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Kommuner, organisationer och ideella föreningar
har möjlighet att ansöka om bidrag ur landstingets 
skärgårdsanslag för projekt som avser att förbättra
Stockholms läns skärgård.

För att visa vad skärgårdsbidrag kan möjliggöra, och 
för att inspirera nya sökanden, har vi sammanställt 
redovisade projekt efter ämnesområde. I det här
dokumentet kan du läsa om projekt med fokus på 
utbildning.
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Skärgårdskvinnoseminarium 2011 på Ingmarsft r AS 

Ankom 
Stockholms läns landsting 

Det 26e Skärgårdskvinhoseminariet hölls i år på Ingmarsö, 9-11 september. Trots att det regnat 
mycket i veckan så blev det jättefint väder med mycket sol under de tre dagarna. Det brukar alltid 
vara fint väder på våra seminarier. I år låg seminariet en vecka tidigare än brukligt, bl.a. för att kunna 
locka fler Åländska deltagare, de brukar ha svårt att komma tredje helgen i september. 

Skärgårdskvinnoseminariet är ett nätverk av skärgårdskvinnor från Åbolands, Estlands, Ålands och 
Stockholms skärgårdar. Vi träffas varje år omväxlande hos varandra för att utbyta tankar, 
erfarenheter om hur det är att bo i skärgården. För vi vill alla bo här. Språket är svenska, även 
Estländskorna kan bra svenska och här får de fin möjlighet att öva språket. I år kunde vi också 
välkomna ovanligt många nya deltagare, både från Finland och Sverige. Totalt var det 66 deltagare, 
38 från Sverige (13 från Ljusterö), 19 från Finland, 6 från Estland och 3 från Åland. 

Vi var alla uppdelade i många olika logi på ön, hela 12 stycken, hemma hos fastboende på Ingmarsö. 
Det uppskattades av många deltagare, att få komma hem till Ingmarsöborna, som öppnat sina hem 
för dem, med "stugmys" på kvällskvisten. Under första dagen fick vi göra flera studiebesök. Skolan 
med förskola och Taxi Stockholms växel. Anci Eriksson berättade om växeln och hur oerhört låg 
personalomsättningen är, vilket ju är en stor vinst för Taxi Stockholm. På Wetaplast visade Peter 
Ljungberg hur fabriken i Fibes lokaler fungerar och vilken typ av produkter de gör. På Norrgården fick 
vi också en fin beskrivning av verksamheten, hur man lyckats få tillbaka Norrgården av kommunen 
och hur man arbetar med att restaurera husen och skapa ett hembygdsmuseum i ett av uthusen. De 
två mangårdsbyggnaderna används som Bed & Breakfast för att dra in pengar. Mycket ideellt arbete 
läggs ner här. 

På lördagens förmiddag blev det olika aktiviteter som valts i förväg. Många valde att paddla hos Lena 
Eklund. De fick kämpa på, för de fick paddla iväg till Träsko och tillbaka, till nästa studiebesök. Andra 
cyklade till kulturjordbruket på Brottö där de tittade på Higlands cattle med långa horn och lång päls. 
Matts Jansson berättade för de intresserade åskådarna. Ett gäng valde också att cykla ännu längre 
iväg till tegelbruket, men det blev lite långt för de fick skynda sig tillbaka till fikat på södra bryggan. 
En annan grupp valde att vandra och titta på naturen och landskapet, under guidning av Anna 
Koffman. Anna leder flera naturvårdprojekt på Ingmarsö. Den sista gruppen valde att göra "hemma-
hos-besök" hos bofasta på ön. Det var Sigbrit Norenvik och Birgit Salomonsson som visade upp sina 
hem och berättade om hur de lever på sin ö. 

Efter fika på södra bryggan bordade alla, utom paddlarna, Swea Sandö, som tog oss till Träsko. På 
Träsko finns två bofasta och ett mindre antal sommargäster. Christer och Ulla driver Svartsö Sjötaxi 
med hemmahamn på Träsko. Christer äger också Träsko Kvarn som tronar på toppen av ön som ett 
tjusigt landmärke. Idag ännu tjusigare än för några år sedan. Christer har fått en ny hobby; att rusta 
kvarnen till full funktion. Han är med andra ord mjölnaraspirant och målet är att kunna sälja 
stenmalet mjöl från Träsko Wäderqvarn om några år. 

Söndagen bjöd på frivilliga studiebesök, man kunde hinna med många om man var snabb. Eklunds 
båtvarv med gästhamnen, Erikssons båtbyggeri & båtbyggarskola, Ingmarsö livs, Hembygdsmuseet 
vid Norrgården, turistbyrån vid södra bryggan samt krogen och en extra cykeltur till Brottö för att 
titta på de balla korna. 



Seminariet kännetecknades också av oerhört god mat. Fredagens och lördagens festmåltider på 
Lurkan var grillat fläskkött med jättegod salsa och tillbehör, fisksoppa och cheesecake. Linda Karlsson 
heter den suveräna kocken. Ett frukostbröd var hembakat av Astrid Lövros och var också en riktig 
höjdare. Lena Salomonsson, Ö-kocken, var också upphovskvinna till suverän lunchsoppa i form av 
gulasch och pastasallad med mycket godsaker i. Avslutningslunchen avåts i suveränt solsken på 
Ingmarsö krog vid södra bryggan, rimmad lax med dillstuvad potatis. Nu var det också dags för att 
presentera nästa års arrangör, som brukar vara ett hett ämne med mycket lobbande under 
seminariedagarna. Våra kära arrangörer på Ingmarsö gjorde allt mycket bra, men detta gjorde de 
baklänges. För nästa års arrangör var redan klar. Så det fick vi reda på vid första middagen på 
fredagen. Det kändes minsann lite annorlunda. Men alla kunde istället glädjas under seminariet till 
att Kumlinge på Åland blir nästa års resmål. De har också valt att lägga seminariet till sista helgen i 
september. Nu kunde vi istället få se en film som presenterade Kumlinge för oss, så vi blev riktigt 
suktade. Ja, så bra kan det bli när man gör saker baklänges. 

Lurkan, Ingmarsöbornas bygdegård, var platsen för både goda middagar och försäljning av medhavda 
produkter. Allt från skrattande katter, handdukar, godis, muddar, stickat, själar, Herba Life och 
tenntrådssmycken. Lurkan är utrustad med både bar, kök, grill utomhus och dansgolv. Så bättre lokal 
fick man leta efter. Vi blev underhållna från scenen av Hatte Furuhagen som berättade mycket 
initierat om Ingmarsös historia ur flera perspektiv, bondens, militärens, kyrkans och fiskets betydelse 
i våra skärgårdar. Det visade sig också att Anci på taxiväxeln var riksspelman och hon och hennes 
blivande man underhöll oss med fantastisk folkmusik på nyckelharpa och citter. Noterat på Lurkans 
utedass; trasmattan på golvet var målad i glada färger direkt på trägolvet med fransar och allt. 

Ungdomarna på Ingmarsö ville bilda en ungdomsförening, men de hade ingenstans att träffas. I 
början träffades de i skolan var 14e dag. Så småningom fick de höra att Äpplarö Hotell skulle rivas. 
Ägaren Gösta Åhlén fick veta att de var intresserade av virket. Familjen Björklund skänkte en bit mark 
på Ingmarsö vid Mattsonkärret och Gösta Åhlén bekostade ditforslingen av virket. Allt arbete har 
skett ideellt och huset stod klar 1962.1961 bildades ungdomsföreningen och de firade 50 år i år, sen 
firas 50 års jubileum nästa för själva huset, Lurkan. Namnet Lurkan är en Ingmarsö benämning på en 
fisksump, där fisken förvaras levande innan försäljning. Öborna har olika smeknamn på varandra, 
Möjabockar, Svartsösvin, Äpplarötuppar o.s.v. Ingmarsöborna kallas Sådfiskar, "såd" är en fisksoppa 
gjord på skräpfisk. Och var ska Sådfiskarna vara på sin fritid om inte i Lurkan. 

Vi lärde oss också att Ingmarsö är större än man tror. För det blev en massa gående över ön till olika 
aktiviteter och boenden. De flesta som bor här har fordon av enklare slag, cyklar, moppar, 
flakmoppar, fyrhjulingar, golfbilar. Noterat på vägen nånstans på Ingmarsö; en av 
Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän som bor på ön, kom farande i rejäl fart med sin fyrhjuling och mellan 
honom och styret stod hans fina hund med nosen rakt i fartvinden och pälsen fladdrande och 
svansen viftandes åt andra hållet i full fart. Jycken såg fullkomligt superlycklig ut. Och inte hann man 
få upp kameran för att föreviga detta synintryck. Men flera andra bilder blev det och några ser ni här 
intill. 

Tusen tack för ett suveränt seminarium 2011. 

Text och foto Yvonne Skanlert Werner 



Nybörjarviken 

 

Projektet Nybörjarviken har skapat en övningsplats där båtägare kan öva tilläggning vid boj, 

Y-bom och i naturhamn. Syftet har varit att förmedla praktiska kunskaper så att nyblivna och 

presumtiva båtägare ska våga ge sig ut för att upptäcka skärgården och dess möjligheter.  

I Hästholmsviken på södra Grinda i Stockholms mellersta skärgård, har en befintlig brygga 

anpassats för ändamålet samt tillgänglighetsanpassats. På bryggan har en skylt satts upp med 

information om bryggans syfte. I anslutning till bryggan har en tillgänglighetsanpassad 

mulltoa byggts med en ramp för rullstolar. 

 

Projektet startade 2013. Under den första säsongen användes bryggan av många 

privatpersoner för övning och olika utbildningsföretag har använt den för sina 

manövreringsprov.  

 

Projektet har genomförts av Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län samt branschorganisationen 

Sweboat, vars medlemsföretag framöver kommer att stå för instruktion och handledning vid 

ett par tillfällen per säsong. 

 



Ankom 
Stockholms läns landsting 
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Sammanfattning Young Voices 

Young Voices är ett projekt som har syftat t i l l att förbättra ungas 
Tillvaro i Ålands och Stockholms skärgård genom att ta tillvara på 
ungas 
egna idéer och förslag och göra dem mer delaktiga i skärgårdens 
utveckling. Bakom projektet står Skärgårdsstiftelsen 
i Stockholms län och SKUNK - skärgårdsungdomarnas intresseorganisation 
på Åland. 
Några av de mest framträdande resultaten är ungas önskan om 
att få vara mer delaktiga i sina kommuner. De vill träffa sina politiker 
och t jänstemän och diskutera alltifrån fr i t id och skola t i l l skärgårdstrafiken, 
jobb och bostäder. En stor andel vill engagera sig i sina öars 
utveckling. Fritid är ett område som ungdomarna vill se stora förändringar 
inom. De vill ha en rikare fr i t id med fler organiserade aktiviteter 
med professionella ledare, gärna gemensamma arrangemang tillsammans 
med ungdomar från andra öar och sommargäster. Majoriteten 
av ungdomarna uttrycker en önskan om fler vänner då det många 
gånger kan kännas ensamt att bo på en ö med bara några få jämnåriga. 
De efterfrågar ett ökat samarbete mellan skolorna i skärgården 
samt gemensamma mötesplatser och aktiviteter. Ungdomarna vill 
även se satsningar på kommunikationerna i skärgården. Kommunikationerna 
påverkar deras liv i mycket hög grad och engagerar därför 
många. De vill kunna träffa vänner på andra öar och åka in t i l l stan 
för att träffa vänner och ta del av fritidsutbudet där. 
Andra synliga resultat är att ungas nätverk i skärgården har stärkts 
genom att de har fått träffa andra ungdomar under gemensamma 
träffar i projektet. Ungdomarna har fått en ökad demokratisk kompetens 
då de lärt sig att formulera och uttrycka sina åsikter och att 
samarbeta med andra. Genom att få diskutera och arbeta med olika 
teman har intresset och engagemanget ökat för frågor som rör både 
skärgården och samhället i stort. Detta visar tydligt vilka vinster ett 
aktivt ungdomsarbete i skärgården kan ge. Projektets slutsats är att 
en gemensam satsning på ett aktivt ungdomsarbete skulle stärka hela 
skärgården. Ungdomar som känner att deras idéer och initiativ blir 
tillvaratagna och satsade på, mår bättre, har större framtidstro och 
engagemang och chansen att de väljer att flytta tillbaka ökar. Ett aktivt 
ungdomsarbete i skärgården ger således större förutsättningar för en 
levande skärgård i framtiden. 

S K A R G A R D S S T I F T E L S E N 
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mjm CENTRAL BALTIC 
INTERREG IVA 
PROGRAMME 
2007-2013 

JL 
FRILUFTSFRÄMJANDET 

Stockholms läns landsting 
Tillväxt, miljö och regionplanering 0 Österåker 



 

                     LANDSORTS SJÖ- OCH MILJÖCENTRUM ekonomisk förening 

  
Landsort, 149 95 Nynäshamn                      www.landsort.com                         lsmc@landsort.com             
          Tel:  08 – 520 340 05                   Org. nr: 769 603 – 3575            Postgiro: 35 48 12 – 0                            

Roland Steen  2014-01-09 

 

 

Projekt Landsorts Kulturum och Kunskapsstation 
(LS 1403-0271) -slutredovisning 
 

 

 

Sammanfattning för kontorets hemsida 
 

Projektet drevs under 2014 som en del i ett långsiktigt arbete för att förverkliga en idé om 

ett Landsorts Kulturum och Kunskapsstation, ett center för maritimt arv och miljö, vars 

utgångspunkt är att vara ett attraktivt och känt besöksmål för turister såväl som för skolor 

och forskare. Därmed ska säkras ett större underlag för verksamheter, jobb och fastboende 

på Landsort. Projektets speciella delmål var att med hjälp av relevanta kompetenser - 

museiexpertis, arkitekter och sakkunniga inom det maritima arvet - få till stånd en genom-

arbetad plattform för konceptet och grundläggande tillstånd för en ny typ av byggnation i 

yttersta skärgården. Projektet har i sin svenska del finansierats främst av Stockholms Läns 

Landsting, med bidrag även från Nynäshamns kommun och Länsstyrelsen i Stockholm. 

 

Projektet har haft en andra del i ett motsvarande konceptutvecklingsprojekt med basen i 

EUs Östersjöstrategi. Landsort (föreningen LSMC) har under året varit lead partner för 

projektet Routes to the Baltic Maritime Heritage (www.viabal.eu) i syfte att knyta 

samman flera platser runt Östersjön med samma behov som Landsort och med snarlika 

ambitioner. Delmålet i det arbetet har varit att få fram ett koncept som i sin förlängning 

ska kunna klassificeras som ett EU Flagship in Tourism. Projektet har i denna del under 

året finansierats av EU Seed Money Facility i Rostock. 

 

För den Landsortsspecifika delen ledde projektet fram till ett samlat koncept, visualiserat 

med miljöbeskrivningar, översiktliga ritningar, byggmodell, landskapsbilder, presenta-

tionsmaterial och, framför allt, en konceptuell beskrivning av centrets verksamhetsidé 

och utformning - ”KIKA på Landsort”, en kunskapsportal till Landsort och Östersjön. 

 

I november beviljade länsstyrelsen, efter samråd också med Nynäshamns kommun, dis-

pens från strandskyddsbestämmelserna för det tänkta centret.  

 

För den EU-specifika delen har arbetet under 2014 lett fram till ett utarbetat koncept, med 

preliminärt  sju länder inblandade och med en uppläggning i fem sk work packages. 

Under 2015 avses detta koncept utgöra underlag för gemensamma ansökningar inom t ex 

InterReg programmen. 
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