Öppet brev till båtägare, båtklubbar och skärgårdsbesökare
Skärgårdsstiftelsen som många, särskilt båtägare i Stockholmsområdet, starkt förknippar
med service i naturhamnar, välskötta öar och kustområden med hög tillgänglighet för både
fritidsbåtsburna och alla andra besökare, riskerar nu att förändras radikalt.
Den nuvarande finansieringen från regionen ska minska år för år och meningen är att det ska
kompenseras med ökade egna intäkter i form av höjda hyror och arrenden. Det är väl i takt
med tiden och lirar med samhällets utvecklig och kallas modernt.
Det som däremot är omodernt är den av Skärgårdsstiftelsens lednings föreslagna väg för
utveckling. Man lindar in en krass och tuff förändring som kommer att försämra för väldigt
många både besökare, personal och verksamhetsarrendatorer, i floskler som
”myndighetskrav, hållbarhet, arbetsmiljö och ekonomi”.
Ledningen är inte lika tydlig med innebörden av föreslagna förändringar, särskilt inte externt,
med förklaringar som att förhandlingar pågår med berörda fackförbund, internt har det varit
”locket på” och berörd personal har därmed inte kunnat engagera sig.
Förslaget är att Skärgårdsstiftelsen ska upphöra med det vi i allmänt tal kallar tillsyn, dvs att
fältpersonalen åker runt i Naturreservaten och plockar skräp, tömmer sopor och dass,
hjälper besökare tillrätta och ser till att lösa hundar kopplas och eldning inte förekommer.
Förslaget gör att all fältpersonal ska ersättas med ca 10 drifttekniker. Detta kommer att
medföra ett stort kunskapstapp och många års erfarenheter i papperskorgen.
Om förslagen klubbas i Skärgårdsstiftelsens styrelse kommer det att för er som besökare
betyda:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kraftigt minskad service på plats - Inga sopmajor i naturhamnarna eller bastur
Skräpigare skärgårdsnatur - ingen som tar ansvar för publika öar och områden
En hjälpande hand försvinner - Tillsynsmän och naturvårdare kommer inte synas till
annat än att göra felavhjälpande underhåll på byggnader och anläggningar
Lösa hundar och eldar kommer inte att åtgärdas annat än möjligen en rapport i
efterhand i den mån det upptäcks
Det löpande skötselarbetet i naturen kommer att ersättas av större punktinsatser,
ofta med skogsmaskiner
Ängar och hagar kommer bara att hållas öppna där betesdjur finns
Sämre möjlighet för familjer och företagare att bo kvar i skärgården och därmed
motverka den unisona viljan till ”en levande skärgård”
Tillsynen av skärgårdens djurliv genom inventeringar, minkjakt och stödutfodringar
till vilt kommer inte att skötas av de som är på plats dagligen utan bara delvis av
betalande jaktlag med helt andra syften

Detta går helt emot Skärgårdsstiftelsens stadgar och Länsstyrelsens syften med bildandet av
naturreservaten som Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar. I stället blir Skärgårdsstiftelsen
en fastighetsägare av känslig skärgårdsnatur som man bara gör åtgärder i om det finns
tydliga ekonomiska incitament eller som har föregåtts av en felanmälan i ett digitalt system.

Hur detta kan harmonisera med ”myndighetskrav, hållbarhet, arbetsmiljö och ekonomi” kan
vi som är nära eller i Skärgårdsstiftelsen inte förstå, och får heller inte svar på när frågan
ställs till ledningen.
Så om du tycker att det arbete Skärgårdsstiftelsens fältpersonal utfört sedan 1959 numera är
förlegat och onödigt, behöver du inte göra någonting.

Men om du tycker att det arbetet är värt något och som dessutom borde utvecklas, särskilt
nu när pandemin gjort att fler svenskar skaffat båt eller på andra sätt upptäckt vår vackra
skärgårdsnatur. Då behövs din hjälp, och det är bråttom! Många nya båtägare och besökare
behöver både stöd och ibland en hjälpande hand för att slippa ringa sjöräddningen eller
tappa ansiktet, där gör Skärgårdsstiftelsens fältpersonal stor skillnad.
Du kan hjälpa till genom att du berättar för beslutsfattarna i Region Stockholm och
Skärgårdsstiftelsen att det förslag som nu ligger för beslut inte är något som gynnar dig och
ditt skärgårdsbesök.
Deras beslut påverkar din möjlighet till besök en välskött och levande skärgård inte bara idag
utan även efter sommaren och för kommande generationer.
Skärgårdsstiftelsen behöver en ny vision och en ny ledning som inte bara är intresserad av
att kommersiellt utveckla organisationen utan även av den bevarande delen av
organisationens uppdrag uppbackat av Regionen.
Ett besök i skärgårdsnaturen är för många friskvård, det är därför Region Stockholm
finansierar en del av verksamheten- det påverkar nämligen ditt mående och därmed
regionens sjukvård!
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