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Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021 
 
Övergripande 

• Vårt övergripande mål är att förmedla kunskap om vår maritima historia från 
stormaktstid och att vässa Djurhamns maritima profil. 

• Med Djurhamn menar vi området Skepparön, Djurö, Vindö, Skarpö, Barnvik och 
Stavsnäs, Hölö samt småöarna däromkring. 

• Som för alla verksamheter måste vi anpassa oss till Coronapandemin utifrån rådande 
situation och myndigheternas restriktioner.  
 

Programverksamhet anpassat till coronarestriktioner  
• Fredagen den 14 maj kl 16 (dagen efter Kristi Himmelfärdsdag) Livesänt 

webbföredrag av kyrkogårdsinspektör Ivar Fors om församlingens kyrkor och 
kyrkogårdar. Samverkan med Djurö Byalags Kyrkuddsgrupp. 

• Invigning av Djurhamns fälttält. Samarbete med Ö-teatern. 
• Information om Djurhamnsrodden. Samverkan med Djurönäset, Sjövärnskåren 

Stockholm och Stockholms Sjövärnsförening Klockaruddsholmen. 
• Växtbytardag planeras till i juli. 
• Djurhamnsrodden eventuellt 13-15 augusti. 
• Marin Loppis på Marknadsplatsen planeras till i september. 

 
Planerad projektverksamhet 

• Projektet KOGGEN Samlingssal för 150 personer på Djurhamns Marknadsplats. 
Fortsätta arbetet med målet att förankra projektet lokalt och att söka bidrag till 
hösten för genomförande. 

• Projektet Djurhamnssvärdet 
Verka för att få fram en barnbok, barnsvärd med sköld, ett smitt originalsvärd och en 
kopia på hur svärdet ser ut i dag. 

• Projektet Tält, Fanor & Skådespel 
Att tillsammans med Ö-teatern färdigställa fälttältet med vimplar och fanor med 
målet att kunna ha tältet som ett informationstält för våra föreningar och för att ha 
en ”centerpeace” att samlas kring vid kommande event. 

• Djurhamnsrodden 2021 
Att genomföra ett sjöslag i dagarna tre. Förfest 13/8, roddtävling 14/8 och efterfest 
den 15/8. Arrangerat av vår förening, Djurönäset, Sjövärnskåren Stockholm och 
Sjövärnsföreningen Klockaruddsholmen samt lokala föreningar och företag. 

• Marinmuseum Djurhamn 
Att återuppta planerna på att komplettera Sjöhistoriska Stigens tre upp skyltade 
promenadstigar med en stortavla/välkomstskylt vid respektive stig, tre utsikts- och 
upplevenseplatser på kommunmark med konstnärlig utsmyckning mellan stigarna 
och ett ”visitors center” i KOGGEN på Djurhamns marknadsplats.  
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Löpande verksamhet 
• Destinationsutveckling 

- Fortsatt utveckling av vår hemsida för marknadsföring av Destination Djurhamn. 
- Samlad verksamhetsplan för hur destination Djurhamn ska marknadsföras. 
- Samarbete mellan vår förening, rekreationsområdet Vita Grindarna och Värmdö 

hamnar, med andra ord Stavsnäs Gästhamn och det företag som kommer att 
driva rekreationsområdet kring Susegårda vid Helgarsviken.  

- Bidra till samverkan mellan aktörer som delar vår marina historia från stormakts-
tid inom Värmdö, Nacka och Haninge. 

- Fortsatt planering av Sjöhistoriska Stigens utveckling till Marinmuseum 
Djurhamn. 

 
• Bygdearkiv Djurhamn 

Nytt namn på det arkivarbete som vi påbörjat i samarbete med Kollektivt Kulturarv / 
Kulturarv Stockholm men som stannat upp beroende på Coronaepidemin. Målet är 
att göra bildmaterial, ljudfiler, filmer, poddar och videos som speglar livet i Djurhamn 
tillgängligt för en bred publik.  

 
• Rädda Östersjön 

Att medverka till insatser för ett renare Östersjön genom Briggen Tre Kronors projekt 
Expedition Rädda Östersjön. 
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