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Skärgårdsstiftelsen har tagit del av förslaget till Landsbygds- och skärgårdsstrategi och vill framföra följande tankar:

Den övergripande reflektionen är att angreppet är för brett och det landar också i breda rekommendationer utan behövlig spets för skärgårdens överlevnad. Utgångspunkten för en levande skärgård måste vara sysselsättningen. De framtida utvecklingsmöjligheterna för vår ö-värld handlar utifrån vårt perspektiv om möjligheterna till försörjning och de skapas framförallt inom besöksnäringssektorn. Siffrorna kring näringsutvecklingen i skärgården borde penetreras och granskas ytterligare. Framförallt siffrorna för hotell, restaurang och handel. Statistiken är svajig men siffrorna visar en klar trend, vikande siffror i en i övrigt mycket stark region med enorm tillväxt. 



Ska skärgården ha en chans att utvecklas framöver bör de allmänna resurserna läggas på tillgängligheten och möjligheterna till investeringar inom framförallt besöksnäringen i regionen. 


Landstinget äger resurserna för utveckling

Den viktigaste utmaningen som är beskriven i underlaget för RUFSen lyder: ”Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa.” Här vill Skärgårdsstiftelsen med eftertryck understryka den enorma och ovärderliga resurs som skärgården genom Skärgårdsstiftelsen utgör för regionen.

Skärgårdsstiftelsen och Waxholmsbolaget, båda knutna till och delfinansierade av Landstinget, är skärgårdens absolut största aktörer för att tillgängliggöra området. Genom att satsa resurser på dessa två aktörer möjliggör man en utveckling där skärgården kan bli en mycket viktigare rekreationsplats året runt för invånarna. Samtidigt som det kan bli en region där skärgårdsbor kan verka och leva året runt. Motorn i detta måste, precis som det är för andra regioner med samma förutsättningar, vara besöksnäringen. 



Skärgårdsstiftelsens verksamhet och uppdrag dockar in under alla punkter i kap 3 – strategi. ”Förbättrad tillgänglighet, stärka det lokala näringslivet, utveckla levande lokalsamhällen, och utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden.” Med mer resurser i ett spetsigare uppdrag från Landstinget kan Skärgårdsstiftelsen tillsammans med Waxholmsbolaget bli den motor som Stockholms skärgård, vidimerat från siffrorna i studien, så väl behöver. 



Konkreta åtgärder
Arbeta för bättre och utökade kommunikationer i Stockholms skärgård. Vi skulle behöva ännu fler kommunikationssatsningar som ex Nord/Sydlinjen som knyter ihop skärgården och krymper restiden så att så många som möjligt kan besöka skärgården.



Gör Gålö till en replipunkt för södra skärgården. Det finns en stor parkeringsproblematik vid Årsta brygga. Gålö, med sitt strategiska läge, blir ett bra komplement med goda parkeringsmöjligheter. Här finns stora parkeringsytor som står tomma förutom de allra soligaste dagarna på sommaren. Här finns möjligheter för Waxholmsbolaget (och andra aktörer) att angöra och plocka upp passagerare till södra skärgården. Gålö skulle även kunna vara en angöringspunkt i Nord/Sydlinjen. 


Underlätta för ett aktivt markägarskap genom förenklingar av regelverk och en översyn av lagar och förordningar som reglerar och försvårar utveckling. Gör det möjligt för Skärgårdsstiftelsen och andra aktörer att utveckla upplåtelseformer och arrendeformer på ett sätt som gynnar utveckling och besöksmöjligheter. 



Se över samverkan kring vatten- och avloppsfrågor. Ställ krav på kommunerna att ta ett helhetsansvar i frågan övergripande för skärgården. Ge tydliga riktlinjer för utveckling av kommunalt vatten och avlopp. Den fråga som tillsammans med markutvecklingen är absolut viktigast för att underlätta en stark tillväxt i regionen. 





 



Skärgårdsstiftelsen har tagit del av förslaget till Landsbygds- och 
skärgårdsstrategi och vill framföra följande tankar: 
 
Den övergripande reflektionen är att angreppet är för brett och det landar också i 
breda rekommendationer utan behövlig spets för skärgårdens överlevnad. 
Utgångspunkten för en levande skärgård måste vara sysselsättningen. De 
framtida utvecklingsmöjligheterna för vår ö-värld handlar utifrån vårt perspektiv 
om möjligheterna till försörjning och de skapas framförallt inom 
besöksnäringssektorn. Siffrorna kring näringsutvecklingen i skärgården borde 
penetreras och granskas ytterligare. Framförallt siffrorna för hotell, restaurang 
och handel. Statistiken är svajig men siffrorna visar en klar trend, vikande siffror 
i en i övrigt mycket stark region med enorm tillväxt.  
 
Ska skärgården ha en chans att utvecklas framöver bör de allmänna resurserna 
läggas på tillgängligheten och möjligheterna till investeringar inom framförallt 
besöksnäringen i regionen.  
 
Landstinget äger resurserna för utveckling 
Den viktigaste utmaningen som är beskriven i underlaget för RUFSen lyder: 
”Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och 
invånarnas hälsa.” Här vill Skärgårdsstiftelsen med eftertryck understryka den 
enorma och ovärderliga resurs som skärgården genom Skärgårdsstiftelsen utgör 
för regionen. 
 
Skärgårdsstiftelsen och Waxholmsbolaget, båda knutna till och delfinansierade 
av Landstinget, är skärgårdens absolut största aktörer för att tillgängliggöra 
området. Genom att satsa resurser på dessa två aktörer möjliggör man en 
utveckling där skärgården kan bli en mycket viktigare rekreationsplats året runt 
för invånarna. Samtidigt som det kan bli en region där skärgårdsbor kan verka 
och leva året runt. Motorn i detta måste, precis som det är för andra regioner 
med samma förutsättningar, vara besöksnäringen.  
 
Skärgårdsstiftelsens verksamhet och uppdrag dockar in under alla punkter i kap 
3 – strategi. ”Förbättrad tillgänglighet, stärka det lokala näringslivet, utveckla 
levande lokalsamhällen, och utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden.” 
Med mer resurser i ett spetsigare uppdrag från Landstinget kan 
Skärgårdsstiftelsen tillsammans med Waxholmsbolaget bli den motor som 
Stockholms skärgård, vidimerat från siffrorna i studien, så väl behöver.  
 
Konkreta åtgärder 
Arbeta för bättre och utökade kommunikationer i Stockholms skärgård. Vi 
skulle behöva ännu fler kommunikationssatsningar som ex Nord/Sydlinjen som 



knyter ihop skärgården och krymper restiden så att så många som möjligt kan 
besöka skärgården. 
 
Gör Gålö till en replipunkt för södra skärgården. Det finns en stor 
parkeringsproblematik vid Årsta brygga. Gålö, med sitt strategiska läge, blir ett 
bra komplement med goda parkeringsmöjligheter. Här finns stora parkeringsytor 
som står tomma förutom de allra soligaste dagarna på sommaren. Här finns 
möjligheter för Waxholmsbolaget (och andra aktörer) att angöra och plocka upp 
passagerare till södra skärgården. Gålö skulle även kunna vara en 
angöringspunkt i Nord/Sydlinjen.  
 
Underlätta för ett aktivt markägarskap genom förenklingar av regelverk och 
en översyn av lagar och förordningar som reglerar och försvårar utveckling. Gör 
det möjligt för Skärgårdsstiftelsen och andra aktörer att utveckla 
upplåtelseformer och arrendeformer på ett sätt som gynnar utveckling och 
besöksmöjligheter.  
 
Se över samverkan kring vatten- och avloppsfrågor. Ställ krav på 
kommunerna att ta ett helhetsansvar i frågan övergripande för skärgården. Ge 
tydliga riktlinjer för utveckling av kommunalt vatten och avlopp. Den fråga som 
tillsammans med markutvecklingen är absolut viktigast för att underlätta en 
stark tillväxt i regionen.  
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