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För många står nu semester framför dörren eller så har
man redan börjat njuta av sin ledighet. Så är det inte för
Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän och naturvårdare, för
dem nalkas nu den stora högsäsongen. Runt om i skärgården har vi 45 medarbetare som står beredda att ta
emot besökare och finnas till hands när de kan behövas.
En trasig motor, en vilsen båtfarare eller en undran över
var det finns en toa kan vara vardagsproblem för stiftelsens medarbetare.
I våra informationslådor ska det nu ligga fullt av infor-

mationsmaterial om vad man kan ta sig an i Stockholms
skärgård och det finns en hel del man kan göra under
sommaren. På stiftelsens hemsida finns det en rad spännande tips i evenemang som sker runt om i regionen.
Redan veckan efter midsommar kommer Skeppsholmen
att förvandlas till en festplats. Seglingstävlingen Gotland
runt startar i år från Skeppsholmen. Runt om i området
kommer det finnas tält och aktiviteter som har koppling
till segling, havsmiljö och skärgårdsnatur. Självklart finns
även stiftelsen där och informerar och värvar vänner.

I sommar kan man till exempel åka på kajpartaj på Utö,

lyssna på trubadurer på Lidö, lyssna på band på Fejan,
eller varför inte fira midsommar på Grinda! I början på
augusti kommer det arrangeras en särskild musik och miljöfestival på Finnhamn. Reearth samlar några av Sveriges
främsta musiker för att ta ton och ta ansvar för vår miljö.
Alla dessa aktiviteter och många fler kan man läsa mer
om i Stångmärket som delas ut bland annat i skärgården.
Listan finns även på stiftelsens hemsida »

Det finns mycket som händer i skärgården. En ny snorkelled på stiftelsens
vatten utanför Björnö kan också provsimmas. Igår invigdes den nya leden som är
anpassad för personer med rörelsehinder
och synskador. Vid denna snorkelled finns
en brygga som gör det lättare att ta sig
ner i och upp ur vattnet om man har ett
rörelsehinder. Leden och bryggan har vi
kunnat anlägga med stöd av Världsnaturfonden, Stockholms läns landsting och
Humana Assistans AB.
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För någon vecka sedan invigdes ett nytt dass på Finnhamn. Det är en service till besökare i skärgården. Runt
om på stiftelsens öar finns det dass, sopmajor, bastun och
bryggor för att underlätta livet i skärgården för båtfolk och
andra skärgårdsentusiaster. Just vid det här dasset på
Finnhamn testar tillsynsman Lars Westling nya vägar för
miljövänlig långtidskompostering.
Vårens vänaktiviteter har varit uppskattade. Vid årets

fyrresa med Birka deltog många skärgårdsvänner och fick
en härlig tur runt om bland alla skärgårdens fyrar. Till hösten kommer en rad nya erbjudanden om vänaktiviteter. Vi
hoppas att även dessa ska locka.
Skärgårdsstiftelsen behöver våra stödjande vänner så ta
sommaren i akt och värva en nya vän till stiftelsen. Ska
vi kunna fortsätta vårt omfattande arbete runt om i Stockholms övärld behöver vi fler vänner och ett ökat stöd.

Vi vill önska alla läsare av nyhetsbrevet en riktigt skön
skärgårdssommar och glad midsommar!

