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BOHUSLÄNS SKÄRGÅRDSRÅD

Pressmeddelande 2020-12-09
Bohusläns Skärgårdsråd kan med glädje härmed meddela att vi är en av mottagarna
av Thordénstiftelsens Alternativa Bohuspris 2020!
Bohusläns Skärgårdsråd, regional medlemsförening i Skärgårdarnas Riksförbund, har
tilldelats detta pris för vårt och våra medlemsföreningars arbete under coronakrisen med att
som civilsamhälle runt om på orterna i Bohusläns skärgård på olika sätt mildra effekterna av
coronavirusets effekter här i Bohuslän.
Som regional organisation har vi samverkat med Länsstyrelsen och smittskyddsläkarna i
VGR om hur läget ser ut runt om i Bohusläns skärgård. Våra medlemsföreningar har i sin tur
löpande inkommit med rapporter till oss om hur läget är hos dem. Samverkan mellan det
lokala civilsamhället och myndigheter är något som Bohusläns skärgårdsråd vill lyfta och
verka för.
Våra medlemsföreningar från Vrångö i söder till Koster i norr har alla på olika sätt arbetat
med att hitta lösningar, minska smittspridningen, skapa trygghet och upprätthålla viktiga
funktioner på sina respektive orter. Avgörande för föreningslivet har varit att skapa digitala
rum och kanaler för att kunna fortsätta med föreningsarbetet trots begränsningar kring att
träffas fysiskt.
Bohusläns skärgårdsråd vill slå ett slag för hur viktigt ett fungerande civilsamhälle är och det
faktum att många av lösningarna i en krissituation sker i civilsamhället.
- Våra medlemsföreningar har alla visat prov på att vi kan hjälpa varandra och hitta lösningar
när krisen slår till, säger Lena Kjellman, ordförande i Bohusläns Skärgårdsråd.
- Om det nu går att tala om positiva saker mitt i en kris är det detta vi vill lyfta, civilsamhällets
roll och vikten av att organisera oss tillsammans på våra orter, tillägger Lena Kjellman.
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- Vi är mycket glada över priset och Bohusläns Skärgårdsråd kommer använda vår del av
priset till att utveckla vår organisations digitala arbete. Vi vill kunna jobba närmare våra
medlemsföreningar, fortsätter Lena Kjellman.
- Det digitala är här för att stanna och det är mycket positivt för oss som pga geografin här
har långa resvägar över både land och hav till varandra. Det är en bra bit att ta sig från från
Vrångö till Koster! utbrister Lena Kjellman när hon beskriver den regionala organisationens
framtidsplaner.

Vill er redaktion göra något på ämnet ber vi er vänligen att inte publicera detta förrän
efter priset utdelats torsdagen 10 december kl 13.00, länk från Thordénstiftelsen till
ceremonin på Bohusläns museum kommer här:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVmMGM0ZmEtZTMyOS00ZWU3LWI5
NWItYzFlMmUwMGQ4NTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226c6913bb-f905-47eebe24-cf2ac6610af6%22%2c%22Oid%22%3a%22bb1205ab-34c8-4a51-8d0a-3775af784b7a%22%7d
Två pressbilder finns bifogade:
Bilden från Åstol:Grannar på Åstol har coronasäker utegympa.
Foto: Vivianne Mattson
Bilden från Koster:Kosterbon Jenny Larsson på Kosters ideella Handlingstjänst lämnar
matkassar till Pietro Raffone.
Foto: Inga Rexed

Kontakta oss gärna för mer information.

---------Bohusläns Skärgårdsråd är en fristående förening och regional del av riksorganisationen
Skärgårdarnas Riksförbund.

Verksamhetsområdet är Bohusläns och Göteborgs skärgård och föreningen verkar för att
lyfta, belysa och förbättra den bofasta befolkningens vardagsliv i skärgården.
Medlemmar i Bohusläns Skärgårdsråd är samhällsföreningar och enskilda personer på
bofasta orter och öar i Bohusläns och Göteborgs skärgård.
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