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Årets båtmässa är över, Skärgårdsstiftelsens vänbok är på väg ut till
vännerna och solen skiner. Det är
tre tydliga vårtecken. Det blir inte
mindre vårkänsla av att man ser alla
färgglada påskris som står till försäljning här och där. Efter en mörk vinter
känns det ljuvligt att vårtecknen är så
många.
På båtmässan var det färre besökare

än tidigare år men i Skärgårdsstiftelsens monter hade vi, till vår glädje,
många besökare. Under båtmässan samlade vi våra vänner till årets
vänmöte och vi var lika många som
vanligt. Drygt 250 vänner kom och
lyssnade på presentationen av årets
vänbok och fick en redovisning av
vad som hänt i stiftelsen under året.

Lena Nyberg

Vänboken ”Matbok från Svenska

Högarna” har fått mycket positiv
publicitet, vilket vi är stolta över. Vid
vår pressträff före mässan kom 23
journalister för att lyssna på Sarahs
berättelse om kokboken och arbetet
med den. Vi hoppas att kokboken
ska locka nya vänner till oss och öka
intresset för stiftelsen och skärgården
bland grupper som vanligtvis kanske
inte möter vår verksamhet.

Under båtmässan presenterade vi även en ny
app. Det är inom ramen för vårt projekt Båtmiljö.se. Appen visar bland annat var du som
båtägare kan hitta toatömningsstationer och
båtbottentvättar i skärgården. Information som
kan vara bra att ha som skärgårdsnjutare.

I vår monter på
mässan visade vi
även resultatet av
ett annat projekt
vi genomförde i
slutet på förra året.
Ett sopprojekt som
gav möjlighet att
ta upp ”skräp” som
hamnat på havsbotten. Genom att
visa vad man kan finna på havets botten hoppas vi på att
de som vistas i skärgården ska bli mer medvetna om vad
man ska göra med sitt skräp. I vart fall ska det inte kastas
över bord, helst ska det tas med hem.
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Årets upplaga av Skärgårdsnatur kom från trycket precis innan båtmässan.
Den finns nu att beställa eller kan hämtas på kansliet. Om några veckor börjar
den dyka upp i skärgården. I årets upplaga av Skärgårdsnatur kan man inte
bara läsa om våra områden och vår verksamhet utan där finns även en kort
presentation om vad som hände inom stiftelsen under förra året. Skärgårdsnatur är en skrift som kan hjälpa alla skärgårdsentusiaster att hitta rätt i Stockholms skärgård.
Vårförberedelserna är nu i full gång runt om

på stiftelsens öar. Grinda brygga kommer snart
att vara färdigbyggd. Servicebyggnaden på
Riddersholms camping renoveras för att vara
mer inbjudande under kommande sommar. Kommunalt vatten planeras till både Riddersholms camping och Skälåkers camping, båda
anläggningarna hade stora vattenproblem under förra sommaren.
På Utö hoppas vi kunna öppna upp kvarnen till sommaren och vandrarhemmet på Utö ska under året få ett välbehövligt lyft i form av
målning. Under våren kommer stiftelsen att bjuda in några aktörer på
Utö för att starta en diskussion om möjliga utvecklingsaktiviteter på ön.
Vi hoppas att, tillsammans med andra aktörer, med små medel kunna
förbättra attraktionskraften på Utö.
Även på Kalholmen ska vandrarhemmet målas under året. Jordbruket
på Hjälmö har fått särskilda medel från Leader Uross för att utveckla
den publika delen av stiftelsens skärgårdsjordbruk. Någon större förändring kommer kanske inte att synas inför årets sommar men arbetet
med att skapa ett än mer informativt jordbruk kommer att påbörjas.

Arbetet med stiftelsens barn- och ungdomsprojekt har också satt

igång. Under våren kommer flera skolor i skärgården att få besök
av stiftelsens projektledare, allt för att få mer kunskap om vad barn i
skärgården tycker om sin vardag och vad som skulle kunna bli bättre.
Detta ska ge stiftelsen och andra aktörer i skärgården bra information
om vad vi kan göra för att möta önskemålen från våra yngsta skärgårdsbor.

Nu hoppas vi på en skön och solig påsk i skär-

gården. För alla våra vänner väntar en rad trevliga
vänaktiviteter under våren. Missa inte dem i nästa
nummer av Stångmärket.
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