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Stockholms Sjögård är en ideell förening, med över 70 medlemsorganisationer som medlemmar.
Blasieholmen är fortfarande högaktuell. Däremot så
är det just nu ganska tyst om processen. Stockholms
Sjögård har lämnat in ett överklagande som finnas att
hämta på vår webbsida. Vi har också svarat på det
föreläggande som Länsstyrelsen givit oss. Där har vi
hänvisat till Århuskonventionen och de vägledande
rättsfall som visar att Stockholms Sjögård som
miljöorganisation har en solklar klagorätt. Vårt fokus
har varit den stora påverkan på miljön som ett
Nobelcenter innebär. Även det kulturhistoriska
perspektivet är viktigt att belysa. Det är viktigt att
miljökonsekvensbeskrivningar görs på att rikligt sätt,
att rekvisiten i Kulturminneslagen uppfylls och att
påverkan på de maritima verksamheterna analyseras
på ett grundligt sätt. Det är också viktigt att alla som
verkar inom den maritima sektorn försöker påverka
från vårt perspektiv
Beckholmen - Kungl Djurgårdens förvaltning har
startat med anläggning av kaj på östra sidan.
Tillgängligheten där blir bra för allmänheten.
Stockholms Sjögård har en bra dialog med KDF och
vi fortsätter med att hitta bra samarbetsformer på
varvsön Beckholmen. Just nu är det dockportarna till
östra dockan som ska undersökas och repareras. På
Beckholmen ligger Bilfärjan Pluto i GV Dockan,
2 av Waxholmsbolagets V-båtar ligger för klassarbeten och helmålning i Östra dockan. På Östra
kajpontonen ligger HMS Trossö inne på årsöversyn
och på Norra kajen ligger HMS Hurtig inne för
Generalöversyn och modifiering. Full fart!
I västra dockan, från 1850-talet, ligger tre segelskutor
som vinterliggare för stora arbeten och översyn. Hela
skrovet på Constantia ska drivas och Agnes ligger nu
för femte året i rad för att slutföra omfattande
bordbyten. Utdockning sker i april.
Höstmöte. Vi har haft ett gemensamt bra möte i
Klubbarnas Klubbar å Nya Djurgårdsvarvet med
Förbundet för EKO parken och Stockholms Sjögård.
Gemensamma frågor diskuterades. Det råder samsyn
i många frågor. En viktig fråga som berördes var
ramarna för åtgärder och byggnation inom Kungliga
Nationalstadsparken. Det finns sannolikt behov av att
informera den breda allmänheten om att områdets
karaktär har ett starkt lagskydd. Det finns inom
Sjögården utrymme för utveckling av de maritima
verksamheterna.

Skeppsholmen mm. Bränder är tyvärr ingen nytt på
Skeppsholmen. Flera bränder uppstod bl a 1697 och
1822 då bron förstördes.
Många av er har säkert upptäckt maritima företeelser
inom Sjögården. Här några exempel: Kvartersnamn
med maritim koppling på Östermalm; Vattentorn på
Skeppsholmen; Styckekran på Skeppsholmen, Oskar
II skridskopaviljong med två skridskor i
namnchiffret; Minnen från VK II när Beckholmen var
en mycket hemlig plats med radaranläggningar mm
nu Beckholmens sjöskola. Galärvarvskyrkogården är
väl värd ett stilla besök. Tre torpeder en kanon och en
mina finns vid Torpedverkstaden/Minförvaltningen.
I restaurangen Hjerta finns en original Minprovningsanläggning. Högst upp på gamla Sjökrigsskolan finns
ett planetarium där kadetterna skulle lära sig allt om
stjärnhimlen. Bergrum på Skepps- och Kastellholmarna; Kolskjulen, som är Briggen Tre Kronors
hemmahamn. Naturligtvis lade man kolhaneringen
för fartygen så långt bort som möjligt m. h. t. vittvätt!
Här har även Flottans Kafferostningsmaskin funnits.
Pille Repmakare i Råseglarhuset har övertagits av
Anders Lorentzon med Rep & Rigg Skeppsholmen AB,
Nya Djurgårdsvarvet kommer att dela ut stipendier
med syfte att stötta renoveringsprojekt av båtar med
historiskt värde. Speciellt projekt vilka annars inte
skulle kunna genomföras.
Skeppsholmsgården är en hemgård på Skeppsholmen i Stockholm. Här bedrivs fritidsverksamhet
för alla åldrar med kulturell och maritim inriktning.
bakgrund. Skeppsholmsgården ordnar seglingar med
sina skolfartyg under vår, sommar och tidig höst.
Skeppsholmens folkhögskola är en folkhögskola vid
Slupskjulsvägen på Skeppsholmen i Stockholm.
Skolan har utbildning i bland annat musik,
båtbyggeri och skrivande samt en studieförberedande kurs för arbetslösa.
Fyrskeppet Finngrundet har dockats för översyn. Det
sker bara vart tionde år eftersom hon är rejält byggd
Volontärerna på Stadsisbrytaren Sankt Erik
fortsätter att träffas på torsdagar och hälsar fler
intresserade välkomna. Nu är hon vintertäckt men
därunder pågår stora arbeten.
Sjöstridsflottiljen Berga har under värdskap av
flottiljchefen kommendören Ewa Skoog Haslum
genomfört flottiljbal.
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