Minnesanteckningar från möte med
Partnerskapet för byggutbildningar i skärgårdens kulturmiljöer
Onsdagen den 18 september på Tullhuset, Dalarö kl 13.45 – 16.30
Närvarande:
Anders Unosson anders.unosson@skargardsstiftelsen.se
Jonas Fäldt jonas.faldt@edu.haninge.se
Christer Erlandsson christer.erlandsson@haninge.se
Björn Åkerblom bjorn.akerblom@telia.com
Rolf Löfström lofstrom@telia.com
Lars Olof Landin info@dalaro.se
Mathias Darnelius mdarnelius@gmail.com
Erik Josephson erik.josephson@haninge.se
Jörgen Arnstad jorgen.arnstad@edu.haninge.se
Carin Flemström flemstromcarin@gmail.com
Anmält förhinder:
Marianne Jämtsäter Marianne.jamtsater@trakademien.se
Disa Blomfeldt, disa.blomfeldt@bygg.org
Lars Palmgren

1. Aktuella utbildningsprojekt
Anders från Skärgårdsstiftelsen har träffat Fredrika Bremers rektor och medarbetare från
Fredrik tillsammans med Mathias (Byggnads branschråd) och med Marianne med per telefon.
De har börjat diskutera ett samarbete bestående av
a. Fortbildning för lärare i samverkan med Träakademin. För detta behöver EU-pengar
sökas. Ansökan ska vara inne 30.9. Carin tar på sig att samordna en ansökan om
förprojekteringsmedel. Robert och Marianne måste ge underlag.
b. Skärgårdsstiftelsen beställer platta paket ”bajamajor” från byggprogrammet – ett sätt
att börja samarbeta. LO tar på sig att försöka ordna sponsring från föreningslivet på
Dalarö.
c. Huvudskär – renovering av fastigheterna – än har dock inte Stiftelsen fått över
Huvudskär så detta får vänta något.
d. Renovering av Thielska villan på Fjärdlång som kommunen äger. Christer tar på sig
att försöka få fram en om det finns medel från Kultur o Fritid för underhåll.
Mathias redovisar sin skiss på projektutveckling och tar också upp Skansen som tänkbar part.
Tar kontakt med Micko Svensson som sitter i Skansens styrelse.
Mathias får i uppdrag att kontakta AF-chefen Haninge för ett möte ang möjliga
arbetsmarknadsmedel. Fredrik ser gärna att man blir engagerade i
arbetsmarknadsutbildndingar
Erik får i uppdrag att ta kontakt med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet ang bidrag till
renovering av kulturbyggnader (Fjärdlång och Huvudskär)

2. Högskolesamverkan

Vi diskuterar möjligheterna till att starta KY-utbildningar. Dessa riktar sig till redan
verksamma och viktigt att få med sig arbetsgivare. Vi beslutar att försöka få kontakt med
några ”halvstora” byggföretag med hantverksprofil:
Anders kontaktar Roslagsbyggarna/COAB
Rolf kontaktar Ebbalund och det företag som renoverat på Sandemar.
Vi diskuterar också Stadsholmen.
Carin redovisar kontakt med Byggindustriförb. och ev deltagande i det regionala branschrådet
Hur ska vi få igång en diskussion om KY-utbildningar och hur hittar vi en projektledare?
Uppdras till Rolf och Carin att skissa på ett kunskapsseminarium där vi kunde bjuda in
gymnasieskola, högskola, byggföretag m fl.
3. Kontakter med Statens Fastighetsverk ang Tullhuset o Dalarö skans
Möte inplanerat 17.10 – alla i partnerskapet är välkomna. Vi försöker få möte med
Jobbagenterna samma tid. LO har blivit kontaktad av Beppe Wolgersmuseet i Östersund som
är intresserade av en etablering på Dalarö. Förslag lilla affärslokalen? LO tar kontakt med
Lars Palmgren, kyrkans fastighetsutskott.
När vi ändå är inne på Dalaröfrågor så tar vi upp behovet av en skiss på kallbadhus i
Fiskarhamnen så att plats avsätts då Fiskarhamnen kommer upp i planeringssammanhang.
Björn får i uppdrag att ta fram en skiss – Rolf har bra exempel på badhus på andra orter.
Mathias kollar med Veidekke om deras inställning att delta i detta. Carin ger Mathias namn
på aktuell kontaktperson från Veidekke mot Dalarö.
4. Hemsida
LO gör en flik under Tullhuset. Den ska vara publik och förutom egna handlingar så kan vi
lägga bra artiklar och länkar – ex. Rolfs punkter om vad man ska tänka på när man bygger i
skärgården.
5. Grunddokument för partnerskapet
Utskickat förslag godkänns och Carin väljes till ordf fram till årsskiftet.
6. Informationsblad för partnerskapet
Utskickat förslag godkänns och läggs som första sida på hemsidan.
7. Utkast till skrivelser, riksdagsmotion om hinder i lagstiftningen och till Haninge
kommun om policy när det gäller sprängningar.
Förslag om riksdagsmotion godkänns och Anders pratar med Rune Wikström och Christer
med Meeri Wasberg om att stå bakom det. Carin berättar om S-gruppen i
stadsbyggnadsnämnden lämnat in förslag om utarbetande av en policy för sprängningar till
stadsbyggnadsnämnden.
8. Övrigt
Nästa möte 14.10 kl 13.45 på Tullhuset

Carin Flemström
flemstromcarin@gmail.com

