
ÄSPSKÄR - PORTEN MOT SKÄRGÅRDEN

Idön och södra Gräsö är av geografiska skäl knutpunkt för 

många boende och tillfälliga besökare bland öarna runt 

södra Gräsö. Intresset för denna del av skärgården, som 

av många anses som den sista oförstörda skärgården, 

har under de senaste tio åren ökat, vilket har medfört att 

behovet av parkerings- och båtplatser har blivit markant 

större kring Äspskärs brygga. 

Avsaknad av båtplatser för småbåtar

Den befintliga kajen är byggd för att hantera transport av 

passagerare, gods och sopor. Dock saknas båtplatser för 

boende som ska arbeta eller tillfälligtvis ska in i land. 

Likaså finns ingen plats för de sommargäster som öns-

kar göra detsamma. Detta medför att det idag är svårt 

att lasta och lossa vid kajen sommartid eftersom den 

så ofta är helt belamrad med små båtar. 

Fler bilburna besökare skapar parkeringskaos

Allt fler blir dessutom bilburna i vardagen och på 

fritiden. Det innebär att antalet parkeringsplatser 

vid Äspskär har blivit för få. Idag tvingas förare 

parkera så att buss, utrycknings- och renhållnings-

fordon får svårt att komma fram. Ytterligare en 

bidragande faktor till att antalet parkeringsplatser 

blivit för få är att kollektivtrafiken på södra Gräsö 

har minskat de senaste åren, vilket innebär att 

de som vill besöka skärgården blir mer eller 

mindre tvungna att ta bilen. 

Projekt ska utreda möjliga lösningar

En fungerande logistik är en förutsättning för 

att livet på öarna skall fungera bra. Det är 

också en förutsättning för ökat boende och 

företagande.  Av denna anledning genom-

förs nu projektet Äspskär - porten mot 

skärgården, som ett led i att skapa bättre 

förutsättningar kring Äspskärs brygga.

Fo
to

: A
ne

tt 
Pe

rs
so

n



Har du frågor eller vill du vara med och påverka förstudiens resultat?

Delta på något av de lokala möten som kommer ordnas av projektet eller 

kontakta projektledare Ulf Engkvist tel.070-387 57 86 eller 

Kerstin Olsson tel. 072-704 55 67 alternativt via e-post aspskar3@gmail.com

Läs mer om projektet på www.gssi.se

Vad är projekt Porten mot skärgården?

Projektet omfattar en förstudie som syftar till att se hur vi kan lösa 

problematiken med båt- och parkeringsplatser vid Äspskär på ett så bra sätt som 

möjligt med hänsyn till miljö och behov. Genom förstudien ska eventuella hinder 

dokumenteras och kostnadsberäkningar tas fram för olika lösningar och framtida 

finansieringsmöjligheter.

Projektet drivs av GSSI (Gräsö Södra Skärgårds Intresseförening) i 

samverkan med Upplandsstiftelsen och Östhammars kommun. Projektet har en 

styrgrupp bestående av personer från GSSI, Upplandsstiftelsen och Östhammars 

kommun, samt två referensgrupper, där den ena består av representanter för 

bofasta och fritidsboende på öarna, och den andra av berörda myndigheter och 

organisationer. 

Projektet planeras att pågå under år 2012-2013 och finansieras av GSSI, 

Upplandsstiftelsen, Östhammars kommun och Leader Upplandsbygd.

Vad är GSSI?

GSSI är en politiskt och fackligt obunden förening för fast- och fritidsboende i 

Gräsö södra skärgård. Föreningens mål är att:

• Ha en levande skärgård

• Slå vakt om de boendes intressen 

• Verka för de som jobbar i området

• Ge dig som besökare en bra bild över skärgården med alla dess öar och 

besöksmål

Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling: 

Europa investerar i 
landsbygdsområden

GSSIGräsö Södra 
Skärgårds Intresseförening


