Mer liv i skärgården, året om!
Vårt senaste infobrev skickades ut i juni, då man här i
Åbolands skärgård redan kunde se något av de positiva
effekterna av vårt liv trots en pågående pandemi.
Vi har i en allt större grad vistats ute längs
vandringsleder, nationalparker, nyttjat fritidsbåtar och
stugor. Gästhamnar har fortfarande besökare under
veckosluten trots att det redan är oktober men med
augustitemperaturer. I Sverige beräknas att 2 miljoner
reser utomlands under sommaren. I år har de flesta
valt att göra något annat. Det har varit mer liv i
skärgården- nu gäller det att bredda säsongen.
Trots det pekar analyser även på dystra resultat. De
ekonomiska sviterna drabbar hårt servicetjänster och
speciellt turismen i städer. Bara i Nylands län beräknas
1 miljard € förluster och sysselsättningen minskade
med 5200 årsverken.
Vårt projekt APIN – ”archipelago possibilites in
numbers”, påbörjades ifjol och sammanfattades på
våren - läs mer om våra möjligheter.
Önskar Er en god fortsättning på hösten!
Annastina Sarlin
Samarbetschef

Oväntat stor tillväxtpotential i
skärgårdarna
- Utredning tar fram nya siffror för
besöksnäringen
På basen av den statistik som finns
att tillgå beräknade man
besöksnäringens nuläge och dess
potential. Resultatet var tydligt. I
själva verket skapar turismen. Läs
mer på hemsidan:
https://skargardssamarbetet.org/p
rojekt/besoksnaringens-potential-ik
d
/

Våra övriga insatsområden:
- villkor för det småskaliga kustnära yrkesfisket.
Inom en arbetsgrupp sonderar vi hur NSS kan
bidra inom ett hållbart kustfiske.
Lokalekonomiska analyser av skärgårdens
samhällen startas upp. Vi väjer ut några ösamhällen inom vårt verksamhetsområde. En
komplettering med att nyttja mobildata ger oss
ett verktyg att beräkna antalet besökare och
turismens indirekta och direkta effekter. Vi
återkommer på vår hemsida då projektet har
framskridit.

Håll dig uppdaterad om vad som sker i regionerna
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.

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.

