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INLEDNING
Vi vill rikta ett stort tack till alla er som medverkade under de två intensiva dagarna på
Nämdö och Rögrund där vi hann med mycket. En rundtur kring öarna i Nämdöskärgården,
träff och fika på västra sidan av Nämdö som följdes av en promenad på ”vägen” som leder till
östra Nämdö. Lunch och uppstart av Workshopen på hembygdsgården, sedan båtfärd till
Rögrund där middag serverades. Dagen därpå fortsatte workshopen med utveckling av
projektförslag som avslutades med fika och hemfärd till respektive ö och fastlandet.
Vi hoppas att det resulterade i något värdefullt, kanske en ny kontakt eller energi till att driva
igång ett projekt. I detta dokument kan ni läsa om upplägget för workshopen samt de projekt
ni skapade. Från Länsstyrelsens sida kommer vi kontakta er som blivit utnämnda till möjlig
projektägare för att stämma av er projektplan samt svara på eventuella frågor. Vidare kommer
vi fungera som ett bollplank, uppdatera projektlistan samt följa upp projekten kontinuerligt.
På varje projektsida framgår även hur många röster av viktigt respektive möjligt varje projekt blev
tilldelat. Röstningsplupparna ger en indikation på vilka projekt det finns en gemensam kraft och
ett engagemang att driva förändring. Projekt med färre röster kommer såklart kunna leva vidare
om viljan finns hos projektgruppen.
Till dokumentationen finns två bilagor. En med de finansieringsmöjligheter som det diskuterades
om under workshopen. Den andra består av en deltagarlista med kontaktuppgifter.

UPPLÄGG – WORKSHOP
De två dagarna fokuserade på förändringsförslag, stora och små. Modellen utgick från en
vardagsnära iterativ process som alla kan relatera till, nämligen att laga mat. Vi arbetade fram
en smak från Nämdöskärgården genom att arbeta i sex steg:
Förutsättningar som svarade på vad Närmdöskärgården har som är möjligt att arbeta med
och förbättra. Samtalet utgick från det material som skickades ut inför mötet och
kompletterades under rubrikerna Allmänt om ön, Förbindelser och transport, Näring, Service,
Natur och vatten samt Utbildning, kultur och föreningsliv.
Förslag på förändring som tog fram existerande och nya idéer på insatser som kan förbättra
livet på öarna (möjliga maträtter). Förslagen arbetades fram individuellt eller i grupp och
beskrivs kort med projektnamn, innehåll, tillvägagångssätt, tidsram, vilka som borde vara med
i projektet samt vem/vilka som är projektägare.
Presentation av alla projektförslag för att locka intressenter att rösta på sitt projekt och skapa
intresse om en gemensam förändring.
Prioritering baserat på vad som var viktigt och möjligt. Personliga preferenser fick styra
genom att alla deltagare gavs fem röster av varje sort att fördela. Röstningen svarade på
frågorna vad som är viktigast och vad som verkar möjligt att klara av för öarna tillsammans.

Kontakt:
Karolina Sandin
010-223 13 20
karolina.sandin@lansstyrelsen.se

Tomas Norberg
010-223 14 77
tomas.norberg@lansstyrelsen.se

