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SMART MARINA

PROJEKTLEDAREN
HAR ORDET
Författare Lennart Joelsson
Smart Marina har som projekt blivit
internationellt uppmärksammat och
tidningen Marina World har skrivit en positiv
artikel om projektet. Även de skandinaviska
branschtidningarna har uppmärksammat
projektet och vi kommer att få mer
uppmärksamhet när vi kan visa upp de fina
hamnar som ingår i projektet.

Kumlinge Stugors nya servicehus

Smart Marina befinner sig nu halvvägs och
väldigt många aktiviteter pågår: Planering,
miljötillstånd, byggnationer, certifiering,
utbildning och upphandlingar. Redan till
denna sommar kommer båtgästerna i ett
flertal hamnar se en förbättring av
servicenivån.
Tyngdpunkten på förbättringar av
servicenivån kommer att utföras hösten 2019
och våren 2020 så till sommaren 2020
kommer det att vara väldigt stor förändring
till det bättre i Smart Marinas hamnar.
Det som kommer att synas utåt är höjd
säkerhet, nya fina servicehus, smarta
energilösningar, nya bryggor, utbildad
hamnpersonal, miljöcertifierade hamnar i
Blue Flagg eller Blue Star Marina, många
hamnar kommer att vara anslutna till ett
bokningssystem och givetvis Smart Marina
App.

Central Baltic:s styrgruppsmöte i Mariehamn.
Lennart Joelsson presenterar Smart Marina

Vi närmar oss nu båtsäsongen 2019 i rask
takt och återkommer under sen hösten med
en ny uppdaterad nyhetstidning.

Process: Snart en ny tvättstuga i Kastelholms Gästhamn
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SMART MARINA

VÅRA HAMNAR
1. Öregrund Gästhamn
2. Grisslehamns Marina
3. Fejan
4. Rindö Gästhamn
5. Djurönäset
6. Uvmarö Gästhamn
7. Fyrudden
8. Burgsviks Gästhamn
9. Käringsund
10. Havsvidden
11. Hamnsundet

12. Kastelholm Gästhamn
13. Vargata, Wikens Wänner
14. Mariehamns Seglarförening
15. Rödhamn
16. Karlby Gästhamn
17. Glada Laxen
18. Kumlinge Gästhamn
19. Seglinge Gästhamn
20. Jurmo Gästhamn
21. Gullvivan Hotell & Restaurang
22. Skärgårdscentrum Korpoström

23. Kirjais Marina
24. Brännskär Gästhamn
25. Stenskärs Stugor
26. Farmors Café
27. Lillbacka Gård
28. Baggö Marina
29. Kärdla Sadam
30. Roograhu Sadam
31. Orjaku Sadam
32. Soela Sadam

Hemsida till samtliga hamnar hittas på sida 10
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ÅLAND

ÅLANDS UTVECKLINGS AB
Författare Rick Cranston
Det har varit en intensiv period för Ålands
Utvecklings Ab som agerar som Lead
Partner och projektledare de åländska
hamnarna. Medan teamet har arbetat
febrilt med gemensamma upphandlingar
som ska gynna samtliga hamnar i
projektet, har vi också gjort detsamma för
att utveckla de tretton lokala
gästhamnarna. Det är några hamnar som
fortfarande är i projekterings- och
planeringsstadiet men vi hoppas att vi kan
börja bygga hos dessa gästhamnar så
snart som möjligt.
Denna period har vi haft två stora
servicehus som har upphandlas och
påbörjas: Glada Laxen och Kumlinge
Stugor. Båda hamnarna har snart
färdigställt de fina servicebyggnaderna och
dessa kommer att vara redo för gäster
under säsongen 2019. Upphandlingarna är
också i princip klara för ÅSS Rödhamn,
Kastelholm och Havsvidden - byggandet
kommer att påbörjas så snart som möjligt.
Servicehusen kommer att förbättra
kapaciteten enormt. Kundservicen är en
viktig faktor för alla gästhamnar och de
nya servicehusen kommer att ge
hamnarna en möjlighet att bistå med bästa
möjliga service till sina gäster.
Denna period har ÅUAB även arbetat att
införskaffa några nya bryggor till flera
åländska hamnar. Mariehamns
Seglarförening kommer snart att byta ut en
av deras äldsta brygga med en ny 120
meter lång brygga för att skapa en bättre
och säkrare miljö för gästerna. ÅUAB har
också precis slutfört
anbudsförfrågningarna om renovering av
bryggor i både Seglinge och Jurmo
Gästhamnar. Bryggorna är hjärtat av de
deltagande åländska verksamheter och det
är en viktig del i att skapa en säker och
välfungerande miljö.

Under den kommande perioden så finns
det mycket som vi planerar att avsluta. Vi
har stora målsättningar och flera hinder
att övervinna - utvecklingen för regionens
hamnar och tjänstekapaciteten i Östersjön
är ett viktigt mål. Vår vision är att få alla
större byggnadsprojekt - så som
servicehus och andra stora investeringar,
startade så snart som möjligt. När nästa
period påbörjas lägger vi mer fokus på
service så som säkerhetssystem, AEDdefibrillatorer och andra mindre, men ack
så viktiga, saker för att skapa en säkrare
och smartare hamnmiljö. Det finns många
och spännande upphandlingar och
upplevelser som pågår genom hela
projektet och mycket som kommer att ske
de närmaste månaderna.

Design, Rödhamn Servicehouse

UPPHANDLINGAR
Smart Marina har mycket upphandlingar
för att täcka in samtliga områden i
projektet. Upphandlingarna berör allt från
bryggor till bokningssystem. Nedan är
några upphandlingar Listade:
Nyligen avslutade (mars 2019)
- 360, visuell filmning över hamnen
(samtliga gästhamnar)
- Säkerhetsutvärdering (samtliga
gästhamnar)
- Uppförande av hamnkarta (samtliga
gästhamnar)
- Gästhamnmanual (samtliga gästhamnar)
- Smart Marina-app (samtliga gästhamnar)
- Hamnvärdsutbildning (alla gästhamnar
förutom de estniska)

MSF

Upphandlingar som utvärderas (mars
2019)
- Solenergi
- Bokningssystem
Upphandlingar som nyligen stängt (mars
2019)
- Avloppsrening
- Vattenrening
- El- och vattenpedistaler
Kommande upphandlingar (mars 2019)
- Säkerhetssystem
- AED (hjärtstartare)
- Väderstationer
- Miljövänliga lekplatser för barn

Glada Laxen
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FINLAND

NOVIA
Författare Rasmus Karlsson

Rasmus
Den nya
Karlsson,
bryggan
Project
vid Birsskär
Manager

Brygga på väg till Högsåra

Jag är glad att rapportera att många
av de åtgärder som höll på att
påbörjas när vi publicerade det
senaste nyhetsbrevet har genomförts
framgångsrikt. Pontonbryggorna på
Högsåra / Lillbacka brygga och
Stenskär / Birsskär är på plats och
med några småjusteringar kommer
de att vara färdiga att användas
under den kommande båtsäsongen.
Bryggorna kommer att vara utrustade
med eluttag och LED-belysning. På
Stenskär krävdes en del arbete för att
få ut el till bryggorna. Vid Lillbacka
brygga är nästa projekt att börja
planera för en
vattenfiltreringsanläggning och
möjligheter att tillhandahålla
färskvatten på bryggan.
Stenskär har också investerat i en ny
komposterande toalett som kommer
att vara igång för säsongen och se till
att det finns tillräckligt med kapacitet
vid den nya bryggan. Som med den
befintliga toaletten kommer den nya
också att skötas av organisationen
Håll Skärgården Ren. Vi har även
fortsatt arbetet med planerna för att
bygga en bastu på den närliggande
Tistronören och hoppas kunna
underteckna ett avtal med en
entreprenör under våren 2019.
Förberedande arbete har redan gjorts
genom att göra el tillgänglig på ön.
Bastun kommer tidigast att vara klar
för användning i början av hösten
2019.

Vid Skärgårdscentrum Korpoström
har två skadade bryggor
reparerats under hösten och
vintern. En äldre del av
huvudbryggan har tagits bort och
kommer att ersättas av en
pontonbrygga som utrustas med
gångbara bommar, och kommer
att vara tillgänglig för båtgäster
under säsongen 2019. Vidare
planerar vi att renovera bastun
och bygga en diskplats för
båtgäster.
I samband med Central Baltic
Annual Event i november
arrangerade Novia ett
partnermöte i Åbo. Efter mötet
deltog vi i evenemanget. Nu ser vi
fram emot en resa till Danmark för
att besöka Blue Flag-, och Blue
Star Marina-certifierade hamnar i
Köpenhamnsområdet. Vi ser
också fram emot att besöka
Hiiumaa för ett partnermöte där vi
samtidigt får bekanta oss med de
estniska hamnarna i projektet.

På Brännskär är vi på god väg med
byggandet av en servicebyggnad med
duschar och tvättmaskiner som
kommer att vara tillgänglig för gäster
från och med sommaren 2019. Vi
satsar också på förbättrad
återvinning av avfall. Nya avfallskärl
kommer att installeras vid
förbindelsebåtsbryggan för att
möjliggöra effektivare insamling av
avfall. Avfallskärlen töms av Håll
Skärgården ren. Detta innebär att det
kommer bli mer utrymme för att
utveckla framtida
återvinningsmöjligheter.

Lillbacka Gårds nya bryga
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SVERIGE

ÖSTHAMMAR KOMMUN
Författare: Anders Johnsson

Anders Johnsson, Project Manager

Öregrund Guest Harbour

Djurönäset Guest Harbor

ÖREGRUND
Hittills har det varit mycket planering och
väntan på en ny detaljplan, miljötillstånd
och bygglov i Öregrunds hamn. Bygglov
förväntas bli verklighet om några veckor
(april 2019). Under projektperiod 3, kommer
Öregrunds investeringar att bestå av nya
bryggor med y-bommar. Offentlig
upphandling är planerad före sommaren.
Upphandlinge kommer att innehålla en
komplett installation av två nya
betongvågbrytare med y-bommar samt
annan utrustning för totalt 32 båtplatser.
Upphandlingen innehåller också
tillgänglighetsanpassning av landgångar
som gör det möjligt för de nya platserna för
funktionshindrade. Två mindre flytbryggor
för kajaker och korttidsparkering för
vattenskotrar kommer att införskaffat till
hamnen. Beslut har tagits om vilken typ av
solenergi som kommer att användas för
Öregrund Gästhamn. För närvarande
utvärderas olika alternativ. Smart Marinas
informationsskylt om EU-projektet är nu
uppsatt i hamnen. Byggstart för de nya
bryggorna beräknas till 2019-09-01.
Personal från hamnen kommer att delta i
säkerhetsutbildningen på Åland i maj.
GRISSLEHAMN
På Grisslehamns Marina har det pågått
mycket planerings- och
förberedelsearbete. Alla miljötillstånd och
bygglovet är klara. Även i denna gästhamn
är huvudinriktningen offentlig
upphandling under denna projektperiod.
Upphandlinge för denna hamn innehåller
flytt av befintlig brygga, y-bommar samt
el- och vattenpedistaler till den befintliga
bryggan. En ny flytande betongvågbrytare
är förberedd för l och vattendragning
kommer också att införskaffas. Den tredje
delen i upphandlingen omfattar en ny
konstruktion av en ny järn- eller
stålbrygga för att ersätta den befintliga i
trä. Byggstart beräknas att vara i början av
september 2019. Även denna hamn är
försedd med informationstavlor om Smart
Marina. Parallelt med detta arbetar
partnern med mindre uppgifter i
gästhamnen. Två personer från
Grisslehamns Marina kommer att delta i
hamnvärdsutbildningen.

RINDÖ
Hittills har vi fått fem nya landgångar
på RIndö. Renovering av ett mindre
befintligt servicehus, klart v 18, pågår
för fullt. En ny brygga med plats för
kajaker och fem platser för
vattenskotrar har upphandlas, klart till
säsongen 2019. Just nu är fokus att
upphandla en ny 70 meters
betongponton/träbrygga med ybommar som kommer att ske under
denna projektperiod. Projektskylten
kommer snart att synas i hamnen.
DJURÖNÄSET HOTELL & KONFERENS
Bygglov för byggande av två nya
servicehus är klart. För tillfället arbetar
partner, konsulter och byggherren med
tillägg och anpassningar i
byggplanerna innan offentlig
upphandling. Byggstart på projektet
beräknas vara till mitten av augusti
2019. Eventuellt kommer det även att
finnas en upphandling för
solenergiproduktion och/eller en ny
träbryggan. De två nya servicehusen
beräknas att vara färdigbyggda innan
båtsäsongen 2020. Projektskylten
kommer snart att synas i hamnen.

SMART MARINA
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SVERIGE

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Författare Hedwig Bjernersjö
FYRUDDEN hamn
Det pågår även avtalsdiskussioner med
Under hösten genomfördes
den lokala hamnföreningen samt
stabiliteskontroll av kajerna i Fyrudden,
resultatrapporter med dykinspektion och bastuföreningen. Vidare först
underlag för kajernas bärighet levererades diskussioner med
Vindkraftsföreträdarna, så att hamnen
i början av 2019. Solceller har även
kan serva och fungera väl för deras
monteras på sanitetshuset i Fyruddens
hamn. Under december arrangerades ett verksamhet.Vidare kommer samarbetet
event på Sparbanken där Valdemarsviks med sjöräddningen att utvidgas.
kommun ställde ut tre EU-projekt som
kommunen arbetat med sedan 2018. Smart
UVMARÖ HAMN
Marina var ett av dessa Interreg Central
Baltic projekt som ställdes ut. Projektering När det gäller Uvmarö har inga
investeringar gjorts ännu. Planerade
av nya bryggor tillsammans med
kommunens konsult som kommer hålla i investeringar sker under våren 2019. De
har hittills bara förberett planerade
upphandlingen pågår. Upphandlingen
planerar att startas i april, färdiga bryggor investeringar till hamnen. Hamnen har
kontakt med två leverantörer som
på plats till slutet av 2019. Till
upphandlingen kommer betongbryggor av levererar bryggor och väntar på
priserbjudanden för att jämföra. Alla
vågbrytande konstruktion att köpas in.
tillstånd är klara. Hamnen planerar också
Utskick har gjorts till Räddningstjänst,
att investera i säkerhetsutrustning till
Marinen och Kustbevakningen för att
våren.
informera om pågående verksamhet i
hamnen. I februari arrangerades en av
kommunens näringslivsträffar "Frukost för
Näringslivet" som vid det här tillfället hölls
i Fyruddens hamn, restaurangdelen. Under
träffen presenterades en kort dragning om
projektet Smart Marina och kommande
planer i hamn. En journalist från
NorrköpingsTidningar närvarande och en
artikel publicerades. Just nu pågår en
planering inför nästa kommande event där
kommunen kommer att delta i kampanjen
"Mitt Europa" för att ställa ut de EU-projekt
som kommunen arbetar med, däribland
Svart Marina.

Burgsvik

Fyrudden

BURGSVIK HAMN
Burgsviks hamn ägs nu av nya ägarna
Burgsvikens Utveckling AB som är ett
utvecklingsbolag som består av företag
och föreningar som har verksamhet i eller
i direkt anslutning till Brugsviks hamn. de
har rekryterat en projektledare för att leda
utvecklingen av hamnen, tillsammans
med Region Gotland. Utvecklingsbolaget
har skapat en handlingsplan för hamnen,
som inom kort omfattar reparationer och
utveckling av gästhamn, servicefaciliteter
och Marincenter. Investeringarna planerar
att börja i april 2019, då nya ägarna för
tillträde till hamnen,

Uvmarö
SMART MARINA
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SVERIGE

SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN
I STOCKHOLMS LÄN
Författare Pia Berg

Pia Berg, project manager

Nu är alla tillstånd klara för de
nya flytbryggorna på Fejan.
Upphandlinge är slutförd och
kontrakt ska skrivas med den
vinnande entreprenören.
Arbetet utförs under våren så
att bryggorna är klara att ta
emot alla gästande båtar till
sommarsäsongen.
Upprustningen av
servicehuset har fått skjutas
upp till i höst eftersom den
upphandling som genomförts
resulterade i anbud som inte
ryms i den tillgängliga
budgeten. Vi kommer att sänka
kraven och göra om ritningar
samt uppdragsbeskrivning för
att få in anbud som kan
rymmas i budgeten.

Utsikt från Fejans nya restaurang
Foto: Eva Meckbach

Snart välkomnas gästerna till Fejans restuarang
Foto: Eva Meckbach

Restaurangen Fejan
eldhärjades för ett par år
sedan. Uppbyggnaden av den
nya krogen, som utförs av
Skärgårdsstiftelsen, är snart
klar och den kommer att
nyinvigas till sommaren. Även
om inte servicehuset är klart
finns det all anledning att
lägga till på Fejan för att njuta
av god mat och fantastisk
utsikt.
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SMART MARINAS AKTIVITETER 2019
AKTIVITETER
Under mässan "Allt För Sjön" (Stockholmsmässan) deltog Smart
Marina som utställare under några dagar tillsammans med
Åländska Gästhamnsföreningen och Visit Åland. Uppslutningen var
god och projektet kommer att delta i mässan under nästkommande
år.
STUDIERESOR
Under den första veckan i April kommer några partners med
deltagande hamnar att besöka Danmark och Köpenhamn-området
för att besöka andra gästhamnar som är certifierade med Blue Star
Marina och Blue Flag. Visionen är att få inspiration att ta hem till de
egna gästhamnarna. En till studieresa är planerad till hösten 2019.
HAMNVÄRDSUTBILDNING
Under våren 2019 kommer nästan alla deltagande hamnar att delta
i en Hamnvärdsutbildning anordnad av Maritime Saftey Center i
Mariehamn. Målet är att utbilda hamnpersonal i olika säkerhetsoch hamnvärdsdelar som hör till en gästhamns dagliga
verksamhet.Utbildningstillfällerna startar I början av April och
sträcker sig hela vägen in till slutet av Juni. Deltagarna deltar under
två utbildningsdagar för att bland annat möjlighet att öva på båtar
och handhavande, hjärtstartning, räddningsövningar samt
övningar i postering och sjömannaskap. Kursen erbjuds
kostnadsfritt för de deltagande hamnarna i Smart Marina (två
personer per hamn).

SMART MARINA-App
Under denna period har Lead Partner-teamet hos Ålands
Utvecklings Ab upphandlat en app som kommer att finnas
tillgänglig för båtgäster till tidigast nästkommande
sommarsäsong (2020). Appen kommer att vara gratis att
använda, och innehålla bland annat en 360 graders-bildserie
över de deltagande hamnarna.
VILL DU VETA MER?
Projektet är otroligt stort med många aktiva partner! Vill du veta
vad som händer i projektet Smart Marina så får du väldigt gärna
följa vår projektresa genom:
Hemsida: www.smartmarina.eu
Facebook: www.facebook.com/smartmarina.eu
Instagram: www.instagram.com/smartmarina.eu
Vi uppdaterar framförallt de sociala medierna kontinuerligt!
Välkommen!

BLUE FLAG OCH BLUE STAR MARINA
Fem hamnar på Åland har blivit antagna till pilothamnar för att få
Blue Flag-certifikat. Det är Glada Laxens gästhamn, Kastelholms
gästhamn, Käringsunds gästhamn och MSF gästhamn
som har beviljats pilotstatus av Blue Flag International.
Pilotstatusen är ett första steg mot certifiering.
UPPHANDLINGSRUTINER
För att harmonisera och garantera en smidig upphandling av
gästhamnarna, fanns det former som skapades för en gemensam
standardiseringsmetod. Information har delats med alla hamnar,
men även andra partners kan använda samma system (ej
obligatoriskt).
1. Prisförfrågningar som ska användas gemensamt
2. Prisförfrågningar som ska användas individuellt av hamnar
3. Formulär för dagliga kommunikationsverktyg som
strömställningspresentationer, en mall för ett brev, mötesagenda
etc.

SMART MARINA

|

8

PARTNERKONTAKT
LEAD PARTNER, ÅLAND UTVECKLINGS AB, ÅLAND
Lennart Joelsson, Projektledare och strategisk expert
Kairi Jõesalu, Finanschef
Elina Lindroos, Kommunikationschef
Rick Cranston, Projektassistent
Helena Flöjt, styrgruppsmedlem
www.smartmarina.eu / www.auab.ax

lennart@smartmarina.eu / lennart.joelsson@auab.ax
kairi@smartmarina.eu / kairi.joesalu@auab.ax
elina@smartmarina.eu / elina.lindroos@auab.ax
rick@smartmarina.eu
helena.flojt-josefsson@regeringen.ax

PARTNER 2, VALDEMARSVIKS KOMMUN, SVERIGE
Hedwig Bjernersjö, projektledare
Carl Hamilton, Skärgårdsutvecklare
Ted Starkås, styrgruppsmedlem
http://www.valdemarsvik.se

hedwig@smartmarina.eu / hedwig.bjernersjo@valdemarsvik.se
carl.hamilton@valdemarsvik.se
ted.starkas@valdemarsvik.se

PARTNER 3, ÖSTHAMMAR KOMMUN, SVERIGE
Anders Johnsson, Projektledare
Stefan Edelsvärd, styrgruppsmedlem
www.osthammar.se / www.smartmarina.se

anders@smartmarina.eu/ anders.johnsson@osthammar.se
stefan.edelsvard@osthammar.se

PARTNER 4, SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN, SVERIGE
Pia Berg, Projektledare
Jonas Berg, styrgruppsmedlem
skargardsstiftelsen.se

pia@smartmarina.eu / pia.berg@skargardsstiftelsen.se
jonas.berg@skargardsstiftelsen.se

PARTNER 5, NOVIA, FINLAND
Rasmus Karlsson, Projektledare
Marianne Fred, styrgruppsmedlem
www.novia.fi

rasmus@smartmarina.eu / rasmus.karlsson@novia.fi
marianne.fred@novia.fi

PARTNER 6, HIIU KOMMUN, ESTLAND
Sven Kriggulson, Projektledare
Reili Rand, styrgruppsmedlem
www.hiiuvald.ee

sven@smartmarina.eu / sven@marina.kardla.ee
reili@hiiuvald.ee

ASSOSIERADE PARTNERS
Nordiska Skärgårdssamarbetet
Företagsam Skärgård
Ålands Natur&Miljö

www.smartmarina.eu

www.skargardssamarbetet.org
www.skargarden.ax
www.natur.ax

smartmarina.eu

smartmarina.interreg
Smart Marina Information and Interest Group
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GÄSTHAMNARNAS WEBSIDOR
LEAD PARTNER/PARTNER 1, ÅLANDS UTVECKLINGS AB, ÅLAND
www.hotellgullvivan.com
Gullvivan Hotell & Restaurang
www.gladalaxen.com
Glada Laxen
www.havsvidden.com/sv-se/hamn-bad-bastu/g-a-sthamn
Havsvidden Gästhamn
www.hamnsundet.ax
Hamnsundet Gästhamn
www.jurmo.ax/hamn.html
Jurmo Gästhamn
www.brudhall.com
Karlby Gästhamn (Brudhäll)
www.facebook.com/KastelholmsGasthamn
Kastelholm Gästhamn
www.kumlingestugor.com/
Kumlinge Gästhamn
www.gasthamn.ax
Mariehamns Seglarförening
www.segel.ax/hamnar/rodhamn
Rödhamn Gästhamn
www.seglinge.ax/index.php/sv/seglingehamnen
Seglinge Gästhamn
www.karingsundsgasthamn.ax
Käringsunds Gästhamn
www.facebook.com/vargatabrygga
Vargata Wikens Wänner r.f.
PARTNER 2, VALDEMARSVIKS KOMMUN, SVERIGE
www.fyrudden.se/hamn
Fyrudden Gästhamn
www.uvmarohamn.se
Uvmarö Gästhamn
www.gotland.net/plats/burgsviks-gasthamn
Burgsvik Gästhamn
PARTNER 3, ÖSTHAMMAR KOMUN, SVERIGE / www.smartmarina.se
www.oregrundsbatklubb.se/hamnar/oregrund
Öregrund Gästhamn
www.grisslehamnsmarina.se
Grisslehamn Gästhamn
www.djuronaset.com
Djurönäset Gästhamn
www.rindohamn.se
Rindö Gästhamn
PARTNER 4, SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN i STOCKHOLMS LÄN SVERIGE
www.skargardsstiftelsen.se/omrade/fejan
Fejan
PARTNER 5, NOVIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, FINLAND
www.baggomarina.com
Baggö Marina
www.brannskar.fi
Brännskär Gästhamn
www.farmorscafe.fi
Farmors Café
www.facebook.com/KirjaisBybutikMarina
Kirjais Bybutik & Marina
www.lillbackagard.net
Lillbacka Gård
www.skargardscentrum.fi/hamn
Skärgårdsc. Korpoström
www.stenskar.fi/sv/gaestbrygga
Stenskär Stugor & Fisk
PARTNER 6, HIIU KOMMUN, ESTLAND
Kärdla Marina
Soela Sadam
Orjaku Sadam
Roograhu Sadam
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www.kardlamarina.ee
www.soelasadam.ee
www.orjaku.ee/sadam
www.roograhu.ee

GANTT-SCHEMA FÖR SMART MARINAS AKTIVITETER I HAMNARNA

