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Exempel på projektidéer, Nämdöskärgården 5-6 november 2015 

1. Vandrarhem av lärarbostaden vid skolan på Nämdö 

För vad och vem: Skapa en levande Nämdöskärgård och arbetstillfällen, utveckla den 

naturnära turismen. 

Hur: Kontakta kommunen (Värmdö Bostäder), hitta finansiering, söka bidrag, planera för 

verksamheten. 

2. Nämdö miljöhamn - småskalig gästhamn med utvecklad service 

För vad och vem: Serviceutbud (båtmeck, båttvätt, dusch & toa, sopsortering) 

Trygghet, skyddad gästhamn-Miljömedvetenhet-Mötesplats-ökad tillgänglighet till 

reservatet, ön och Östanviks gård. För Båtturister, skärgårdsboende, permanentboende, 

besökare, näringsidgare. 

Hur: Söka stöd för projekt, vad kan sökas? Var kan vi söka? 

3. Bredband etapp 2, Nämdöskärgårdens infrastruktur - samordna! 

För vad och vem: Bra bredband för alla i Nämdöskärgården. Vitalt för fastboende, 

fritidsboende och gästande turister. 

Hur: Samla intressenter och söka samarbete med kommunen. Samverkan kring stigen från 

Prästgården till Krokvik som passerar Tjusvik. Samordna övriga aktörer (ex Vattenfall) för 

utbyggnad samt uppgradera befintligt nät. 

4. Gemensamma vatten- och avloppslösningar 

För vad och vem: Underlätta och tydliggöra alternativ för fastighetsägare och kommun 

Hur: Enkelt godkännande, inget bygglov, visa konkreta exempel, finansieringslösningar, visa 

certifierade produkter, manual för samägande servitut mm. 

5. Skärgårdsmästerskap i löpning / motionsslingor 

För vad och vem: För friluftsliv, motion, samverkan, glädje - För alla åldrar tillsammans 

Hur: Anlägga löpstigar, arrangera tävlingar, bilda en sportgrupp i hembygdsföreningen, söka 

stödpengar. 

6. Digitala kommunikationsHUBAR – inventering/dokumentation av kogrindar, vägar och 

lokala platser 

För vad och vem: Smörgåsbord av aktiviteter och platser att besöka och uppleva för alla. 

Sommarjobb för unga entreprenörer att mäta in platserna.  

Hur: Värmdö kommun kallar till entressemöte, Ta hjälp av kommunens kartor samt 

Lantmäteriet. Inventera intressanta platser samt markera alla kogrindar som funnits. 

7. Minska hjortbeståndet på Nämdö -  

För vad och vem: För alla med odlingar av olika slag, blommorna på kyrkogården, bättre 

fördelning av vilt på ön och fler fjärilar... 

Hur: Samordning av jaktlagen, bilda ett jaktråd. Skjuta av fler hjortar! 

8. En kulturplan för Nämdöskärgården 

För vad och vem: Synliggöra det som finns som en attraktion för alla. Utveckla befintliga 

verksamheter och hitta nya. Utveckla möjligheterna för kulturaktörer till försörjning på 

helårsbasis. 

Hur: Inventera det som finns och görs. Presentera i attraktiv form. Samverka för utveckling. 
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9. Skärgårdens kälk- och rodelklubb. Ett samarbete mellan öar samt en startramp på 

Rögrund. 

För vad och vem: Fart, spänning, gemenskap, ledarskap, utbildning, läger, samarbete mellan 

regioner, kommuner, länder och öar. För ungdomar, turister, föräldrar (alla inblandade). 

Prova-på-aktivitet. 

Hur: Planera för startramp på Rögrund (ritning, kalkyl, bygglov, verkställande/färdigställande) 

Huvudman? 

10. Tänk på miljön – sopsortering 

För vad och vem: Plats för källsortering, information om att ej elda miljöfarligt. 

Hur: Kontakta Värmdö kommun 

11. Öppna landskap/markrestaurering/röjning/gallring/jordbrukslandskap 

För vad och vem: Öppna gamla igenvuxna marker (Nämdö och Uvö). Röja runt gamla 

åkermarker och ängar. Gallra skog. Mer lokalt producerad mat genom mer djur, 

jordanvändare och skogsbruk/viltvård. Till nytta för djur, natur och friluftslivet, allmänheten, 

lokalbefolkningen. Arbetstillfällen. 

Hur: Röjningsarbeten/gallring, stängsel för betesdjur. 

12. Löpspår 

För vad och vem: Väl utmärkta löpspår med märkning och tydliga start och mål. För alla. 

13. Lampa i Björkvik 

För vad och vem: För alla som mörka höstkvällar passerar Björkvik till och från kvällsbåten.  

Hur: Se över möjligheterna med landströmuttag, belysta pollare. Stolpbelysning med 

solceller och rörelsedetektor. Samarbeta med kommunen. Kolla regelverk med trafikverket. 

14. Aktivitet/sportfält på muddringsmassorna vid hamnen på Rögrung 

För vad och vem: Aktivitet, sporter, lek, gemenskap, ledarskap, utbildning för turister, barn, 

ungdomar, föreningar, konferensgäster m fl. 

Hur: Grusa och dränera bärlager av mark samt ytskikt. 

15. Fiskerinäring 

16. Bryggplatser på Mörtö 

För vad och vem: Gästplatser för besökare, plats för de som har skogstomt men saknar 

bryggplats. 

Hur: Undersöka om det är möjligt. Söka arrendemöjlighet. 

17. Nätverk för distansarbete 

För vad och vem: Allmän kännedom att detta numera är möjligt i skärgården året om. 

Hur: Inventera existerande ”anläggningar”. Inspirera till fler aktörer - via kommunerna? 

18. Toa skärgårdsmuseet - gästtoalett och dusch i Sand. Långsiktiga avloppslösningar för 

fastigheter i Sand 

För vad och vem: Miljövänligt, långsiktigt, standardiserat. För gäster på Nämdö, turister, 

pendlare, sommargäster, permanentboende, waxholmsbolaget. Fastighetsägare, kommunen, 

entreprenörer. 

Hur: Bygga toa+dusch i anslutning till vänthus i Sand, bygga avloppslösningar (BDT) till 

fastigheter i Sand, gräva ner slang och ansluta till kommunens bef. Reningsverk. 

19. Grustäkt till vägbygge 

För vad och vem: Bättre miljömässigt än att frakta grus till ön. Skapa arbete lokalt. 

Hur: Söka tillstånd, vem kan äga täkten? Återställning? 
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20. Volleybollplan vid kyrkan 

För vad och vem: Använda kyrkans strandäng till bad och volleybollplan för alla 

(barnfamiljer). 

21. Gemensam avlopps- och avsaltningsanläggningar 

För vad och vem: För fastighetsägare att samordna grävning och kostnader. 

22. Åtgärda Lärarbostaden 

För vad och vem: Se till att kommunens (Värmdö bostäder) lärarbostad vid skolan restaureras 

så den kan komma i bruk igen. För bofast/sommarboende/vandrarhem... 

23. Datakurs i Nämdöskärgården 

För vad och vem: Alla behöver komplettera sina datakunskaper. Många behöver grundkurs. 

Kunskapsnivån är ojämn. 

Hur: Ordna datakurs i hembygdsgården på alla nivåer (individuell undervisning). Söka bidrag 

för detta så ”kursen” inte kostar mer än på fastlandet (komvux). 

24. Insamling av gamla plastbåtar 

För vad och vem: Insamling av plast/glasfiberbåtar som förstör miljö. Återvinning för en 

rimlig kostnad för att förhindra att de eldas upp. 

25. Utökad verksamhet i Skärgårdsmuseets Nämdöfilial  

För vad och vem: Utökade framträdanden i samband med museiverksamheten (konserter, 

teaterföreställningar, teaterskola för barn/ungdom, föreläsningar. 

Hur: Diskutera förbättringar med kommunen i samband med att arrendeavtalet med Värmdö 

kommun förnyas. Underhåll av byggnaden, målning, el, grävningsbekämpning mm. 

Fiberanslutning till byggnaden, toalett för besökare (ansluten till bef reningsverk). 

Beredningsrum, kök med fettavskiljare så verksamheten kan utökas med lättare 

lunchmat/smörgåsar. Utomhusscen under tak me el. Trädäck i anslutning till scenen. 

Söka kulturbidrag från Landstinget. 


