Till Skiirg 6rd sh andl arn a

Som skdrgArdslandstingsrAd och ordforande i det Regionala skdrgirdsrAdet samt
Skdrgirdsstiftelsen oroas jag 6ver det planerade infdrandet av bryggpost pi Tjock6, vilket
skulle leda till att den ekonomiska forening som driver butiken blir av med sin nuvarande
ersdttning fdr utdelning av post. Den vardigliga servicen som butikerna pA skdirgirdsdarna
erbjuder dr en forutsdttning f6r att behilla levande skdrgirdssamhdllen. Att inkomster frAn
den statliga servicen dr oerhort viktigt fdr skdrgirdsbutikerna stir klart i och med den, aktuella
situationen p6 Tjockd.
Regeringen adresserar i statsbudgeten f6r 2014 eltutredningsuppdrag fdr
servicefunktionerna pA landsbygden. Jag avser att bAde internt i mitt parti, Genterpartiet,
samt i de uppdrag jag har som skdrgArdslandstingrAd vara aktiv och drivande fdr att detta
arbete ska resultera i ett lingsiktigt hillbart och verkningsfullt regeringsbeslut.
Jag onskar ddrf6r fd mer underlag kring hur situationen ser ut i Stockholms skdrgird. Ddrfor
skulle jag verkligen uppskatta om ni ville dela med er av information om hur situationen ser ut
for era respektive butiker och iiven komma med inspel och id6er f6r hur vi pi ett bdttre sdtt
kan utveckla servicen fOr levande och bdrkraftiga skdrgArdssamhdllen.
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Vilka serviceuppdrag har er butik (t.ex. tankstdlle, ombudstjdnster, post, annan
offentlig service)?
Vilka offentliga bidrag (om n6gra) tar er butik del av (t.ex. fraktbidrag, kommunala
bidrag, lanthandelsbidrag fr6n ldnsstyrelsen, ersdttningarfdr offentliga service- och
ombudstjdnster)? Om ni vill, specificera gArna hur stora beloppen dr.
Hur beroende dr er butik av sidouppdrag som ombuds-, post- och samhAllsservice p6
en skala 1-5? (Dar 1 dr inte alls och ddr 5 dr vdldigt beroende)
Hur beroende dr ni av offentliga bidrag pi en skala 1-5? (Dar 1 dr inte alls och dAr 5
iir vdildigt beroende)
Fdrekommer det hot om indragningar eller omldggningar av postrutinerna, liknande
dem pA Tjock6, som kan piverka er verksamhet negativt?
Har ni id6er pi hur underlaget fdr livsmedelsbutik och andra servicefunktioner
beh6ver utvecklas fdr att vara birkraftiga i skdrgirdssamh5llena?

Skicka gdrna era svar till mig

pi

qustav.hemminq@politik.sll.se

Stort tack pA forhand!
Med vdnliga hdlsningar,
Gustav Hemming
Milj6- och skdrgArdslandstingsrAd
Ordf6rande fdr regionala skArgirdsrAdet, SkArgArdsstiftelsen samt landstingets Milj6- och
skdrgArdsberedning

