PRESSRELEASE från Sällskapet Roland Svenssons Vänner
Konstnären och författaren Roland Svensson var tillika med kulturgeografen
Bertil Hedenstierna och dåvarande landshövdingen Erik Westerlind en av
tillskyndarna när Skärgårdsstiftelsen bildades. Att bevara ett unikt natur- och
kulturlandskap låg dessa varmt om hjärtat. Mot den bakgrunden känner
Sällskapet ett stort engagemang i Skärgårdsstiftelsens verksamhet idag och i
framtiden.

Vilka intressen styr Skärgårdsstiftelsens arbete?
Skärgårdsstiftelsen är idag en administrativt välskött
organisation. Frågan är bara hur man sköter sin uppgift på ett
bredare och djupare plan. Är färdriktningen att likna vid ett
företag med enbart kortsiktiga ekonomiska intressen eller är
det också att tillgodose de långsiktiga intressen kopplat till vår
unika skärgård som man är satt att förvalta?
I egenskap av Stockholms skärgårds största markägare har
stiftelsen här ett stort ansvar enligt vår mening. Vilka
förutsättningar har man att sköta sina stadgeenliga uppgifter
dvs. att värna det rörliga friluftslivet och att arbeta för en
levande skärgård med bofast befolkning?
Skärgårdsstiftelsen har två uppgifter enligt sina stadgar. Dels
ska man skall främja utvecklingen av friluftsliv, rekreation och
turism i Stockholms skärgård. Den andra uppgiften är att
”verka för att bevara Stockholms skärgårds egenart …med
beaktande av den bofasta befolkningens intressen”.
För oss är det en gåta hur man kan värna en levande skärgård
genom att minska antalet heltidstjänster på våra skärgårdsöar
från drygt 16 eller 20 om man räknar in vakanser, till drygt 10
som nu föreslås. En halvering. Förslaget strider mot stadgarna.
Förslaget bidrar till ytterligare avfolkning av Stockholms
skärgård. Samtidigt som det koncentrerar besöken till ett
mindre antal resmål och därmed bidrar till ökat markslitage

och trängsel. Den trängsel de flesta vill lämna bakom sig i när
man söker sig ut i skärgården.
Stockholms skärgård är världsunik. Ett världsarv.
Ett gemensamt arv vi måste förvalta för kommande
generationer. Vårt budskap till Skärgårdsstiftelsens ledning
och styrelse är enkel:
Lyssna på skärgårdsbornas intresseorganisationer! Dra inte in
heltidstjänster i skärgården för att kunna anställa fler i dyra
lokaler i Stockholms centrum. Heltidstjänster som effektivt
och integrerat kan utföras av bofasta på våra skärgårdsöar.
Sjöräddningen som idag sköts effektivt av bofasta är en
förebild. Istället för att dra in tillsynsmän/kvinnor borde man
utlokalisera den centrala administrationen till skärgården. Vi
behöver fler arbetstillfällen på våra öar inte färre. Gör om och
gör rätt. Politiken har givetvis det yttersta ansvaret. När
stiftelsen planerar byta skepnad och drar in lokala tjänster i
skärgården är det hög tid även för dessa att agera. Inför
höstens val till riksdag och regioner är det således hög tid för
våra politiska partier att gå från ord till handling och säga ifrån
och ge väljare att besked som bidrar till en levande skärgård
och inte som nu motsatsen. Det hade garanterat uppskattats av
vår förenings förebild ömänniskan Roland Svensson.
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