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Vid återsamlingen efter sommaren säger många att de har

upplevt sommaren både kort och bitvis regnig, men vi som
varit i Stockholms skärgård kan konstatera att så dåligt väder har det inte varit. Vattnet har inte varit så varmt och visst
har det kommit en och annan skur, men i det stora hela har
vi haft en relativt fin sommar. Vädret har dessutom lett till ett
rekordår när det gäller kantareller!

Runt om i skärgården har det varit full aktivitet och

många har varit ute och gjort besök på våra områden, även om det naturligtvis hade kunnat vara ännu
fler. Grinda var mycket välbesökt på midsommarafton, Finnhamn hade många nya besökare i början på
augusti när där anordnades en miljö- och musikfestival för unga vuxna, Reearth. I norra skärgården samlades många deltagare när tävlingen Amfibiemannen
anordnades.Stiftelsens nya snorkelled vid Björnö
har också varit välbesökt och på Björnö anordnade
KFUM dagläger på stiftelsens mark som lockade
många barn till skärgården. Det har varit full aktivitet
runt om i stiftelsens verksamhetsområde.

Under sommaren har stiftelsen synts i media vid flera

tillfällen både rörande den nya snorkelleden, när det blev
dags för havstulpanvarning och när det gäller Fortifikationsverkets marker. Diskussionen med Fortifikationsverket
fortsätter, stiftelsens styrelse har ställt sig bakom ett förslag som skulle innebära ett markbyte som ger stiftelsen
marken under vårt värdshus på Fejan och den obebyggda
delen på Huvudskär.
Missade du ABCs inslag om snorkelleden i somras så kan
du se det på SVT Play

En av sommarens höjdpunkter för min egen del

var att få följa med på en fågelinventeringstur i
norra skärgården. Några av stiftelsens medarbetare med en grupp frivilliga hängivna fågelskådare
gav sig ut en hel dag för att bland annat inventera
skräntärnor. Engagemanget och kunskapen var
fantastiskt och många ungar ringmärktes under
dagen. Detta är ett arbete som sker inom stiftelsen och har stor betydelse för djurlivet och är
något som vi vill bli ännu bättre på att kommunicera ut externt.
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Sensommarens vänresor gick till Grönskär, Tärn-

skär och Nämdö. Det är alltid lika roligt att kunna
erbjuda våra vänner dessa unika resor med guidning och god mat till uppskattade resmål. På
Grönskär tog tillsynsman emot och alla som ville
fick komma upp i fyren. Under resorna till Tärnskär
och Nämdö träffade vi tillsynsmän och jordbrukare
som berättade om jobbet och naturen. Nu börjar
vi planera 2013 års resor, hör gärna av dig med
önskningar.

Hösten närmar sig nu med stormsteg och därmed nya utmaningar för Skärgårdsstiftelsen. Under hösten
kommer fler åtgärder göras inom ramen för det infrastrukturprojekt som vi driver. En ny hemsida kommer
att publiceras som ett än bättre verktyg för våra besökare. Stiftelsen fortsätter att söka externa medel för
att kunna göra mer publika åtgärder inför kommande sommar. Stiftelsens ambition är att i större utsträckning kunna erbjuda upplevelser för stora och små på våra öar. Det innebär bland annat att i större utsträckning kunna lyfta fram och informera om skärgårdens kulturhistoria samt unika naturvärden.

På stiftelsen har vi börjat höstterminen med att visa upp vår

breda verksamhet både för Landshövding Chris Heister och
för Landstingsledningen med finanslandstingsråd Torbjörn
Rosdahl i spetsen. Detta gör vi för att öka förståelsen för de
utmaningar stiftelsen står inför samt för att engagera våra
samarbetsparter och huvudfinansiärer närmare vår verksamhet och verklighet. Det har varit mycket lyckade resor där
alla uttryckt stor förståelse och uppmuntran i arbetet med att
utveckla skärgården och stiftelsens verksamhet.

Hösten ger även en viss möjlighet för skärgårdsstiftelsens per-

sonal och våra samverkansparter att få ta en välförtjänt vila. När
andra är ute i skärgården för att få njuta av sin semester jobbar
våra tillsynsmän och naturvårdare för högtryck. Sopor ska hämtas,
dasstunnor tömmas och besökare kan behöva en hjälpande hand.
Utan vår fältpersonal skulle inte livet i skärgården kunna vara så
välorganiserat och öarna så städade.
Men även våra vandrarhemsvärdar, krogar, campingar, butiker,
jordbruk och andra som står för service i skärgården behöver nu
få en välförtjänt ledighet så att de kan ladda batterierna inför nästa
säsong för då ska vi med gemensamma krafter locka ut ännu fler
besökare för att få uppleva hur härligt det är att få tillbringa lediga
dagar i skärgården.
Vi vill önska alla läsare av nyhetsbrevet en bra start på hösten och
god lycka i svampskogen!

