Bohusläns Skärgårdsråd
föreningen för dig som bor i skärgården

”Kom ut till stränderna, de ödsligt sköna,
med slån och hagtorn, böjda djupt av storm,
med gamla båtvrak som har multnat gröna,
men än, i brustna skrov, bär vågens form.
Där mellan hav och land, på sand som skrider,
på tång som gungar, kan du ensam gå,
och leva i de längst förflydda tider,
och i ditt släktes framtid likaså”
Evert Taube

Bohusläns Skärgårdsråd, BSR
är ett nätverk av samhälls- och intresseföreningar och öråd i Bohusläns
skärgård, från Vrångö i Göteborgs södra skärgård till Koster i norr. Som
skärgård räknas öar och kustsamhällen som historiskt och kulturellt
knyter an till havet. Skärgårdsrådet bildades 1977 på Malmön.
BSRs uppgift är att bevaka och främja befolkningens intressen ifråga
om arbetstillfällen, bostäder, transporter, social service, skolor, miljö,
kultur och natur, för att samhällena längs bohuskusten långsiktigt ska
vara fungerande och levande året om. Intentionen är också att förmedla relevant information till och mellan medlemsföreningarna.

Leaderprojekt - Bohuslän
åt bohuslänningarna
Projektet syftar bl a till att stödja och inspirera lokala samhällsföreningar att
• sprida goda idèer och byta erfarenheter mellan varandra
• starta egna utvecklingsprojekt
• stärka den egna identiteten och framtida utvecklingen.
Syftet är också att projektet ska stimulera till samarbete
mellan samhällena i vår skärgård, eftersom detta bedöms
vara viktigt för utvecklingen av desamma.

Skärgårdsliv
Bohusläns Skärgårdsråd, BSR behöver vara väl representerat för att
med kraft kunna hävda de ö- som kustboendes intressen och vara
med att påverka framtida villkor för invånarna och den fysiska miljön
utefter bohuskusten.
Medlemskap i BSR är öppet för alla samhälls- och intresseföreningar
inom verksamhetsområdet.
Privatpersoner som vill stödja BSRs syften är välkomna som enskilda
medlemmar.

Akvarell: Solveig Udén

Några axplock från BSRs pågående verksamhet:
• Årlig kuststämma med deltagande av politiker från riksdag, region
och kommun
• Nyhetsblad ges ut av BSR minst 2 ggr per år
• Anfört besvär över Länsstyrelsens förslag och beslut om utvidgat
strandskydd samt överklagat detta hos regeringen
• Engagemang i protesterna mot prissättningen av kommunala
brygg- och sjöbodsarrenden
• Leaderprojektet ”Bohuslän åt bohuslänningarna” som startades
år 2018
• Aktivt deltagande i Skärgårdarnas Riksförbunds arbete på
nationell nivå

Skärgårdarnas Riksförbund

Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) är en sammanslutning av skärgårdsföreningar längs Sveriges kuster och i Sveriges större sjöar.
SRFs huvuduppgift är att arbeta inom områden som gäller skärgårdarnas förutsättningar för arbete, boende och service samt
att även engagera sig i miljöfrågor, natur- och kulturmiljön.
SRF för fram faktakunskaper om skärgårdsbornas villkor, för att
påverka beslutsfattare och myndigheter samt är också remissinstans och expertorgan på riksdags- och departementsnivå.
BSR är medlemsförening i Skärgårdarnas Riksförbund vilket ger
oss större styrka att hävda och bevaka kustbornas intressen på
nationell nivå.

BSR är ”paraplyorganisation” och kontaktorgan för Bohusläns
samhälls- och intresseföreningar, öråd och enskilda medlemmar.
Medlemsavgiften, som kan insättas antingen på BSR:s Bg-konto
nr 592-7850 eller bankkonto nr 5156-10 153 42 hos SEB, är f n
300 kr per år för föreningar och 100 kr per år för enskilda medlemmar.
Du kan kontakta oss via e-post: info@bohuslansskargardsrad.se
Följ oss på vår hemsida: www.bohuslansskargardsrad.se
och på Facebook:

Bohusläns Skärgårdsråd

Väl mött!

