God Jul och Gott slut
på Vindarnas år
Bäste medlem
Att leva upp till vårt syfte är inget som vi på något sätt kan göra utan en gemenskap med
tydliga mål och engagerade medlemmar d.v.s. det är inget vi kan göra utan Dig.
Visste du att vi nu är 636 stycken själar som ”gillar” vår kanal på Facebook
vilket givetvis är glädjande, men vi kan bli fler och vi kan bli ännu bättre.
Det handlar ju faktiskt inte i grund och botten om SCSC i sig självt utan, mer
viktigt, om de frågor som vi belyser eller de behov som vi faktiskt
fyller…..den gamla klyschan stämmer fortfarande….ju fler vi är tillsammans
desto……så låt ditt fantastiska engagemang och intresse sprida sig till så
många som bara är möjligt.
Inlägget om havsbottnen som är täckt av gips lästes av 1 787 personer och strax över 1 000
personer tog del av inlägget om det störtade flygplanet som inte går att skydda, men det blir
bättre ….över 70 000 personer nåddes, knappt 400 personer delade och 41 000 personer såg
filmklippet om utsläppen i Hanöbukten från Nymölla Pappersbruk….nästa steg är att vi blir
virala, skämt å sido, men lite allvar finns där dock bakom en sådan önskan. Ju fler vi är
tillsammans desto lättare har vi att påverka olika krafter till beslut och då också genomföra
de förändringar som ligger i linje med det vi menar är ett hållbart hanterande av både vår
miljö, djurliv och kulturarv.

En av många utsläppstuber från Nymölla pappersbruk

ut

Men det skall ju inte vara enkelt….Vindarnas år. Med blicken i backspegeln så är det inte
konstigt att just kalla året för vindarnas år. Det var redan tidigt under året som vi slutade
räkna alla dyk och andra aktiviteter som blev inställda p.g.a. av vädrets makter.

Halifax-projektet är bland några
projekt som lidit kraftigt av just
inställda dyk. Ett annat exempel är
Friesland (Focke Wulfen) där även
sökandet från ytan varit mycket svår
att genomföra.

Frieslands troliga vrakplats, dykare ovanför en oljetank

ut
Vi ger oss dock inte i första taget, detaljplanerna för dessa projekt är i full gång och det finns
framskridna aktiviteter som du gärna får vara med och engagera dig i….det kommer att bli
spännande…
Det skall också tilläggas att vi fått lite fler båtar till vår förening. Robert och Ulrika Schön har
upplåtit sin 10 m RIB-båt till föreningens förfogande. Vidare har några nya båtar sjösatts av
våra medlemmar som, på olika sätt, kommer att vara en del av SCSCs engagemang under
kommande år.
Men….året har knappast lämnats utan bra resultat på vårt engagemang och agerande.
Projektet kring Hanöbukten med Kjell Andersson och Andreas Vos i spetsen har satt tydliga
spår bland både medborgare, politiker och andra beslutsfattare som direkt eller indirekt
påverkar Hanöbuktens, minst sagt, katastrofala tillstånd.

Föreningen har också kommit en bit på väg kring sitt arbete med Öresund och de problem
som finns där, inte minst i och omkring Landskrona hamn.
Planerna för ett starkt och tydligt miljöarbete under 2018 är i full gång. Intresset för dessa
frågor är stora, inte enbart för SCSC, utan för allmänheten i stort. Vi blir mer och mer
medvetna om att vi till mans måste ta ett eget och större ansvar för att uppnå en hållbar
framtid där kommande generationer också skall få förmånen att få uppleva djur och natur på
så vis som vi fått göra.
Föreningen har också påbörjat en förstudie för att involvera andra aktörer och andra länder
till ett miljösamarbete för hela Östersjön…..vill du vara med i ett tidigt skede?
Det är aldrig försent för förändringar, det handlar enbart om att göra om och göra det
bättre, men tiden går och den där tidpunkten utan möjlighet till återvändo finns där framme
någonstans…. låt oss tillsammans arbeta för att flytta det långt fram i tiden om inte helt
eliminera den.
Vi har också i dagarna skickat ett
öppet brev till våra politiker med
uppmaningen om att göra om
och göra rätt – Miljöpröva fisket.
Vi har redan fått en hel del
reaktioner vilket är positivt. Vi
hoppas givetvis att miljön och
havet också kommer upp på
agendan vid det kommande
valet, havet är i allra högsta grad
i behov av detta….och vi kan
faktiskt tillsammans se till så att
våra beslutsfattare går från tanke till handling.

Ålfiskare i Hanöbukten

ut

”Flaskhalsar” finns det alltid gott om, men det finns också en uppsjö av möjligheter som tur
är och som också uppväger det motsatta. Två av dessa ”halsar” är dock svåra att övervinna,
ni kan säkert lista ut vilka dessa är……helt rätt, Tid och Kapital.
Vi är en ideell förening med allt vad detta innebär, tiden vi engagerar oss kommer direkt från
vår dyrbara, och som oftast blygsamma, fritid. Det finns som bekant inga anställda i
föreningen som kan bistå med det rent operationella, det är Du som är signifikant med
resultatet, det är Du som gör skillnad för vår miljö och vårt kulturarv – Stort Tack!

Tiden, eller egentligen avsaknaden av densamme sätter oss i svårt situation, planerna, viljan
engagemanget finns där men dygnet har sin begränsning m.a.o. så måste vi tillsammans
arbeta för att bli ännu fler, lite av en hjälp till självhjälp så att säga.
Den andra flaskhalsen var ju kapitalet, den ständiga följeslagaren i våra projekt och
engagemang. Synd bara att det inte finns några bottenlösa guldbyxor att gräva ur, idéerna
och möjligheterna är däremot bottenlösa. Att arbeta för att få in finansiering till våra olika
projekt är en gedigen uppgift som tar mycket tid av oss, tid som vi kunde använt till mer
resultatorienterade aktiviteter. Det är bara att gilla läget, det är så här det är att verka i en
ideell förening som är så ”få” men gör så mycket för så många. Det är dock Du som kan göra
skillnad, det handlar inte om din ekonomi i huvudsak utan det handlar om ditt kontaktnät. Vi
sitter alla på så många kontakter som vill verka och hjälpa till och oftast har vi ingen aning
om det – Informera och Engagera, det är nyckelorden för att vi skall göra än mer skillnad än
vad vi gör idag.
Vi hoppas givetvis att vi får se dig som medlem även under kommande år, ditt engagemang
är viktigt.
Vi ber dig också göra en ”placeholder” i din kalender för den 8 mars 2018 det är då vi
kommer att informera och planera huvuddelen av de aktiviteter som vi tillsammans med dig
skall genomföra under det kommande året. Vi kommer också att genomföra föreningens
årsmöte. Platsen är i Sea-Us nya lokaler i Malmö. Michael Palmgren kommer också att ta
tillfället i akt för att berätta lite om Sea-Us fantastiska arbete….det kommer att bli en
spännande och innehållsrik kväll som du absolut inte bör missa.
Att få Tomten att besöka SCSC står högt på önskelistan, en välbehövlig gåva
till vår miljö och kulturarv kunde ju faktiskt vara en bra start på det
kommande året. Men vi är lite tveksamma till att tomtens släde kommer att
slira in på vår uppfart, så även detta får vi ta tag i själva ….
En Julklapp till SCSC kan med fördel delas ut till Swish – 123 471 47 05 eller
BG - 362-5688, skriv gärna vem gåvan är ifrån.

#jaggörskillnad
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