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Alla medverkande öar 
kommer att vara 
utmärkta på Google 
Maps och därmed 
med möjlighet att 
zooma in öarna.



Varje medverkande ö 
presenteras med en kort text 
(max 800 tecken) och en bild 
som ön själv väljer. Möjlig länk 
till hemsida/facebook





Varje medlemsförening 
presenteras med en kort text max 
800 tecken) och med möjlighet till 
länk till lokal hemsida/facebook



EXEMEPEL PÅ TEXT TILL SKÄRGÅRDSFLYTTEN

Välkommen till Möjaskärgården

Möjaskärgården ligger längst ut i mellanskärgården med ytterskärgården inpå knutarna och består av Möja, Södermöja och öarna 
omkring.
Möja är ett levande skärgårdssamhälle med ett brett utbud av service och aktiviteter. Här finns skola, vårdcentral, idrottshall, kyrka, 
ett 25-tal föreningar och flera restauranger. Livsmedelsbutiken är ombud för Apoteket, Systemet, Postnord och erbjuder 
paketleveranser från flera leverantörer. Ett väl utbyggt fibernät möjliggör effektivt distansarbete. Möjaskärgården har flera dagliga 
förbindelser med Sollenkroka som är närmaste fastlandsbrygga. Att bo i Möjaskärgården gör det möjligt att ha fin natur både på land 
och vatten, trygg uppväxtmiljö för barn och ändå en närhet till storstadens utbud. www.möjalyftet.se

EXEMPEL PÅ TEXT TILL FÖRENINGSSIDAN

SSIF, Södra Skärgårdens Intresseförening
SSIF har till ändamål att på Dalarö, Muskö, Torö, Landsort med omnejd bevaka och främja bygdens och den bofasta befolkningens
intressen i fråga om privat och offentlig service, natur, näringsliv och kulturliv. SSIF försöker påverka beslutsfattare genom 
uppvaktningar, remisser, möten och samverkan i frågor som är väsentliga för i huvudsak Stockholms södra skärgård. SSIF:s uppgift
och mål är att påverka med syfte att tillförsäkra öbor möjligheten att på rimliga villkor bo kvar och verka i sin livsmiljö. Syftet är 
också att aktivt medverka till att skapa förutsättningar för människor i alla åldrar att bosätta sig och arbeta i skärgården och därmed 
säkerställa året-runt-skärgårdens fortlevnad genom tillgång till grundläggande service, kommunikationer, post- och paketservice,
livsmedel, bränsleförsörjning etc. www.södraskärgården.com



Föreningspresentation
• kort text med presentation av er förening (max 800 

tecken)
• eventuell länk till lokal hemsida

Skicka snarast till: goran@lagerstrom.se

Frågor: Göran Lagerström
073-853 70 20 eller mail



Skärgårdsflytten: 
• Vem är Skärgårdsmentor på er ö?
• Kort text med presentation av ön (max 800 tecken)
• Bild från ön (jpg stor)
• Eventuell länk till lokal hemsida och/eller 

Skärgårdsmentorn

Skicka snarast till: goran@lagerstrom.se

Frågor: Göran Lagerström
073-853 70 20 eller mail


