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Måndag 26 juli 2021, kl 13 till 16 i hembygdsgården, foto: Lotten Hjelm 

Minnesanteckningar från Workshop med NGA, förstudie Biosfärområde Nämdöskärgården  

Program:  

• Välkommen – bakgrund och syfte (Helena)  

• Diskussion före gruppindelning 

• Bostäder (kort bakgrund av Lotten)  

• Energi (kort bakgrund av Yngve)  

• Skola (kort bakgrund av Nilla)  

• Besökscentrum Nationalpark (kort bakgrund av Helena) 

• Nya projekt (kort bakgrund av Elin)  

• Separata gruppdiskussioner  

• Avrapportering från samtliga grupper, se respektive gruppledares anteckningar nedan.  

• Sammanfattning av dagen – Hur går vi vidare? (Helena)  

• Fortsatt fika med kaffebröd och vidare diskussioner för de som vill 

Lite mer än trettio personer sammanlagt hade hörsammat NGA:s, med kort varsel, aviserade 

workshop och kommit till Nämdö hembygdsgård denna måndagseftermiddag, jättekul! Äntligen 

kunde NGA genomföra ett fysiskt informationsmöte. Digitala möten i all ära, där man till exempel 

slipper resor till och från, men att träffas på riktigt är ändå så mycket bättre. Lotten fixade kaffet till 

mötet och Stina Molander hade med sig hembakt fikabröd och vattenmelon i bitar. Efteråt städade 

Lotten och Anna Horngren. Minnesanteckningar samt en deltagarlista delges alla deltagare efter den 

upprättade mejllistan.   

   Lotten Hjelm, NGA:s ordförande och Nilla Söderqvist, sekreterare hade format NGA:s första 

nyhetsbrev med en kallelse till denna workshop.  Styrelseledamoten Malcolm Dixelius, som har i 

uppdrag att dokumentera NGA:s förstudie, såg till att workshopen filmades med hjälp av Zara 

Arrehed. Dagens workshop gästades också av Yvonne Blombäck, programsamordnare kust- och 

skärgård på WWF samt Sara Dreijer, WWF. Båda hade kommit till Nämdö redan på förmiddagen och 
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fått en rundvisning på Östanviks gård och delar av Nämdö av Stina Molander och Elin Dahlgren som 

också ordnade med lunch för Yvonne och Sara i NGA:s egen lokal i Nämdö skola.  

Sommarens informationsmöten i hembygdsgården 

Tidigare under juli månad har Nämdö hembygdsgård gästats av Länsstyrelsen, 5 juli, där den 

regionala projektledaren Elin Deremar med flera berättade om myndigheternas arbete med 

Nationalparksbildandet.  

   Den 15 juli var det dags för Värmdö kommuns projektledare för Omlandsanalysen Christian Pleijel, 

inbjuden av Nämdö hembygdsförenings styrelse, för att ge en bakgrund till metoden för 

Omlandsanalysen. Christian skulle även deltagit på dagens workshop men hade tyvärr fått förhinder.  

Syftet med dagens workshop 

Helena Strömberg, NGA:s projektledare för förstudien Nämdöskärgårdens Biosfärområde inledde 

med vad dagen skulle handla om. Tanken med just denna workshop är att alla som vill ska ges 

möjlighet att engagera sig i en hållbar utveckling av Nämdöskärgården. Tankar och idéer ska tas till 

vara, farhågor ska belysas för att i ett senare skede, med alla som vill fortsätta att engagera sig, 

fortsätta att arbeta, utveckla och bearbeta.  

   Programmet för dagens Workshop innebar att deltagarna fick välja någon av de grupper som tar 

upp frågor för att arbeta med förstudien där man vidare kan komma med tankar och idéer. Varje 

gruppledare presenterade kort respektive grupp, se program ovan.  

  

Helena Strömberg leder workshopen. Foto: Nilla Söderqvist 

Nämdö Green Archipelago, presentation och bakgrund 

Workshopen startade med att styrelsen för Nämdö Green Archipelago samt representanter från 

WWF presenterade sig. Helena berättade sedan kort om bakgrunden till Biosfärområden. Dessa 

inrättades på 70-talet av FN-organet UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization). Tanken med biosfärområden är att de ska bidra till hållbar samhällsutveckling genom 

att vara modellområden där man i lokal samverkan kan utveckla nya metoder och söka ny kunskap 
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för ett hållbart samhälle. Biosfärområden inkluderar naturområden med högt naturvärde där man vill 

testa nya metoder och söka ny kunskap för att ge exempel på hur människor kan leva och bo 

samtidigt som man kan bevara naturområdet. Biosfärprogrammet bygger på lokalt engagemang för 

hållbar samhällsutveckling, Agenda 2030.  

Inledande diskussion före gruppindelning 

Efter den första presentationen gavs tid för bra diskussioner innan vi delade upp oss i grupper. Bland 

annat fanns det frågor om ett biosfärområde innebär lagar, förordningar och restriktioner. Det gör 

det inte, Biosfärområden bildas alltid efter lokala initiativ och det finns inga juridiska föreskrifter 

(utöver de vanliga) som reglerar aktiviteter och verksamhet i biosfärområden. Nationalparker 

däremot har särskilda regler och förordningar och instiftas, ägs och förvaltas av staten.  

   I förstudien till Biosfärområde Nämdöskärgården ett förslag till avgränsning varit den gamla Nämdö 

församlings-området föreslagits. Biosfärområdets gräns kan förändras med tiden. Många 

biosfärområden har ofta utökats med tiden då fler angränsande samhällen vill engagera sig. Detta 

hoppas vi på också.  

   Det kom också upp frågor om vad vi i förstudien vill och ska lyfta fram? Det fanns särskilt frågor 

gällande problem som redan finns när det rör sig människor i skärgården som inte respekterar vare 

sig naturen eller de som bor och lever här. Det finns många besökare som både skräpar ner och 

förstör naturen och det finns en farhåga att detta kommer att bli ett ännu större problem då det blir 

nationalpark med troligen fler som kommer hit till både nationalparken och öarna runt den. Det är 

verkligen viktigt att jobba med dessa frågor inom NGA:s förstudie.  

   Det fanns också förslag på att vi ska satsa på digital information både om vad som görs i förstudien 

men också som projekt för att kunna göra en utvecklad informationssida om Nämdöskärgården för 

besökare, ett digitalt besökscentrum. Där ska även alla projekt inom biosfärsprogrammet 

presenteras och information om hur man kan starta eller gå med i projekt finnas.  

   Frågor om företagande samt finansiering av projekt kom också upp. Kan man få betalt för att starta 

verksamhet och projekt? Delar av svaret är ja absolut. Hela syftet med biosfärområde är att skapa ett 

samhälle där man kan leva och livnära sig i området. Om det är nya projekt kan man söka pengar från 

både organisationer, forskningsstiftelser, olika statliga myndigheter samt EU. Nämdö Green 

Achipelago (NGA) har redan påbörjat flera sådana ansökningar, bland annat genom Leader 

Stockholmsbygd, läs mer om Leaderområdet vi hör till, här!  

   Blir vi ett kandidatområde kommer vi dessutom att få viss finansiering från UNESCO.  

   Det var flera deltagare på workshopen som även deltog på Omlandsanalysens utbildningsdag den 

15 juli och frågade hur förstudie biosfärområde förhåller sig till omlandsstudien som Värmdö 

kommun arbetar med. Ämnena som undersöks är i många avseenden de samma eller liknande. 

Svaret är att vi (NGA och Värmdö kommun) samarbetar i många frågor och har nära kontakt med 

varandra. Omlandsanalysen gör Värmdö kommun på uppdrag av Naturvårdsverket med syfte att 

genomlysa hur den planerade nationalparken i Nämdö yttre skärgård kan komma att förändra 

samhället Nämdö. Förstudie Biosfärområde gör till viss del detsamma men syftar också till att skapa 

nätverk och uppmuntra, inspirera och hjälpa till att startprojekt för att skapa hållbar 

samhällsutveckling och bevarande av naturmiljöer. Det finns vissa grundbultar för att samhället ska 

kunna utvecklas och dessa frågor är gemensamma för förstudie biosfärområde och omlandsanalysen 

och ett nära samarbete kommer att fortsätta mellan förstudie biosfärområde och omlandsanalysen.  

   Det är också viktigt att ungdomar engagerar sig i en hållbar utveckling av Nämdöskärgården och vi 

hade glädjen av att ha en yngre deltagare med på workshopen som hade många inspirerande tankar. 

https://leaderstockholmsbygd.se/
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Ungdomsperspektivet, projekt som engagerar ungdomar är av yttersta vikt. Det är också viktigt att vi 

syns på rätt digitala kanaler så vi kan få fler engagerande ungdomar med i arbetet.  

   Efter dessa intressanta samtal valde deltagare grupp för vidare samtal. 

Summering av respektive gruppledare:  

Bostäder: (gruppledare Lotten Hjelm) Idag deltog Kristin Deibe, Göran Görsson, Yvonne 

Blombäck, Malcolm Dixelius och Stefan Walden (en kort stund) med i gruppen.  

Funderingar på om man ska knyta ihop företagsfrågor och bostadsfrågor kom upp.  

   Vi började prata strandskyddet och på vilket sätt det påverkar vår vardag.  

   Finns det utflyttarpotential i ”Digitala Nomader”, kan man få små företag som är helt digitala att 

etablera sig på ön? Coronaflyktingarna, blir några kvar?  

   Vikten av att inventera befintliga hus, diskuterades, finns det några som kan tänka sig att hyra 

ut? (Vi vet att Solvik äger minst fem hus som kan renoveras till permanentstandard.) Har vi hus att 

erbjuda på kort sikt?  

   Vi pratade om att samla markägare för att diskutera var man kan bygga och i samband med det 

kom idéen upp om att be Regionen, Länsstyrelsen och Värmdö kommun om en FÖP (Fördjupad 

översiktsplan) för att faktiskt få reda på vilka möjligheter till ny bebyggelse vi har på Nämdö som 

huvudö (Nämdö är även klassad som en av länets ”kärnöar” vilket innebär att det från början 

finns en fastboendebefolkning som också ska kunna ligga till grund för regionens, kommunernas 

och näringslivets hållbara planering. Vi tror att det är här på ön vi ska förtäta, nära till service). 

Kommunen har mark på två ställen på ön, Skärgårdsstiftelsen äger en del och några stora privata 

ägare finns också.  

   Vi tror på ett samarbete med tex Ornö, Möja, Ingmarsö för att se och lära av misstag och 

lyckokast.  

Ett nytt möte planeras till hösten, gärna live=) Lotten kallar och har också pratat med några fler 

som vill vara med i gruppen. 

Energi: (gruppledare Yngve Hässler) I denna grupp deltog idag Jonas Deibe, Urban Ahlgren, Louise 

Berg, Stefan Walden, Petter Öhman, Erika Holmér, Bibi Walden, Jeppe Skogsrydh.  

Kort introduktion gavs med info om att avsikten initialt var att skapa någon form av mikronät på 

Nämdö som med hjälp av solceller, vindkraft, eller annan hållbar energikälla skulle kunna vara 

självförsörjande för kortare perioder via batteri back-up och även kunna leverera laddning till 

eldrivna båtar och 4-hjulingar. KTH, VF och RISE har tidigare vidtalats om detta och visat intresse. 

Planen var att ex-jobb ska påbörjas med denna inriktning. Idéerna har emellertid vidareutvecklats 

och vi vill nu även undersöka möjligheten att kunna bilda någon form av samfällighet/ekonomisk 

förening med syfte att (skattefritt) kunna dela producerad energi inom gruppen. Det pågår ganska 

mycket debatt i samhället om sådana lösningar och vi vill gärna vara pilotprojekt på detta område.  

Dessutom ser vi att det finns möjliga stödpengar att erhålla för sådana satsningar, inte minst från 

EU inom omställning till Clean Energy, speciellt för glesbygd och f a öar. Dagens grupp var mycket 

entusiastisk för dessa möjligheter.  

   Förslag kom om att även titta på vågkraft. Energilagring med hjälp av batterier borde 

kompletteras med möjligheten att nyttja vätgas. Likaså borde vi titta på möjligheten att spara vår 

energikonsumtion genom att nyttja berg- eller sjövärme (värmepumpar). Några deltagare erbjöd 
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sig att förmedla kontakt till satsningen på Electric City i Hammarby Sjöstad (Jonas) och till 

Vattenfalls hållbarhetsavdelning (Bibi). Yngve erbjöd sig att initialt kontakta dessa personer efter 

semesterperioden med förhoppningsvis fortsatta diskussioner med dessa organisationer med fler 

medlemmar ur vår grupp. Vidare kom vi fram till att vi nog borde sikta mot inte bara ett, utan 

kanske flera ex-jobb. Detta då ingen av oss har spetskompetens inom dessa områden och det är 

viktigt att vi blir uppdaterade på var ”state of the art” ligger idag. Ex-jobbens ”kravspec” måste 

skärpas och kompletteras. Jonas och Louise erbjöd sig att tillsammans med Yngve genomföra 

detta.  

   Till sist diskuterades även möjligheten till att genomföra en eller flera studieresor för att på plats 

se hur andra har löst liknande frågeställningar. 

Stort tack till alla för inspiration och engagemang – nu kör vi vidare! 

Skola: I dagens grupp deltog Nilla Söderqvist (gruppledare), Eva Carly och Stina Molander.  

Vi pratade om att göra en inventering av barnfamiljer. Om det finns intresse och möjligheter att 

redan nu prova att bo kan man ta kontakt med Eva som är beredd att till att börja med starta 

förskola eller liknande. Eva är också Nämdös kontaktperson för SIKO:s projekt Skärgårdsflytten. Se 

www.levandeskärgård.se  (SIKO har också tagit fram ett vykort: ”Skulle du vilja bo på Nämdö?” 

som fanns i hembygdsgården för alla deltagare att ta hem och gärna sprida vidare).  

   Gruppen informerade också om Värmdös kommunala folkomröstning den 5 september som 

grundar sig i ett stort missnöje med kommunens skolpolitik (här får endast värmdöbor rösta).  

   NGA:s skolgrupp träffades redan för en vecka sen på Nämdö för att titta på hur en ö-skola kan 

bedrivas på ett bra sätt med sina utmaningar men också med sin stora potential. Man vill även 

nätverka med utomstående organisationer som SIKO, SRF och Nordiska Skärgårdssamarbetet mm.  

I NGA:s skolgrupp ingår för närvarande Nilla, Eva Carly, Lotten, Inger Erikson, Natalie Duvkrans, 

Arild Lagerkvist och Peter Nord (högstadielärare på Utö skola). 

Nästa möte, digitalt, är redan bestämt till onsdag 8 september kl 19.  

Nya projekt: (gruppledare Elin). De som var med i denna grupp var Sara Beer, Danne Månsson, 

Nico Diamantoglou, Melina Diamantoglou, Anna Horngren, Karin Heeroma.  

Gruppen tyckte det är viktigt att 1) få bort negativa känningar till biosfärområdet, 2) värna 

naturen, styra turismen, 3) att fler engagerar sig i dessa frågor, känner kraft och att det är 

meningsfullt, 4) engagera ungdomar.  

   Gruppen vill verka för detta genom att: 1) Skapa ett forum med aktiviteter/kurser för att samla 

folk, skapa gemenskap och engagemang. 2) Utbilda ambassadörer för att sprida kunskap och 

engagemang för Nämdöskärgården. 3) Skapa föreläsningar, temadagar och kurser, 4) 

Ungdom/barn kollo (Melina har tankar om hur man kan nyttja naturen för matlagning, servering 

av mat där det ingår information om maten, vad man äter, hur miljön påverkas av våra val). 

Fortsatt arbete: Elin skickar ut anteckningar och fortsatt arbete följer i form av att gruppen skapar 

kontakt och utvecklar ett schema med årsaktiviteter som får utvecklas vidare. 

  

http://www.levandeskärgård.se/
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Besökscentrum: (gruppledare Helena Strömberg) De som var med i denna grupp var Sara Dreijer, 

(WWF), Inger Eriksson (Orrön), Lotta Fryklund (Orrön).  

Förslag på diskussionspunkter: Övergripande syfte med diskussionen är att formulera en vision för 

ett besökscentrum på Nämdö i samband med den marina nationalparken: 

• Profil och utvecklingsinriktning, fler funktioner (café, vandrarhem?) 

• Barnperspektiv 

• Allmänhetens önskemål och nytta 

• Placering 

• Byggnadens arkitektur 

• Samarbeten 

• Kostnader och finansiering 

Det framkom att ett fysiskt besökscentrum ska kunna vara på samma ställe som skola och 

vandrarhem och därmed dra nytta av varandra. Man kan även använda samma lokaler under olika 

tider av året. Skola kan bli vandrarhem på sommar, besökscentrums lokaler kan bli skollokaler på 

vintern osv.  

   Tankar: Ska vi tänka etappvis? Vandrarhem är viktigare än besökscentrum, besökscentrum är 

viktigt men kanske ännu mer digitalt.  

   Besökscentrum ska vara en hubb med aktiviteter på andra ställen också.  

   Besökscentrum för ungdomar med ett sorts sommarläger, eller ungdomscentrum.  

   En mötesplats som det fanns tidigare med t.ex. dans/festlokal. Förr fanns det dans på Bunkviks 

brygga.  

   Viktiga aktiviteter är läger aktiviteter. Digitala möten, utbilda skapa ambassadörer.  

   Lokalerna vi redan har kan utnyttjas för besökscentrum till att börja med, eller kanske det räcker 

om man gör besökscentrum mer digital.  

   De unga är en intressegrupp och det finns flera målgrupper: utländska gäster, fritidsboende, 

fritidsbåtsturister, friluftslivsintresserade, forskning naturintresserade, fågelskådare, sportfiskare, 

företagare och fastboendes nätverk för att kunna jobba i området.  

   Aktiviteter ska vara så mobilt som möjligt, båt-alternativ (besökscentrum på fartyg/båt) kan vara 

en bra lösning då det kanske inte behöver finnas året runt utan kanske bara vissa säsonger.  

   Det skulle behövas en riktigt bra digital plattform som knyter ihop alla pågående projekt.  

   En central funktion är biosfärkontor och digital information.  

   Det som man behöver jobba med och sy ihop i biosfärkontoret/besökscentret är till exempel 

board walks (spänger), prickpromenader, skydd av natur, hållbarhet. Skoboraden är ett område 

utanför nationalparken som är särskilt känsligt och utsatt.  

Fortsatt arbete: Helena kallar till vidare samtal under hösten. 

Till sist 

Efter gruppredovisningarna uttrycktes en farhåga att projektgrupperna jobbar parallellt med liknande 

frågor då allt egentligen hänger ihop. Det blir ett ansvar för gruppledarna, som ju också är 

styrelseledamöter i föreningen, att se till projektgrupperna kommunicerar med varandra.  
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Kommande info-möten: Den 31 augusti bjuder Naturvårdsverket/Länsstyrelsen in till ett digitalt 

informationsmöte om det pågående arbetet med nationalparksbildandet i Nämdö skärgård.  

   Mer info och för att få en möteslänk, se här! 

Styrelsen tackar alla så mycket för visat intresse, med hopp om fortsatt engagemang för ett hållbart 

Nämdöskärgården!  

 

Styrelsen 2021 

Lotten Hjelm, ordförande (gruppledare för Bostäder) 

Helena Strömberg, projektledare förstudien (gruppledare för Besökscentrum) 

Malcolm Dixelius, dokumentation förstudien 

Nilla Söderqvist, sekreterare (gruppledare för Skola) 

Urban Gunnarsson, kassör 

Elin Dahlgren, utlysningar (gruppledare för Nya projekt) 

Yngve Hässler, projektstöd (gruppledare för Energi) 

Kontakt 

info@greenarchipelago.se  

www.greenarchipelago.se  

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/kalender/kalenderhandelser---stockholm/2021-06-28-informationsmote-om-bildandet-av-en-nationalpark-i-namdoskargarden.html
mailto:info@greenarchipelago.se
http://www.greenarchipelago.se/

