
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer liv i skärgården, 
året om! 
Här är Nordiska skärgårdssamarbetets, NSS, nya format 
för infobrev. Den virtuella kontakten har för oss alla 
blivit ett viktigt verktyg – eller det enda verktyget – 
under de senaste månaderna. Men för oss som bor och 
verkar i skärgårdar eller glesbygdsområden kan det 
digitala arbetssättet innebära nya möjligheter. 

Fjärrundervisningen i skolor börjar etablera sig och 
behovet av bredband ökar. De nya rutinerna många har 
fått anpassa sig till genom bland annat distansarbete 
öppnar förhoppningsvis upp möjligheterna att bosätta 
sig i skärgården för längre perioder eller rentav 
permanent. 

NSS slogan är ”mer liv i skärgårdarna året om”. 
Förhoppningsvis kanske covid-19-pandemin inte bara 
innebär kris, utan även i förlängningen kan innebära en 
del positiva effekter, på så vis att det leder till just mer 
liv i skärgårdarna året om. Vi kan tillsammans gynna en 
positiv utveckling i skärgårdarna, som bygger på 
realistiska utgångspunkter. 

Önskar er alla en frisk sommar! 

Annastina Sarlin 
Samarbetschef 
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Rådsmötet arrangeras årligen och i 
år var Ålands lanskapsregering 
värd. Minister Fredrik Karlström 
lotsade skickligt igenom mötet som 
ägde rum på distans. 

Rådsmedlemmarna är 
representanter för  

medlemsorganisationer. 

Läs mer om rådet och 
protokoll:https://skargardssamarb
etet.org/om-oss/samarbetsradet/  

 

NSS aktiviteter 2020-2021 

 

Våra nya insatsområden är framöver 

• besöksnäringens ekonomiska betydelse 
för skärgården 

• villkor för det småskaliga kustnära 
yrkesfisket 

• lokalekonomiska analyser av 
skärgårdens samhällen. 

I grunden har vi de generella utmaningar som 
styr skärgårdssamhällenas hållbarhet, nämligen 
de stora differenserna – socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt – mellan årstiderna. Under en kort 
sommarperiod mångdubblas invånare och 
besökare. Trycket från människan är 
synnerligen ojämnt fördelat över året vilket 
skapar annorlunda krav på hur infrastruktur, 
hälsovård, trafik, avfallshantering, vatten och 
avlopp med mera är ordnad. Skärgårdar är glesa 
glesbygder om vintern och täta – ibland mycket 
täta – glesbygder om sommaren. Det är en 
ouppmärksammad aspekt som motiverar en 
hållbarhetsstrategi för ö-samhällen. Läs mer om 
våra projekt: 
https://skargardssamarbetet.org/projekt-och-
verksamhet/ 
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Håll dig uppdaterad om vad som sker i regionerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordiska Skärgårdssamarbetet är ett gränsregionalt myndighetssamarbete som omfattar 
skärgårdsregionerna i Stockholms, Uppsala, Sörmlands och Östergötlands län, landskapen i Egentliga 
Finland, Nyland och Kymmenedalen samt Åland. 

För tillfället har NSS inte egna seminarier på gång. Men följ 
oss på Facebook, vi delar information som gäller 
verksamheter och nyheter inom hela NSS geografiska 
verksamhetsområde. 

På Instagram finns vi under @skargardssam. Tagga gärna 
dina bilder på vardagen i skärgården med 
#nordiskaskärgården så skapar vi tillsammans ett rikt och 
varierat flöde om skärgårdarna. 

Även via skargardssamarbetet.org kan du bekanta dig med 
aktuella webinar och annat intressant. 
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