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T ILLSAMMANS  ÅSTADKOMMER  VI  NÅGOT  STORT  

Sida 2 

En av de fina idéer vi vill förmedla under våra seglingar är att det går lättare om alla 

hjälps åt. Det är svårt, om inte omöjligt, att sätta storseglet eller hiva ankaret på Sham-

rock ensam. Men så fort vi hjälps åt går det så mycket lättare. Jag tycker att vi kan dra en 

tydlig parallell till hur vi  jobbat med verksamheten under de senaste åren här på Skepps-

holmsgården och då framförallt 2017. När vi 2016 ökade antalet seglingsdagar med 

Shamrock med 20% sa vi att det skulle vara svårslaget, under 2017 ökade vi med ytterli-

gare 24%! Jag vet att det krävt mycket ideellt arbete från våra ledare och volontärer, men 

jag vet också att ni har sett resultatet. Förutom många nöjda deltagare, har vi haft råd 

med några välbehövliga investeringar. Under våren fick vi en ny mesanmast och nya bat-

terier till Shamrock och inför säsongen 2018 kommer vi att ha både ett nytt elverk och en 

ny spis på plats. Bra jobbat alla som seglat, meckat och snickrat, det är er förtjänst! Tack 

även till alla bidragsgivare, era donationer betyder så mycket! 

 

Även inom kursverksamheten märks det att vi hjälps åt och lär av varandra. Det är jätte-

roligt att se när en smideslärare går som elev i snickerikursen och när en snickerilärare 

fixar en brödspade till bagarstugan. Under året har flera kurslärare följt med på våra helg-

seglingar och flera seglingsinstruktörer har gått våra kurser. Vår idé om att mötas som 

likar och dela med oss av våra livserfarenheter blir väldigt tydlig i dessa situationer. När 

jag ser detta blir jag övertygad om att vi kan förmedla samma vision till våra deltagare. På 

så sätt får vi människor att växa! 

 

Några andra som vuxit är de som gick vår styrmansutbildning under 2017. Under 2016 

hade vi svårt att rekrytera styrmän med rätt certifikat. Nu har flera gamla förhandsmän, 

byssor, maskinister m.m. kämpat hårt och i slutändan lyckats få ut en behörighet. Det ska 

bli kul att se er som styrmän i sommar! Vi har även några kolloledare som läst in en sjöbe-

fäl klass VIII och börjat segla skeppare på våra mindre fartyg. Bra kämpat! Nu är det ni 

som är förebilder för våra andra ledare. 

 

Det är även kul att vi fortsätter att leverera på topp vad det gäller upplevelser till våra del-

tagare. Bland Stockholms 27 kollogårdar var det fyra som fick 100% bra eller mycket bra 

resultat när barnen fick betygsätta sin kollovistelse 2017, vi var en av dem! Vi hade också 

bäst resultat av alla när stadens kollobarn satte betyg på sitt boende. Detta gör mig så 

otroligt stolt över er kolloledare och mina kollegor som jobbar med fartygsunderhåll. Ni 

är bäst! 

 

Detta externa beröm ser jag som en bekräftelse på att vi gör något bra. Ett annat exempel 

är det arbete med ensamkommande ungdomar som vi gjort tillsammans med två av Röda 

Korsets kretsar. Internt på Röda Korset har arbetet lyfts fram som ett föredömligt exem-

pel på hur man med små medel kan skapa mycket kvalitativ verksamhet. Som ett resultat 

av detta spelade de under året in två filmer från våra gemensamma projekt, varav en visa-

des på Röda Korsets extra årsmöte. När Europarådets kommissionär för mänskliga rättig-

heter kom till Sverige för att träffa ungdomar, var det vi som fick hålla i värdskapet till-

sammans med Röd Korset. Jättekul att se, och bra jobbat alla inblandade! 

 

 

 

 

 

Jakob Naredi 

Tf. verksamhetschef 

Skeppsholmsgården 

SNABBFAKTA 

SKEPPSHOLMSGÅRDEN 

2017 (jämfört med 2016) 

 

 119 (96) seglingsdagar med 

Shamrock . 

 75 (70) seglingsdagar med 

Lova. 

 357 (344) deltagare på våra 

kurser. 

 101 (80) deltagare på vårt 

skutseglingskollo. 

 139 (38) ensamkommande 

flyktingungdomar på vårt 

dagkollo. 



ÖPPNA  VERKSAMHETEN  

Föreningen Skeppsholmsgården Sida 3 

På tisdagskvällar samlas seglare, föräldrar, 

nyfikna och andra volontärer i Årboden för 

en gemensam soppmiddag. Därefter hjälps 

alla åt med de arbeten som behövs på far-

tyg, i verkstäder och byggnader. Kvällen 

rundas oftast av med fika i Årboden och/

eller pingis på segelloftet. 

 

Det finns en lång tradition i den öppna 

verksamheten att mötas som likar och dela 

med sig av sin livserfarenhet. Detta märks 

inte minst på den blandning av deltagare 

som besökt oss. Många Shamrockelever 

och kollobarn deltar, men även personer 

som seglat för länge sedan och några som 

aldrig satt sin fot till sjöss hittar hit. 

Arbetet utformas så att alla ska kunna 

känna ansvar för målet, alla ska kunna lära 

sig eller lära ut något och detta samtidigt 

som vi har kul tillsammans. Oftast kan 

deltagarna välja mellan ett par stationer 

men det är helt okej att bara hänga eller ta 

ett eget initiativ som t.ex. baka en kaka till 

fikat. Några exempel på arbeten som ut-

förts är reparation av flytvästar, lackning 

av block och den nya mesanmasten. 

 

Under Lovas varvstagning på Beckholmen 

i september åkte vi dit för att se hur hon 

såg ut under vattenlinjen. Vi slipade och 

skrapade också som en förberedelse inför 

bottenmålningen. 

 

Under året har vi ordnat en helg för pårigg-

ning och en för avriggning av Shamrock. 

Här deltog ungdomar, volontärer och 

Skeppsholmsgårdens personal. Detta är ett 

bra tillfälle att lära sig mer om hur ett far-

tyg är riggat och förenklar de moment som 

kräver att många hjälps åt. Det bjöds på 

mat och de som ville fick  övernatta om-

bord. 

 

Utöver ovanstående har vi under året även 

haft volontärer som under andra tider kom-

mit hit och deltagit i det dagliga arbetet på 

gården. Denna öppna verksamhet kräver 

lite mer av besökaren då handledning inte 

alltid finns tillgänglig, men den tillför sam-

tidigt mycket hjälp och avlastning för den 

fasta personalen. 

 

Under året har vi haft fyra praktikanter 

från Marina läroverkets skärgårdskaptens-

program. Samtliga har varit till stor hjälp 

för det löpande underhållet av Shamrock 

och dessutom stöttat vid seglingar. Vi har 

också tagit emot två praktikanter från gym-

nasiet. 

VERKSAMHETSRESULTAT 

2017 (2016) 

 

 Under 2017 hade vi öppen 

verksamhet under 39 (39) 

tisdagskvällar. 

 Totalt hade vi 463 (588) 

deltagare på den öppna 

verksamheten.  

Påriggning av Shamrock 

Kvällarna avslutas ofta med pingis 

Segel hängs på tork efter avriggning 



 

KURSER  

Sida 4 

Under 2017 har vi fortsatt att utveckla 

kursverksamheten.  

 

I snickeriet hålls kurser i studiecirkelform 

under tre vardagskvällar i veckan. Delta-

garna får under kursen välja ett projekt 

som de planerar och genomför under de tio 

lektionerna. Under året har elever bland 

annat byggt skåp, bänkar och bokhyllor. 

 

I smedjan är det full aktivitet hela veckan. 

Måndags-, onsdags- och torsdagskvällar 

hålls det grundkurser i smide i form av stu-

diecirklar. Här får eleverna bland annat 

lära sig säkerhet, verktyg, material samt 

tillvägagångssätt i järn- och stålsmide. 

Även under helgerna hålls det kurser i 

smedjan. Totalt har fem grundkurser arran-

gerats under veckosluten 2017. Nyhet för 

året blev en fortsättningskurs i smide som 

hölls under en helg i november. På tisda-

garna har de som gått ett par kurser tidi-

gare möjlighet att smida utan handledning 

av lärare. 

En sjörelaterad kurs vi erbjuder är den i att  

vårrusta sin utombordare. Till kursen tar 

deltagaren med sig sin egen utombordsmo-

tor som den får lära sig att göra årlig ser-

vice på. Deltagarna får bland annat lära sig 

att byta olja, filter och impeller. Kursen 

hölls vid ett tillfälle under mars. 

 

I bagarstugan får kursdeltagarna under en 

helg lära sig att baka surdegsbröd i vår 

vedeldade baknugn. Förutom recept, 

bakredskap och jästekniker får kursdelta-

garna lära sig om ved, eldningstekniker och 

hur en stenugn fungerar. Efter kursen får 

deltagarna med sig härliga surdegsbröd och 

en surdegsrot att fortsätta baka på hemma. 

Under 2017 hölls tre kurser under våren 

och tre på hösten. 

 

 

I vår mekaniska verkstad hålls det svets-

kurser under helgerna. Fredagskvällen 

tillägnas teori medan lördag och söndag 

mest består av praktiska övningar. Grund-

kursen har fokus på gassvets men även 

andra svetstekniker behandlas. Fortsätt-

ningskursen går djupare in på olika svets-

tekniker och här får deltagarna även möj-

lighet att göra ett mindre eget projekt. To-

talt hölls 17 svetskurser under 2017. 

 

Under vår kurs i akvarellmålning träffas 

deltagarna fredag kväll och får sedan prova 

olika akvarellpapper och färger under hel-

gen. På söndagseftermiddagen anordnas en 

liten utställning av verken. Totalt hölls tre 

akvarellkurser 2017. 

 

Under två helger i februari ordnade vi en 

förarintygskurs för de som seglat kollo 

med oss året innan. Åtta personer deltog 

och flera av deltagarna anmälde sig sedan 

till vår långsegling. 

 

Tillsammans med skolfartygen S/Y Ellen 

och T/S Constantia driver vi ledarutbild-

ningen Scholare hos oss och på Beckhol-

men. Totalt blev det nio träffar 2017 med i 

snitt 20 besökare per tillfälle. 

 

Under dagtid vardagar hyrs smedjan ut till 

en smed som sysslar med beställningar och 

reparationer av traditionsenligt smide. 

”Mycket hands on, 

det gillade jag!” 

- Deltagare på svetskursen 

VERKSAMHETSRESULTAT 2017 (2016) 

 Totalt har 357 (344) kursdeltagare med olika 

bakgrund och från olika arbetsområden deltagit i 

209 (222) lektionstillfällen. 

 Totalt lektionstid var 930 (929) timmar. 

 14 (10) unika personer har tillsammans besökt 

tisdagssmidet 136 (99) gånger. 

Provkörning av motor på utombordarkursen 

Bakning i bagarstugan 

”Fantastisk miljö, bra 

kursledare” 

- Deltagare på bakkursen 

Timglas tillverkad på snickerikursen 



Föreningen Skeppsholmsgården Sida 5 

LÅNGSEGLING  MED  SHAMROCK  

Under fyra veckor i juli och augusti seglade 

m/s Shamrock sin traditionsenliga långseg-

ling längs Norrlandskusten. Klassiska be-

söksmål som Arholma, Härnösand, Ulvön, 

Sikeå och Örnsköldsvik varvades med 

stopp som Ratan och Lövsele. Skellefte-

hamn blev det nordligaste stoppet innan 

besättningen vände söderut. 

I de större hamnarna hölls öppet skepp och 

på Vässarö fick vi besök av flera scoutkårer 

som var på läger på ön. 

 

Ombord mönstras ungdomarna på som en 

del av besättningen och delas upp i tre vak-

ter. Dessa turas om att bemanna fartyget 

vilket möjliggör segling under flera dygn i 

sträck. 

Under en långsegling läggs stor vikt på ut-

bildningen som sker ombord. En utbild-

ningsplan följs och ungdomarna får föru-

tom att sätta segel bland annat lära sig na-

vigation och sjömanskap, säkerhet, rodd, 

byssa-(matlagnings)tjänst och motorlära. 

De flesta momenten ombord kräver samar-

bete vilket ger erfarenheter kring gruppdy-

namik samt styrkan av att hjälpas åt. Den 

största lärdomen brukar dock handla om 

en själv, var ens egna gränser går och ens 

egen roll i ett större sammanhang. 

 

Under seglingen deltog fem ensamkom-

mande flyktingungdomar som en del av 

elevgruppen. De hade tidigare under som-

maren deltagit i det dagkollo vi anordnade 

tillsammans med Röda Korset. Under seg-

lingsmånaden växte dessa ungdomar som 

personer och deras svenskkunskaper för-

bättrades avsevärt. Sammanfattningsvis var 

det hela mycket lyckat och med en bra in-

tegration åt båda håll. 

 

Vid avresa från Skeppsholmen lämnar en 

grupp enskilda individer kajen. När farty-

get kommer tillbaka fyra veckor senare har 

dessa blivit en sammansvetsad besättning 

med många nya erfarenheter och förmågor 

i bagaget. 

VERKSAMHETSRESULTAT 2017 (2016) 

 

 21 (19) elever och 15 (13) fasta 

besättningsmedlemmar har under 2017 delat med 

sig av gamla och fått nya livserfarenheter.  

 89 (86) % av deltagarna kan rekommendera 

långseglingen till sina kompisar. 

 89 (100) % tyckte att gemenskapen och 

sammanhållningen var bra eller mycket bra 

ombord.  

 67 (100) % vill segla nästa sommar. 

 78 (15) % kan tänka sig en framtida karriär inom 

sjöfarten. 

 Bästa lektionerna var de som handlade om  att 

bada i överlevnadsdräkter, Shamrocks historia, 

och säkerhet 

”Allt vi gjort gjorde 

hela resan till en 

oförglömlig 

upplevelse!” 

- Elev på 

långseglingen 

Lektion på däck 

Övning med bredfocken i Sikeå 

Beslagning av storseglet 

”Inte ens städningen 

var tråkig när man 

städade 

tillsammans.” 

- Elev på 

långseglingen 



 

ÖPPNA  SEGLINGAR  

Sida 6 

Skeppsholmsgården har under 2017 arran-

gerat fem helgseglingar med Shamrock 

som varit öppna för alla oavsett ålder eller 

tidigare erfarenhet. Som deltagare har vi 

bland annat haft familjer, par, kompisgäng, 

och enskilda äventyrare. Det följer också  

ofta med kollobarn som vill visa upp för 

sina föräldrar hur det är att segla skuta. 

 

För de som inte vill vara borta en hel helg 

men ändå prova på skutsegling arrangerade 

vi kvällsseglingar med Shamrock. Det blev 

en på våren och en på hösten. 

Första helgen i maj ordnades en ledarseg-

ling ombord på Shamrock där vi även 

mötte upp skutorna Ellen och Constantia. 

Under lördagsförmiddagen övade vi sjösä-

kerhet tillsammans med deras ledare. 

Bland annat övade vi brandsläckning, nöd-

bloss samt blåste upp en livflotte. 

 

Ytterligare en ledarsegling ordnades sista 

helgen i maj ombord på Lova. Det blev fin 

segling till Bullerö där det blev grillning 

och bastubesök. 

”Förutom själva seglingen var 

den största upplevelsen att vi 

fick se norrsken sent på 

lördagskvällen.” 

- Deltagare på en av höstens 

helgseglingar 

VERKSAMHETSRESULTAT 2017 (2016) 

 

 Totalt har Shamrock haft 3662 (2789) personseglingsdagar, vilket är summan av alla enskilda individers 

seglingsdagar ombord. 

 Elmy, Lova och Anna-Sofia har haft 1097 (1080) personseglingsdagar.  

Alla får hjälpa till på en helgsegling Övning under ledarseglingen 

Säkerhetsövning 



”Jag hade 

jätteroligt på min 

kollovistelse. Ser 

framemot nästa 

år med er!! ” 

- Deltagare på kollo 2 

KOLLO  

Föreningen Skeppsholmsgården Sida 7 

Som vanligt ordnade Skeppsholmsgården 

skutkollo under sommarlovet för ungdo-

mar i årskurs 5-9. Alla ombord lär sig att 

tillsammans segla fartygen och de som vill 

får hjälpa till att styra, navigera och lägga 

till. När vi inte seglar brukar vi bada, leka, 

ha vattenkrig, utforska öar, ro eller göra 

något annat skoj. En kollosegling pågår 

under 11 till 13 dagar och vi erbjuder fem 

perioder per sommar. 

Under kollot blir fartyget besättningens nya 

hem där vi lever och sover. Alla hjälps åt 

med de dagliga sysslorna vilket innebär 

nya lärdomar för de flesta. För vissa är det 

en ny kunskap att skala potatis medan det 

för andra kan vara att lära sig navigera. 

Några deltagare har aldrig satt sin fot på en 

båt eller varit ute i skärgården och det i sig 

är en stor upplevelse. Nytt för många och 

nyttigt för alla är också att träffa nya kom-

pisar från andra stadsdelar och i andra åld-

rar. Eftersom vi är så få och bor så tätt inpå 

varandra, brukar det bli en väldigt familjär 

stämning ombord. Att få synas och bli ac-

cepterad i en grupp stärker självförtroendet. 

För de som aldrig annars får bekräftelse, 

kan det betyda väldigt mycket. 

Lova seglade samtliga fem perioder och 

Shamrock två. Till period fyra och fem 

hade vi chartrat in Elmy. Tyvärr fick hon 

problem med framdrivningen och behövde 

akut ersättas till den sista perioden. Vi fick 

tag i den fina skutan Anna-Sofia som vi-

sade sig passa bra in i verksamheten. Hon 

är redan bokad för en period 2018. 

 

Kolloseglingarna arrangeras i samarbete 

med Stockholms stad som sköter mark-

nadsföring, kvalitetsuppföljning och anmä-

lan. Kolloavgiften är inkomstbaserad vilket 

innebär att staden subventionerar avgiften 

för familjer som annars inte skulle haft råd. 

Totalt seglar åtta ungdomar ombord på 

Elmy, Lova respektive Anna-Sofia medan 

26 får plats på Shamrock. Söktrycket på 

kolloplatserna har varit fortsatt stort och 

behovet av en till kollobåt kvarstår. Lova 

har under året fått en ny gasolspis samt ny 

fock och jagare (försegel). Något som kol-

loledarna varit mycket tacksamma för. 

VERKSAMHETSRESULTAT 2017 (2016) 

 

 101 (80) ungdomar och 39(20) ledare med olika 

bakgrund och åldrar har under sommaren 2017 

fått nya minnen, kompisar och livserfarenheter. 

 100 (100)% kan rekommendera kollot till andra. 

 91 (80) % vill åka med oss på kollo nästa år 

enligt Stockholms stads utvärdering. 

 91 (87,5) % har fått nya vänner under 

kollovistelsen. 

 95,5 (80) % tyckte att boendet var ”Mycket bra” 

eller ”Bra” vilket är bäst bland  alla Stockholms 

stads kollogårdar. 

 100 (95) %  gav betyget ”Mycket bra” eller ”Bra” 

som betyg på hela sin kollovistelse.  

”Väldigt roligt 

och mysigt kollo 

med massa nya 

fina vänner, bra 

mat och ledare” 
- Deltagare på kollo 5 

”Inget var tråkigt (förutom att diska)” 

- Deltagare på kollo 5 

Fika på klippan 

Besök  på Norröra 

Shamrock och Lova på Norrpada 



 Sida 8 

ÖVRIGA  SEGLINGAR  & NYTTJANDE  AV  FARTYGEN  

Under 2017 har vi fortsatt att öka antalet 

seglingsdagar med framförallt Shamrock. 

En stor del av detta beror på fler sjödagar 

under maj och september.  

 

Vi seglade med sju skolklasser i årskurs åtta 

från Täby friskola. De var ute i två och en 

halv dag var och vi fick till ett bra koncept 

tillsammans med skolan. Detta samarbete 

fortsätter under 2018. 

  

Tillsammans med Stockholms stad ord-

nade vi ett prova-på-kollo under första hel-

gen i juni. Seglingen riktade sig till de som 

aldrig tidigare varit på kollo och vi seglade 

med både Shamrock och Lova till Siaröfor-

tet. 

 

Den återkommande konfirmationssegling-

en ombord på Shamrock genomfördes 

även under 2017 tillsammans med Solna 

församling. Kyrkan står för undervisning 

och annat praktiskt kring konfirmandut-

bildningen medan vi står för seglingsutbild-

ningen. Seglingen genomfördes i Stock-

holms skärgård med besök på bland annat 

Arholma, Gällnö och i Norrtälje. 

Under en helg mitt i sommaren blev Sham-

rock en del av Huddinge kommuns som-

maraktiviteter. Upplägget var ett kollo i 

miniformat och seglingen var kostnadsfri 

för deltagarna.  

 

Under hösten ordnade vi en segling till-

sammans med Röda Korset Beredskaps-

kretsen för ensamkommande flykting-

ungdomar. Detta som en avslutning för de 

som varit med på dagkollot på Skeppshol-

men under sommaren. Några av eleverna 

från långseglingen var också med och vi-

sade hur seglingen gick till. 

 

Under året har Shamrock chartrats ut till 

två seglingar med företag. Lova har 

chartrats ut för en klassresa och en dagsseg-

ling för nyanlända. 

 

En av våra ledare fick ett tråkigt sjukdoms-

besked under sommaren 2017 och för hen-

nes skull ordnade vi en kvällssegling med 

Shamrock i augusti. 

 

Första helgen i oktober gick tävlingen Salt-

kråkan Race av stapeln. Av de 15 skutor 

som  deltog kvalade Lova in på en hed-

rande tredjeplats i racet! Anna-Sofia som vi 

hyrde in till kolloseglingarna tog i sin tur 

hem Ship-Shape-priset för finaste fartyg. På 

lördagskvällen samlades ca 100 personer 

nere i Shamrock för musik– och sångkväll. 

Shamrock har under 2017 använts som 

lokal vid ett flertal tillfällen. Dels har det 

skett i egen regi i form av ledarutbildning, 

öppet skepp, besättningsmöten, återträffar 

och vid studiebesök. Scouterna och Sham-

rocks vänner är organisationer som haft 

möten ombord. Dessa samarbeten är 

mycket givande då Skeppsholmsgården 

både får visa upp och berätta om sin verk-

samhet för viktiga målgrupper. 

 

 

VERKSAMHETSRESULTAT 2017(2016) 

 

 Under året har vi haft ca 550 (500) personer på 

längre besök ombord på Shamrock och ca 3300 

(3200) personer har fått en rundvisning. Ett 

enkelt exempel på en kulturell verksamhet som för 

den enskilde kan vara en stor upplevelse. 

 Under året har Shamrock haft 119 (96) 

seglingsdagar, Lova 75 (70), Elmy 13 (30) och 

Anna-Sofia 13 (0).  

”Ledarna var 

jättehärliga, maten var 

god, klassen fick bättre 

sammanhållning.” 

- Klass 8A Täby Friskola 

”Ballongaktivitet” på konfirmationsseglingen 

Saltkråkan Race 2017 

Segling med skolklass 
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”...han kom bort från 

sysslolösheten, han 

fick träffa andra 

asylsökande, han fick 

delta i 

aktiviteter, han hade 

vuxna att tala med, han 

blev sedd, han blev 

omtyckt. Utan 

sommaren på 

Skeppsholmen vet vi 

inte hur hans sommar 

blivit, annat än att den 

hade varit mycket 

svår.” 

- Del ur brev från  ett 

familjehem 

SAMARBETE  MED  RÖDA  KORSET  

Under året har Skeppsholmsgården fortsatt 

samarbetet med svenska Röda korset. Syf-

tet har varit att skapa en meningsfull verk-

samhet och en integration för ensamkom-

mande nyanlända ungdomar. 

 

Verksamheten 2017 genomfördes till stor 

del genom det Rödakorsfinansierade pro-

jektet Youth Empowerment Super Force. 

Skeppsholmsgården blev värdorganisation 

för en anställd projektledare samt två an-

ställda ledare. Hela projektet mynnade ut i 

en rapport som tillsammans med verksam-

heten lyfts fram som ett mycket bra exem-

pel internt på Röda korset. 

 

För andra året i rad ordnade vi ett dagkollo 

i våra lokaler tillsammans med Röda kor-

set. De har ett behov av sommaraktiviteter 

för nyanlända ungdomar och vi kan er-

bjuda en bra miljö och lämpliga aktiviteter. 

I år kunde vi erbjuda dagkollot under hela 

åtta veckor. Skeppsholmsgårdens verkstä-

der användes och deltagarna byggde en 

lådbil, en skottkärra och en massa drakar. I 

Årboden lagade deltagarna lunch tillsam-

mans och det lagades såväl traditionellt 

svenska som afganska rätter. En och annan 

kaka blev det också. Övriga aktiviteter var 

bland annat fartygsvisningar, boule, kubb, 

och svenskundervisning. Dagkollot fick 

mycket beröm från såväl boenden som 

goda män. 

Övriga aktiviteter som hållits är ett hant-

verksprojekt under påsklovet, pratgrupper, 

cv-hjälp, truckkortsutbildning med Cramo 

m.m. 

 

Under Röda korsets extra årsmöte 2017 

spelades en film upp från förra sommarens 

aktiviteter här på Skeppsholmsgården. 

I oktober fick vi besök av Nils Muižnieks, 

Europarådets kommissionär för mänskliga 

rättigheter, som ville träffa ungdomar och 

höra om Sveriges asylprocess. Det lagades 

afgansk mat i Årboden som fylldes med 

deltagare. Det blev bra diskussion med 

frågor åt båda håll. 

Under året har sedan kontakten bibehållits 

med Röda korset. Bland annat har våra 

volontärer besökt dem på deras tisdags-

kvällar och fem av dagkollodeltagarna del-

tog på vår långsegling med Shamrock. På 

julafton ordnades ett julfirande för nyan-

lända i fiket. De åt julbord och fick julklap-

par av tomten. Även på nyårsafton firades 

det men denna gång i Årboden. 

 

Samarbetet har främst skett med Röda 

Korset Vantörskretsen och Beredskapskret-

sen. 

VERKSAMHETSRESULTAT 2017 (2016) 

 

 139 (38) unika nyanlända ungdomar och 26 (15) 

volontärer besökte oss under dagkollots åtta (tre) 

veckor. 

 Totalt har vi haft aktiviteter för 217 unika 

nyanlända ungdomar. 

 Våra aktiviteter har utförts under 380 

verksamhetstimmar fördelat på 82 dagar. 

 Vi har haft hjälp från 47 unika volontärer. Varje 

volontär har i snitt bidragit med 19 frivilligtimmar.  

”jag tycker allt 

är kul” 
- En av deltagarnas 

beskrivning av dagkollot 

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter 

Uteaktivitet under dagkollot 

Tillredning av afgansk mat 

Julbord i Badhuspaviljongen 
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Under ett år händer det mycket på Skepps-

holmsgården som inte kan knytas till seg-

lingar, kurser eller vår öppna verksamhet. 

 

Under 2017 har vi hållit öppet fiket i den 

gamla badhuspaviljongen. Det är helt vo-

lontärdrivet och har blivit en mysig mötes-

plats för såväl förbipasserande som helg-

kursdeltagare.  Under sommarlovet hjälpte 

fyra sommarjobbare från Stockholms stad 

till med bemanningen. Lokalen har också 

kommit väl till användning som kurslokal. 

 

Skeppsholmsgården deltog på Båtmässan i 

Älvsjö i mars tillsammans med Beckhol-

mens Dockförening. Här marknadsfördes 

gårdens seglingar och kurser. Flera volon-

tärer ställde upp och hjälpte till. 

En lördag i slutet på mars ordnades Sjö-

scoutdagen på Skeppsholmen. Årboden 

lånades ut som kansli och gårdsplanen ut-

anför blev samlingspunkt på ön. Några 

scouter övernattade också på Shamrock. 

 

Som vanligt hölls Kulturnatt i slutet av 

april. Då öppnar hela stadens kulturliv upp 

för besökare under en kväll och Skepps-

holmsgården höll öppet hus. Smedjan, 

snickeriet och fiket visades upp för nyfikna 

förbipasserande. De som ville fick även en 

guidad tur på Shamrock. 

 

I april hölls ett fördrag om boken 

”Shamrock—En vändpunkt” som skrivits 

av en Shamrockseglare tillsammans med 

sin mamma. Det blev en temakväll om den 

problematik som ofta uppstår i tonåren, 

om att hitta sig själv och att ta steget in i 

vuxenvärlden. 

 

I augusti deltog Skeppsholmsgården till-

sammans med Stockholms hemgårdar på 

ungdomsfestivalen We are Sthlm i Kungs-

trädgården. Tältet blev en ”pop-up-

hemgård” med aktiviteter som smide, foto-

utskrift, ”t-shirt remake”, tillverkning av 

apnävar och pins m.m. 

Alla seglingsledare och kurslärare har un-

der året bjudits in till HLR-utbildning. To-

talt har utbildningen hållits vid sex till-

fällen. 

SCHOLARE, ett samarbetet kring ledarut-

bildning med skolfartygen Ellen och Con-

stantia, har fortsatt under året. Var tredje 

torsdagskväll träffas gamla och blivande 

ledare på Skeppsholmen eller Beckholmen 

för föreläsning och diskussion. Kvällarna 

har haft teman om bland annat sjöman-

skap, säkerhet och ledarskap. 

 

Tillsammans med segelfartygen Vega och 

Briggen Tre Kronor ordnade vi utbildning i 

wiresplits och segelsömnad för våra ledare. 

 

Vi har hållit en intern sjöbefäl klass VIII-

utbildning för blivande styrmän på Sham-

rock och skeppare på Lova. 

 

Skeppsholmslägret ordnades under som-

maren av Kulturfyren. Vi stod som värd för 

lokaler och gårdsplan. 

 

I slutet av november ordnade styrelsen ett 

julbord för alla volontärer, kurslärare och 

seglingsledare. Glöggen intogs i bagarstu-

gan och själva julbordet i fiket som fylldes 

till bredden. Totalt blev vi drygt 50 perso-

ner. 

 

Helgen vid tredje advent ordnades en jul-

marknad på Skeppsholmsgårdens område 

tillsammans med Röda Korset och TC-

Smide. Det blev en mysig stämning och 

flera av våra volontärer och kurslärare 

ställde ut egna hantverk. 

 

Årboden har under fem tillfällen lånats ut 

till föreningen Vittfaren som ska återskapa 

det medeltida handelsfartyget Knallen. 

Även Wallenius, Midsommargården, 

Skeppsholmens Folkhögskola, Scouterna 

och flera mindre föreningar har lånat våra 

lokaler under 2017. 

STATISTIK  2017 (2016) 

 

 Skeppsholmsgarden.se hade 

drygt 17.000 (ca 27.000) 

besökare. 

 1257 (1036) gillade 

Skeppsholmsgården och 509 

(367) kolloverksamheten på 

Facebook. 

 1761 (1305) personer 

prenumererade på vårt 

nyhetsbrev som utkom vid sju 

tillfällen. 

Båtmässan 

HLR-utbildning för ledare 

Julmarknad på Skeppsholsmgården 


