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Hej!
Bifogar Skärgårdsstiftelsens svar på remissen Godsstrategi för Stockholmsregionen, TRN 2017-
0055
I enlighet med remissmissivet skickas svaret både i word- och pdf-format. Observera att pdf-filen
med underskrifter är det officiella svaret.

Med vänlig hälsning
Karin

Stöd vårt arbete - bli Skärgårdsvän här!

Karin Strandfager
Naturvårds- och miljöchef
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Adress: Box 7669, 103 94 Stockholm
Besöksadress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen
Mail: karin.strandfager@skargardsstiftelsen.se
Tel: 08-123 124 00, direktnr: 08-123 124 60
Mobil: 070-377 48 27
www.skargardsstiftelsen.se
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Skärgårdsstiftelsens svar på remissen gällande "Förslag till Godsstrategi för Stockholmsregionen, TRN 2017-0055". 

Postadress	Besöksadress	Kontakt	Info

Skärgårdsstiftelsen	Svensksundsvägen 5	Tel	08 - 440 56 00		Org.nr	802405 – 0216

i Stockholms län	Skeppsholmen	Fax	08 - 440 56 19	Bg.nr	244 - 96 50

Box 7669		kansliet@skargardsstiftelsen.se	Bg.nr	244 - 96 50

103 94 Stockholm		www.skargardsstiftelsen.se





Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län har tagit del av remissen angående förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen.  



Stockholms skärgård kan på många sätt bidra till att uppnå det övergripande målet om Stockholm som Europas mest attraktiva storstadsregion. Skärgårdens unika värden samt Skärgårdsstiftelsens roll som fastighetsägare och förvaltare av naturresurser ger stora möjligheter för Landstinget att låta skärgården vara en viktig del av Stockholms besöksnäring, naturupplevelser, rekreation, friluftsliv och arbete mot mål gällande hållbarhet, utveckling, resiliens, miljö- och klimatfrågor.



För att Stockholms skärgård skall vara en viktig del av Stockholms-regionens utveckling och en levande bygd är det angeläget att strategin för gods även innefattar väl fungerande, hållbara och klimatsmarta transporter till och från samt inom skärgårdsområdet och att stor hänsyn tas till den känsliga skärgårdsnaturen. Skärgårdsstiftelsen samverkar gärna i en utveckling av nya knutpunkter för transporterna inom skärgården. Detta för att underlätta och förenkla transporter av till exempel livsmedel, byggmaterial mm för att upprätthålla service och besöksnäring som är en förutsättning för en levande bygd i Stockholms skärgård. 



För att minimera störningar på naturmiljön samt undvika att utsätta Stockholm skärgård för högriskexponering i samband med transporter av farligt gods förordar Skärgårdsstiftelsen att större sjötransporter av gods till Stockholmsregionen inte går genom skärgården utan i första hand tas om hand längre ut vid kusten vid exempelvis Norvik och Kapellskär. 







Med vänlig hälsning









Anna Waxin		Karin Strandfager

Verkställande direktör		Naturvårds- och miljöchef
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