstannar utvecklingen av skärgårdens unika näringsliv
och kultur. Det blir omöjligt att bo och försörja sig i skärgården!
Mot denna bakgrund bedöms tveklöst läget som allvarligt och vi bjuder därför in Dig till
samråd för att gemensamt formulera ett utkast till handlingsplan för de tunga transporternas
utveckling i Smålandskustens skärgård.
Anmäl Ditt deltagande senast den 14 november till:
Mats Ohlsson, mats.ssf@telia.com, 070-967 99 42 eller
Jerry Engström, jerry.engstrom@vastervik.se , 0490-25 41 14
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Inledning
Mats Ohlsson, ordförande Smålandskustens Skärgårdsförening (SSF)
Skärgårdarnas Riksförbund och kommunikationer i den svenska skärgården
Kjell Björkqvist, ordförande Skärgårdarnas Riksförbund (SRF)
Skärgårdens betydelse ur ett regionalt perspektiv
Leif Larsson, ordförande Regionförbundet i Kalmar län
Skärgårdens betydelse ur ett kommunalt perspektiv
Roland Åkesson, kommunalråd Mönsterås kommun
Peter Wretlund, kommunalråd Oskarshamns kommun
Harald Hjalmarsson, kommunalråd Västerviks kommun
Kaffe med tilltugg
Tunga transporter
Paneldebatt och diskussion som förväntas leda fram till en gemensam
handlingsplan som ska säkra möjligheterna till tunga transporter.
Handlingsplan
Avslutning

Moderator för mötet är Bengt Almkvist. Bengt har mångårig erfarenhet av
skärgårdspolitiskt arbete såväl internationellt som nationellt. Han är bl. a. ordförande för
den europeiska ö-organisationen European Small Island Network och förbundssekreterare i
Skärgårdarnas Riksförbund.
Välkomna!
Styrelsen för Smålandskustens Skärgårdsförening
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