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Projektidé
• Sprida kunskap i Sveriges skärgårdar om 

hållbar miljö och energi-infrastruktur på öar 

• Skapa kontakter med de europeiska nätverk 
och organisationer som är verksamma inom 
dessa områden. 

• Speciellt sekretariatet ”Clean Energy for EU 
Islands” (CE4EUI). 

• Samarbete med Danska Samsö

• Aktiv part i konsortiet som för närvarande driver 
detta sekretariat är Samsø Energiakademi

• Samsö har kunskap om detta som inte finns på 
svenska öar



Projektets upplägg

•Studieresa till Samsö
• Studiebesök vid tre anläggningar

• Inkludering och mångfald samt digital 
dimension
• Geografisk isolering
• Sprida kunskap om digitala verktyg

• Fyra digitala workshop
• Två före resan och två efter



Målgrupper

• medlemmar i SRF:s medlemsföreningar, 
andra boende i svenska skärgårdar

• lokala och regionala företrädare från 
Kommuner och Regioner med 
skärgårdsbefolkning. 

• I första hand landsbygdsutvecklare och 
tjänstemän inom teknisk kommunal 
förvaltning som i främst arbetar med lokal 
infrastruktur



Projekttid och budget

• Projekttiden är 6 mån från 1 februari 2023

• Budget 300 000 kr ska täcka
• Studieresa inkl kost och logi
• Digitala workshop



Projektledning

• SRF:s kansli och arbetsgruppen Hållbar 
skärgård

• Projektledning och projektadministration

• Samsö Energiakademi
• Praktisk projektledning för studiebesök och 

utbildning, 



Resultatmål

• En till två öar har stimulerats att gå vidare 

• Initiera lokala projekt för att utveckla hållbar 
infrastruktur på sina respektive öar

• samverkar med sekretariatet ”Clean Energy 
for EU Islands” (CE4EUI)



Projektaktiviteter

• Rekrytering av deltagare

• Inledande digital workshop

• Digital workshop för planering av studieresa

• Studieresa till Samsö

• Digital workshop för att samla och sammanfatta 
intryck från resan

• Avslutande digital workshop med utvärdering av 
projektet och sammanställa underlag för 
slutredovisning 



Studieresan
• Preliminärt vecka 17 tis – fre (25 – 28/4)

• Dag 1 resdag till Samsö. 
• Enskild resa till Malmö eller Kastrup. 

• Gemensam resa med buss från Malmö mot Samsö

• Ankomst till Samsö på kvällen. Inkvartering och middag på Samsö.

• Dag 2 studiebesök
• kort gemensam samling indelning i tre grupper

• två ca 3-tim studiebesök fm och em gruppvis med cirkulerande schema

• Gemensam lunch och middag

• Dag 3 studiebesök och avslutande samling
• Ett studiebesök på fm

• Avslutande samling em

• Gemensam lunch och middag

• Dag 4 resdag hem 
• Avresa med buss från Samsö till Malmö på morgonen. 

• Enskild hemsresa från Malmö.
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