VÄLKOMMEN TILL

Ö för Ö – Ornö skärgård
16-17 februari 2017
Länsstyrelsen bjuder in till Ö för Ö. Syftet är att skapa samarbete mellan lokala
och offentliga aktörer inom service- och utvecklingsfrågor i er skärgård. Vi
arbetar nedifrån och uppåt vilket betyder att en lokal förankring är central.

DATUM: 16-17 februari 2017
LOKAL: Ornö Bygdegård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
TILL ANMÄLAN >>

Under dagarna kommer vi tillsammans att arbeta fram gemensamma
prioriteringar för Ornö skärgårds fortsatta utveckling samt försöka enas om
insatsområden utifrån lokala behov. Dagarna riktar sig till företagare och
boende i Ornö skärgård samt till tjänstemän och politiker från Haninge kommun,
Länsstyrelsen, Landstinget, SIKO och Skärgårdsstiftelsen.
Konferensens upplägg bygger på att deltagarna medverkar båda dagarna.
Anmäl ditt deltagande så snart som möjligt men senast fredag den 20 januari.
Vi kommer att uppdatera anmälningssidan med program och underlag när
konferensen närmar sig. Se länk till anmälningssidan till vänster under anmälan.

Vet du någon mer som borde bjudas in eller har frågor kontakta oss gärna.
MER INFORMATION OCH KONTAKT:
www.oforo.se
Länsstyrelsen i Stockholm
Rebecca Berlin
rebecca.berlin@lansstyrelsen.se
010-223 13 66

www.lansstyrelsen.se/stockholm

Välkommen!
Tomas Norberg och Rebecca Berlin

Läs mer om arbetsmetoden Ö för Ö på nästa sida.

MER INFORMATION OCH KONTAKT:
www.oforo.se
Länsstyrelsen i Stockholm
Rebecca Berlin
rebecca.berlin@lansstyrelsen.se
010-223 13 66

Vad är Ö för Ö?
– En metod för effektiv samverkan och lokal delaktighet i
skärgården
Huvudinriktningar i Länsstyrelsens arbete med skärgården är dels att medverka
till att göra det lättare att bo och verka i skärgården, bibehålla och utveckla lokal
service och bredda näringslivet. Dels att skydda och förbättra havsmiljön, vårda
och utveckla natur- och kulturvärden och erbjuda rika möjligheter till upplevelser
och friluftsliv. Länsstyrelsen ska verka för detta genom effektiv samverkan med
andra parter och lokal delaktighet samt genom att nyttja bredden i sin
verksamhet. För att åstadkomma det ovan nämnda har vi utvecklat Ö för Ö där vi
inventerar en ö i taget från ett holistiskt perspektiv.
Målet med Ö för Ö är att:
Samla berörda aktörer för att samordna och koordinera resurser
Skapa samarbete inom lokal service, utvecklingsfrågor och insatser för och på ön
Arbeta nedifrån och uppåt, vilket innebär att alltid ha en lokal förankring
Vi arbetar med en metod där vi ringar in det som händer på ön/öarna och samlar
alla parter som är inblandade. Istället för att arbeta mot visioner och strategier
fokuserar vi på handling och fungerar som en katalysator för förändring som
stödjer kvalitet.
Ö för Ö fungerar som ett verktyg och stöd för alla inom skärgårdsutveckling som
vill driva förändring. Inom arbetet dokumenterar och kvalitetssäkrar vi projekt och
matchar idéer mot partners och bidragsgivare för att skapa lyckade förändringar
kopplade till regionens utmaningar och strategier.

www.lansstyrelsen.se/stockholm

