VÄLKOMMEN TILL

Ö för Ö - Nämdöskärgården
Nämdö med omnejd den 5-6 november

DATUM: 5-6 november
LOKAL: Nämdö hembygdsgård och
Grundets gästhem
ANMÄLAN: Anmäl ditt deltagande till
Karolina Sandin på
Karolina.sandin@lansstyrelsen.se senast
den 22 oktober. Anmälan är bindande.
Uppge eventuell allergi.

Länsstyrelsen bjuder in till en träff som vi kallar Ö för Ö. Syftet är att skapa
samarbete mellan lokala och offentliga personer inom service och
utvecklingsfrågor i er skärgård. Vi arbetar nerifrån och upp vilket betyder att
en lokal förankring är central. Under dagarna kommer vi tillsammans arbeta
fram gemensamma förslag och prioriteringar, samt försöka enas om
insatsområden som bör prioreteras utifrån era behov. Konferensen riktar sig till
företagare och boende i Nämdöskärgården, Värmdö kommun, Länsstyrelsen,
Landstinget, SIKO samt Skärgårdsstiftelsen.
Konferensen startar den 5 november med en rundtur för tjänstemän, heldag
som avslutas med en middag tillsammans på Grundets gästhem. På fredagen
den 6 november går båten till Stavsnäs ca kl 15:30. Kan du inte medverka båda
dagarna kontakta oss.
Länsstyrelsen i Stockholm står för kostnaden för båtresa till och från Nämdö,
middag, lunch samt fika. Boende betalas själva av deltagarna.
Anmäl ert deltagande så snart som möjligt men senast 22 oktober.

MER INFORMATION OCH KONTAKT:
Länsstyrelsen i Stockholm
Karolina Sandin
karolina.sandin@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 13 20

Har ni några frågor kontakta oss gärna!
Välkommen!

Karolina & Tomas

V.g.v. för program

PROGRAM
5 november
9.30

Båt avgår från Stavsnäs med en rundtur i
Nämdöskärgården

11.00

Promenad från Tjusvik till Hembygdsgården i Sand

12.00 – 13.00

Lunch i hembygdsgården på Nämdö, lokala
representanter i Nämdöskärgården ansluter

13.00 – 17.00

Pass 1 Ö för Ö ink. fika. Lokal: Hembygdsgården,
Nämdö

17.15

Waxholmsbåt till Rögrund

ca 18.15

Gemensam middag på Grundets gästhem

6 november

www.lansstyrelsen.se/stockholm

9.00 – 12.00

Pass 2, Ö för Ö, ink. fika. Lokal: Grundets gästhem

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 15.00

Pass 3, Ö för Ö. Lokal: Grundets gästhem

Ca 15.30

Taxibåt till Stavsnäs avgår

