2017-08-21

SSIF nyhetsbrev augusti 2017/nr 2

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Södra Skärgårdens
Intresseförening/SSIF södra skärgårdens röst
Vi driver sedan 1963 frågor som är av vikt för en levande
skärgård.Vill du veta mer? Klicka då "här"

Skärgårdstinget 2017 i
Nynäshamn
Lördag 26 augusti i Nynäshamn
Gör din röst hörd på årets skärgårdsting. Här möts
skärgårdsbor, skärgårdsföreningar, experter och politiker för
att diskutera skärgårdsfrågor. Kom, lyssna, ställ frågor och
tyck till!

Det är billigt att
vara medlem i
SSIF
Medlemsavgifter 2016
-Medlem – icke pensionär
150 kronor/år
-Pensionär 100 kronor/år
-Studerande 100 kronor/år
-Företag/föreningar 300
kronor/år
Bankgiro: 698-4454

Årets tema – Det kustnära fisket
12.30 Tinget invigs av skärgårdslandstingsråd Gustav
Hemming.
13.00–13.45 Välj mellan följande seminarier:
Skärgårdsfiskarna – Hinder och möjligheter för hållbart
fiske, nu och i
Världsnaturfonden WWF – Levande hav och hållbart
13.45–14.30 Välj mellan följande seminarier:

Styrelsemöten
Vår ambition är att
förlägga öppna
styrelsemöten på olika
öar för att på så sätt
få en bättre och
verksammare dialog
med våra medlemmar.

Håll Sverige Rent – Marint skräp i form av spökgarn.
Stockholm University Baltic Sea Centre – Hur mår
Östersjöns fiskar och vad betyder det för det kustnära
fisket?
14.30 Summerande samtal med inbjudna experter om det
kustnära fisket. Tinget avslutas med hur kommunerna ställer
sig till de frågor som diskuterats under dagen. Kommunalråd
Daniel Adborn (L) och Meeri Wasberg (S) svarar på frågor
tillsammans med oppositionsråd Harry Bouveng (M)
Nynäshamn och ansvarig för skärgårdsfrågor Ulla-Britt Öhman
(C) från Haninge och Nynäshamns kommun.
Skärgårdsbröderna delar under dagen ut stipendium från Filip
Ohlssons minnesfond. Skärgårdsstiftelsen har
informationsplats på torget i Nynäshamn
Plats: Nynäshamns gästhamn | Läs mer på nynashamn.se
och haninge.se
Arrangörer: Nynäshamns kommun • Haninge kommun • Södra
Skärgårdens intresseförening
Mail till SSIF bosse@tyrefors.se
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