Våra hjärtefrågor och teman

Fakta om SRF

Här är de teman som vi har jobbat med inom SRF och
som är angelägna frågor för många skärgårdsbor.

Skärgårdarnas Riksförbund ...

Transporter
Gröna öar
Boende i skärgården
Bredband åt alla
Företagsamma skärgårdar
Turism och allemansrätt
Skärgårdsbönder
Skärgårdsbarnens skolor

-

är de bofasta skärgårdsbornas riksorganisation
har funnits sen 1982
har idag femton medlemsföreningar
har möten på olika ställen i våra skärgårdar
är ett stödjande förbund för medlemsföreningarna
erbjuder även personligt medlemskap
informerar och påverkar olika myndigheter
i för skärgårdsborna viktiga frågor.

Vad är

S RF ?

Kontakta SRF!

Skärgårdsfiskets framtid
Skärgårdsborna och demokratin
Bevara skärgårdens miljö och kultur
Skärgårdens unga, skärgårdens framtid

Tillsammans kan vi driva
skärgårdsfrågorna bättre!
De som bor på öar och i kustsamhällen har kunskap om
hur det är att bo och leva i skärgården. Vi vill ta vara på
den kompetensen och sprida kunskapen till andra
skärgårdsbor och till beslutsfattare på olika nivåer.
Gå med i din lokala förening! Se föreningarnas
kontaktpersoner på hemsidan eller kontakta oss!
SRF hemsida: www.skargardarnasriksforbund.se
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Samtliga nås på adressen info@skargardarnasriksforbund.se
Förbundets postadress: Borgen 126, 472 95 Varekil

15 skärgårdsföreningar
utmed hela Sveriges kust och i de
större insjöarna, alla tillsammans
i ett gemensamt förbund. Det är
Skärgårdarnas Riksförbund, SRF.

Vad gör SRF?

Medlemsföreningar i SRF

Skärgårdarnas Riksförbund ...

Luleå Skärgårdsförening

-

påverkar riksdag, regering och myndigheter
för att skapa förståelse för skärgårdsbornas villkor

Holmöns Utvecklingsforum

-

hjälper olika skärgårdar att samverka

-

förmedlar kunskap om goda exempel

-

samverkar med Leaderområden

-

samverkar med fiskeområden

-

deltar i Landsbygdsnätverket

-

deltar i Havsmiljörådet

-

jobbar med betydelsefulla skärgårdsteman

-

skapar många olika nätverk

Sörmlands Skärgårds Intresseförening

-

ger ut tidningen Vi skärgårdsbor fyra gånger om året

Östergötlands Skärgårdsförening

-

samverkar på internationell nivå genom ESIN

Smålandskustens Skärgårdsförening

-

svarar på många remisser rörande frågor som
är viktiga för alla som bor i skärgården.

Blekinge Kust- och Skärgårdsförening

SRF hemsida www.skargardarnasriksforbund.se

Hemsö Skärgårdsförening
Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening
Gräsö Skärgårdsråd
SIKO Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (Stockholm)

Stora och små föreningar
Våra medlemsföreningar är olika stora. Många är
små lokala föreningar medan andra omfattar stora
skärgårdsområden. SIKO är en paraplyorganisation för
tretton olika föreningar i Stockholms skärgård från
Arholma i norr till Utö i söder. Bohusläns Skärgårdsråd,
BSR, är en sammanslutning av ett 45-tal olika
föreningar utmed Bohusläns kust från Koster i norr till
Styrsö i söder. SURF är en nationell förening för unga
skärgårdsbor från hela Sverige.

Vinöns Kultur- och Hembygdsförening
Visingsörådet

Hvens Byalag
Bohusläns Skärgårdsråd
SURF Skärgårdens Ungas Riksförening

SRF med i ESIN
Mycket har vi gemensamt, vi som bor på små öar i olika
länder i Europa. SRF samarbetar därför med ö-organisationer från andra EU-länder inom "European Small Islands
Federation", ESIN, för att utbyta erfarenheter och även
påverka EU:s institutioner. Medlemsländer i ESIN är
förutom Sverige; Finland, Danmark, Irland, Skottland,
Frankrike, Estland, Italien och Grekland.
Läs mer på hemsidan: www.europeansmallislands.net

