
Skärgård för framtid 

Mingel  

Igår samlades ett 90-tal skärgårdsbor, myndighetspersoner och politiker 
från hela landet till en konferens om skärgårdens framtid ombord på 
Teaterskeppet som ligger vid Skeppsbron i Stockholm. 
 
För första gången bjöd skärgårdsborna själva in till ett nationellt möte om 
skärgårdens viktigaste frågor, skrev Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) 
som var värd för konferensen, i sin inbjudan. SRF ville nu presentera det 
resultat man kommit fram till genom det Mål 2 projekt, "Skärgård för 
framtid", som förbundet varit engagerat i de senaste tre åren. 
 
Mingel med tilltugg 
Mötet inleddes med mingel då det erbjöds snittar med rökt lamm, rökt 
fårfiol, lammkord, getost på durumbakat bröd samt kex med 
havtornsmarmelad, allt producerat i skärgården. 
Det fanns då också tillfälle att plocka på sig SRFs rapporter, vilka ännu är 
ett råmaterial vilket kommer att bearbetas ytterligare efter de synpunkter 
som kommer fram efter mötet. Dessutom fanns annat skärgårdsanknutet 
material från olika delar av kusten utlagt på borden. 
 
Efter lunch bestående av stekt strömming och potatismos var det dags för 
själva konferensen. 
Rapporter 
Bengt Almkvist, förbundssekreterare, redovisade de resultat som man 
kommit fram till inom 10 olika teman med rubriker som Demokrati, 
Boende, Transporter, Ö-skolor, Turism, Fiske, Skärgårdsjordbruk, 
Företagsamhet och Ny teknik. Samtliga teman har varit ämne för var sitt 
seminarium vid vilket inte bara SRFs medlemmar varit närvarande utan 
också olika experter inom olika områden. Dessutom en rapport om 
beskattning av boendet som fick skrivas om i sista stund efter regeringens 
förslag om borttagande av fastighetsskatten. En fråga som SRF under 30 
år hårt arbetat med och som nu har fått sin lösning. 



 

 
Torbjörn Wiléen längst till vänster och Bengt Almkvist längst till höger 
 

Panelsamtal 
Som en avslutning på konferensen var det ett panelsamtal med Torbjörn 
Wiléen som moderator. I panelen satt Inger Normark, Glesbygdsverket, 
Anneli Wirtén, Mål 2 öarna, Kjell Björkqvist, SRFs ordförande och Sune 
Fogelström, SIKOs ordförande. Panelsamtal innebär att publiken deltar 
med kloka kommentarer inledde Torbjörn Wiléen med och ställde så 
frågan Hur går vi vidare? Han ville inte höra något gnäll utan positiva 
förslag på hur skärgårdens framtid kan bli bra. 
 
Med så många aktiva deltagare blev det inte många tillfällen för panelen 
att komma med kommentarer. Ungdomars engagemang, regelsystemet 
som en förhindrande faktor för skärgårdens utveckling, behovet av social 
samvaro, inte minst för nyinflyttade för att lätt komma in i gemenskapen, 
öbornas demokratiska möjligheter att delta i beslutsprocessen samt öppna 
landskap var några av de frågor som diskuterades. 
 
Avslut 
Med en kopp kaffe avslutades så konferensen genom ett mingel igen men 
nu med kommentarer om dagens möte. De var positiva.  
 
Toni kommentar: 
Till vilken nytta? Till vilken kostnad? Vad har tidigare årens möte lett till i 
resultat? Ännu ett sätt att förbruka skattepengar av en förening som erhåller 
skattepengar för sin verksamhet, lägg ned skiten eller låt medlemmarna betala 
med egna pengar om dom behöver mingla! 


