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Det sjuder av aktivitet i skärgården just nu. Alla skär-

gårdsaktörer fejar och fixar för att vara redo när sommaren kommer och för att stå redo för att ta emot alla som vill
besöka skärgården. Vi hoppas att många ska ta chansen
och åka ut till vår vackra övärld.

Även Skärgårdsstiftelsen planerar att kunna erbjuda
några förbättringar under kommande sommar och arbetet
pågår för fullt. På Riddersholms camping inviger vi i början
på juni ett nyrenoverat servicehus och anläggningen har
fått en uppkoppling till kommunalt vatten. Förbättringar
som vi vet välkomnas av de som regelmässigt besöker
anläggningen.
På Grinda står nu den nya bryggan på södra sidan färdigbyggd och invigs den 24 maj. Bryggan ska öka tillgängligheten och förhoppningsvis leda till än fler besök
på Grinda. Vår invigning kommer att ha direktsändning i
Skärgårdsradion 90,2, lyssna gärna på den mellan 10.00
och 14.00.
Lagom till sommarens badsäsong kommer det att

finnas möjlighet att utnyttja stiftelsens andra snorkelled vid Björnö, som kommer vara tillgänglig för
både rörelsehindrade och synskadade. Vi hoppas att
denna snorkelled ska öka möjligheten för fler att ta
del av den vackra natur som Stockholms skärgård
erbjuder under ytan. Redan sedan tidigare finns en
snorkelled vid Nåttarö.

Stiftelsens ambition är att kunna möta barn och
ungas önskemål bättre i skärgården och projekt
Young Voices har nu tagit sina första steg. Vår projektledare har träffat barn och ungdomar på flera öar
och budskapet från de unga skärgårdsbor som hon
träffat är att man vill ha fler mötesplatser och mer
aktiviteter där man kan träffa kompisar. Det sa även
skoleleverna Alicia och Jesper som blev intervjuade
under en pressträff som projektet anordnade i Ljusterö skola. En annan önskan som förekommer är att
det ska vara lättare att ta sig mellan öar för att träffa
kompisar.
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En mötesplats för yngre barn i sommar kan

vara stiftelsens naturstig för barn på Finnhamn.
Den byggdes av stiftelsen personal under förra
hösten. Ska du ut i skärgården med mindre
barn kan det vara en besöksplats. Vill du åka
och bada kan du ta en tur till Oxnöbadet på
Gålö. Där har vi numera en mulltoa som är
tillgänglighetsanpassad. Ett perfekt utflyktsmål
för barnfamiljer.

Stiftelsen har flera vandrarhem som du kan

besöka under sommaren. På Arholma vandrarhem har vi nya arrendatorer som bedriver
verksamheten. De välkomnar besökare och
vill gärna ha barn och ungdomsgrupper. Stora
Kalholmens vandrarhem liksom Utös vandrarhem kommer att stå nymålade till sommaren. Vi
vill även påminna om det nya vandrarhemmet
på Ekudden, Gålö. Det öppnade förra året och
fortsätter sin verksamhet i år.

Projektet Green Island har snart nått halvtid
och har nu samlat god kunskap om miljövänliga, småskaliga lösningar på tekniska problem
i skärgården. Inriktningen är framförallt avfall,
avlopp och energi. Under våren har det och
kommer det att anordnas seminarium för att utbyta och sprida kunskap. På projektets egen hemsida
kan du se mer om deras arbete. Under senare delen av sommaren går det att ta del av arbetet i
form av en utställning på Utö.
Utställningen kommer att finnas på hamnplan. Under våren anordnas en rad vänresor. Du kan läsa
mer om dem på vår hemsida och i senaste numret av Stångmärket. Vill du få inspiration om vad du
kan göra på egen hand i skärgården så kan du som vanligt titta i Skärgårdsnatur eller läsa nästa
nummer av Stångmärket som ska locka till besök på stiftelsens områden. Ett sista lästips är vår senaste rapport Levande skärgårdsnatur. Den ger en bra bild av situationen för skärgårdens djur och
växter.
Beställ eller ladda ner ”Skärgårdsnatur” och ”Levande skärgårdsnatur” på stiftelsens hemsida!
Njut av våren och glöm inte att hänrycka lite till pingst. Det är bara vår en gång om året!

