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”Smart Marina” ett av åtta Ålandsprojekt  som kan få EU-miljoner 

Av 92 inlämnade ansökningar till 
den tredje omgången av Central 
Baltic-programmet har åtta åländskt 
förankrade projekt gått vidare. För 
de stora projekten väntar i höst en 
slutgiltig finansieringsbedömning 
som avgör om projekten får EU-
bidrag eller inte. 
    – Har man klarat sig genom det 
första nålsögat är chanserna mycket 
goda att få finansieringen, säger 
programmets åländska informatör 
Ester Miiros.

Ester Miiros har arbetat med program-
met sedan dess start år 2014.

– Vi har redan tio, på Åland pågå-
ende, projekt från tidigare omgångar, 
säger hon.

Och fler kan vara på väg. Ett av de 
så kallade ”små projekten” har redan 
blivit godkänt. De resterande sju har 
sommaren på sig att säkra sin medfi-
nansiering, detaljplanera och komplet-
tera sina projektplaner.

Enligt Ester Miiros är möjligheterna 
att få bidrag goda för de Ålandslänkade 

Ester Miiros glädjs åt att så många Ålands-
länkade projekt har chans att få EU-bidrag.

Synligare  småbåtshamnar 
med bättre service i fokus
”Smart Marina” heter projektet som 
ska ge småbåtshamnarna i mellersta 
Östersjön ett lyft. Med en budget 
på nästan nio miljoner euro hoppas 
projektledarna Lennart Joelsson och 
Kairi Jõesalu på Ålands Utvecklings 
Ab kunna höja standarden på 31 små-
båtshamnar. 
     – Det här projektet ger enorma 
möjligheter till internationell synlig-
het, säger Lennart Joelsson.

Ett av projekten som har gått vidare 
till slutgranskning i Central Baltic-pro-
grammet är ”Smart Marina”.

Ålands Utvecklings Ab (ÅUAB) fung-
erar som projektets så kallade ”lead 
partner”, det vill säga total koordinator 
av EU-projektet.

Syftet med projektet är att förbättra 
standarden i Östersjöns småbåtsham-
nar, på ett miljövänligt sätt förnya och 
modernisera hamnarna, göra hamnar-
na mer kostnadseffektiva samt skapa en 
bättre internationell synlighet.

– Det finns nästan inget samarbete 
mellan småbåtshamnarna i dag. Många 
turister känner inte till en stor del av 
de småbåtshamnar som finns, och kör 
därför förbi dem, säger Lennart Joels-
son.

Matchande kompetenser
I dagsläget omfattar projektet tretton 
åländska, nio svenska, sju finska och 
två estniska hamnar.

– Vi var från början lite skeptiska till 
att ta oss an det här projektet. Sedan 
gjorde vi en ordentlig undersökning 
och kunde konstatera att intresset var 
stort bland småbåtshamnarna, säger 
Lennart Joelsson.

Han berättar att han under som-
marsemestern förra året passade på att 
prata med diverse representanter för 
småbåtshamnar för att skapa sig en bild 
av hur intresset såg ut. Han framhåller 
sedan vilken viktig roll Kairi Jõesalus 
kunskaper har spelat under projektets 
gång.

– Jag har tidigare arbetat mycket med 
olika stora projekt och vet därför precis 
vad det innebär att vara ”lead partner” 
och hur man skriver projektansökning-
ar, säger Kairi Jõesalu.

Därefter konstaterade de att projek-
tet skulle passa teamet väldigt bra, då 
de kunde förena Kairi Jõesalus erfaren-
het och kunskap inom projektarbeten 
med Lennart Joelssons privatintresse 
för båtliv.

Vill garantera viss standard
ÅUAB:s roll är att fungera som en slags 
huvudkoordinator och övervaka att de 
olika hamnarnas individuella planer 
framskrider som de ska.

En stor del av projektet utgörs av att 
skapa ett nätverk för att marknadsföra 
hamnarna för att de ska få en bättre in-
ternationell synlighet. Man vill att varje 
deltagande hamn ska kunna klassifice-
ra sig enligt de internationella certifie-
ringssystemen ”Blue star marina” och 
”Blue flag”.

– Dessa certifieringssystem används i 
hög grad i de sydligare delarna av Eu-

ropa. Det är många båtturister som en-
bart väljer gästhamn efter vilken klas-
sificering de har fått. De väljer bort de 
hamnar som inte är med på ”Blue star 
marinas”-karta över certifierade ham-
nar. De vet att de kan vänta sig en viss, 
säkerställd standard där, säger Lennart 
Joelsson.

”Blue flag” är ett miljöcertifikat som 
finns på de stränder och i de hamnar 
som uppfyller särskilda miljökrav.

”Blue star marina” är lite av hamnar-
nas motsvarighet till stjärnorna på ho-
tell, ju fler stjärnor, desto bättre kvalitet 
och fler faciliteter.

– Om vi tittar på kartan nu, ser man 
att det är fullt av stjärnor nere i Europa, 
men nästan tomt här. Det finns bara en 
gästhamn med ett ”Blue star marina”-
certifikat i vår del av Östersjön. Det 
skulle bli betydligt mer attraktivt för 
båtturister från sydligare delar av Eu-

”Glädjande många projekt med   åländska partners”

Central Baltic-programmet
Central Baltic-programmet är ett EU-program 
som erbjuder finansiering för gränsöverskri-
dande projekt i mellersta Östersjöregionen. Det 
berör således Östersjöregioner i Estland, Lett-
land, Finland, Sverige och Åland. 

Programmets syfte är att bidra till hållbar 
utveckling inom fyra målområden: konkurrens-
kraftig ekonomi, ökad tillgänglighet i regionen, 
hållbar användning av gemensamma resurser 
samt ökad kompetens och social inklusion. 

Totalt har programmet haft 115 miljoner euro 
att fördela till ett antal projekt under perioden 
2014-2020. Programmet har ett tydligt fokus 
på måluppfyllelse och resultat. När projekten är 
slutförda ska en mätbar skillnad finnas. 

Man har delat upp programmet i tre omgångar, 
och under dessa har det totala antalet inkomna 
ansökningar varit 417 stycken, där mellan var 
tredje och var fjärde omgång har godkänts. 

En fjärde omgång kan komma att bli aktuell om 
man anser att målen inom något område inte 
har uppnått önskvärt resultat. EU:s finansiering 
utgör i Norden 75 procent av projektbudgeten.

Källa: Ester Miiros/Central Baltic Programme

Projekt med åländska aktörer:
Små projekt (får finansiering upp till 200.000 
euro):

Gardens of possibilities : Projekt för att främja 
ett mer inkluderande samhälle. Lead partner är 
Emmaus Åland.

”Regular projects” (större projekt som går vid-
are för detaljplanering och slutgiltig finansier-
ingsbedömning i november)

BalticWings: Ett turistprojekt med syfte att stär-
ka och synliggöra fågelskådning runt mellersta 
Östersjön. Här är de åländska partnerna Ålands 
fågelskyddsförening och Kökar kommun.

Open Islands: Ett projekt inom turism med fokus 
på skärgårdens kultur- och naturturism. Åländs-
ka partners är Kökar Hembygdsförening, Kökar 
Företagarförening och Brändö kommun.

Coast4us: Ett projekt för bättre kust- och ma-
rinplanering med Ålands landskapsregering och 
Kökar kommun som partners.

Seabased: Ett miljöprojekt med avsikt att bidra 
till minskade utsläpp av näringsämnen i Öster-
sjön. Åländska partners är Ålands landskapsre-
gering och Ålands fiskodlarförening rf. Associe-
rade partners är Ålands fiskare rf och Lokalkraft 
Leader Åland.

Smart Marina: Ett projekt som avser höja ser-
vicenivån i över 30 små gästhamnar i Finland, 
Sverige, Estland och på Åland. Lead Partner 
är Ålands Utvecklings Ab. Associerade parter 
är Företagsam skärgård och Ålands Natur och 
Miljö.

Batseco-boat: Ett projekt där planen är att 18 
små hamnar ska få förbättrade tömningsmöjlig-
heter för båtar inom regionen. Partner är Brändö 
kommun.

Seastop: Ett projekt för att utveckla små gäst-
hamnar. Här är Mariehamns stad och Företag-
sam skärgård partners. Detta projekt planerar 
att utveckla drygt 20 hamnar inom regionen 
under projekttiden.

 
Lennart Joels-

son och Kairi Jõesalu 
från Ålands Utvecklings 
Ab vill genom projektet 

”Smart Marina” göra små-
båtshamnarna i Öster-

sjön mer attraktiva.
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Låt Brändö folkomrösta 
om kommunreformen. 
    Det tycker lagtingsle-
damoten och Brändöbon 
Veronica Thörnroos (C) 
som samlat in över 50 
namn som stöder kravet. 
    Nu har listorna läm-
nats över till kommunen.

I förra veckan beslöt Brän-
dös kommunfullmäktige 
att man vill att kommu-
nen ska stå på egna ben 
och säger därmed nej till 
landskapsregeringens (LR) 
planer på en kommun-
sammanslagning med 
Kumlinge.

Förra infrastrukturmi-
nistern och lagtingsleda-
moten Veronica Thörn-
roos vill gå ännu längre och 
kräver en folkomröstning i 
kommunen. Hon har sam-
lat in över 50 namn i ett 
medborgarinitiativ för att få 
till omröstningen.

– Folk i alla byar och från 
alla partier har skrivit un-
der. När jag lämnade över 
den till fullmäktiges ordfö-
rande och kommundirek-
tören så sa de att de skulle 
kalla samman fullmäktige 
i augusti för att ta ställning 
till frågan, säger Veronica 
Thörnroos.
Varför är en folkomröst-
ning viktig?
– Jag, och många med mig, 
tycker inte att LR:s age-
rande att med tvång slå 
samman kommuner är 
demokratiskt. Det här är 
ett sätt att skapa opinion 
och medvetengöra den 
här frågan för kommunin-
vånarna .
Det är inte ett sätt att för-

hala LR:s förslag?
– Det är inte bara frågan 
om att fördröja utan det 
handlar om att medveten-
göra för LR att visserligen 
ska land med lag byggas, 
men det är bättre att göra 
det med frivillighet.

Saltvik och Hammar-
land har beslutat att hålla 
folkomröstningar i frågan 
och i flera kommuner har 
frågan väckts.

Jonas Bladh
jonas.bladh@alandstidningen.ax
tel: 26 638

Veronica Thörnroos lämnade över namnlistorna till Brändös 
fullmäktigeordförande Jonny Karlström (vänster) och kommun-
direktör John Wrede. Foto: Privat

Synligare  småbåtshamnar 
med bättre service i fokus
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Thörnroos vill ha  
folkomröstning om  
sammanslagning

Sund vill ha norråländsk kommun
SUND Kommunfullmäktige i Sund gick på 
styrelsens linje i kommunreformsfrågan 
när man sammanträdde på onsdagskväl-
len. Sunds förslag är att man ska gå ihop 
med de övriga norråländska kommuner-
na (Saltvik, Geta, Finström och Vårdö), 

med vilka man har flera etablerade sam-
arbeten, inte minst inom norra Ålands 
högstadiedistrikt. Sund öppnar också för 
att Eckerö och Hammarland kan vara 
med i den nya kommunen om de så öns-
kar av egen vilja. (JB)

ropa att ta sig hit om vi lyckas få alla 
dessa 30 hamnar certifierade, säger 
Lennart Joelsson.

Välfungerande faciliteter
Förutom en certifiering av hamnarna 
vill man modernisera dem genom 
bland annat ett gemensamt boknings-
system, hamnvärdsutbildning samt en 
gemensam hemsida med 360-graders 
visualisering över hamnarna.

På plats i småbåtshamnarna ska 
det finnas tillgång till välfungerande 
wifi, kameraövervakning, dricksvatten 
samt solceller som genererar el och 
varmvatten.

Tidsramen för projektet är tre år, 
med start i februari 2018. Den totala 
budgeten för projektet uppgår till 8,9 
miljoner euro, varav 75 procent finan-
sieras av EU. Fördelningen av denna 
summa mellan de deltagande län-

derna ger de åländska hamnarna drygt 
fyra miljoner euro.

Om projektet blir godkänt får repre-
sentanter från de olika hamnarna åka 
på besök till aktiva hamnar längre ner 
i Europa, med syfte att ta del av affärs-
konceptet och se hur det fungerar där.

– Det känns som vi är riktigt bra på 
banan. Även representanterna från 
småbåtshamnarna har varit riktigt 
på bettet. Det var en som sa något i 
stil med ”Är det sant att EU-bidraget 
täcker 75 procent av budgeten? Det 
är ju rena julafton det!”, säger Lennart 
Joelsson.

projekten. De har under året gått ige-
nom en första gallring och nu väntar 
det slutgiltiga godkännandet.

– Har man klarat sig genom det för-
sta nålsögat är chanserna mycket go-
da att få finansieringen. Men det kan 
givetvis hända att styrkommittén ger 
avslag på grund av till exempel att nå-
gon medfinansiär drar sig ur eller att 
budgeten är för hög, säger hon.

”Riktigt roligt”
Att så många Ålandsförankrade aktö-

rer är med tycker Ester Miiros är ro-
ligt, men inte speciellt förvånande.

– Det är riktigt roligt om man ser 
på det procentuellt. Däremot är det, 
enligt mig, inte så förvånande att så 
många åländska organisationer och 
företag finns med som partners. Det 
finns ett programområde som inne-
fattar skärgård och öar. Där är i stort 
sett allt aktuellt på Åland.

Linnea Mattsson

Text och foto

Linnea Mattsson
linnea.mattsson@alandstidningen.ax
tel: 26 654 Kumlingestyrelsen vill utreda sammanslagning

KUMLINGE Kommunstyrelse i Kumlinge fö-
reslår att fullmäktige skickar en skrivelse 
till landskapsregeringen (LR) där man sä-
ger att kommunen är positiv till en utred-
ning om samgående.

– Vi tycker det är bra med en utredning 
så att vi får fakta inte bara tyckande, säger 
kommundirektör Christian Dreyer.

Han säger att kommunen har en god 

ekonomi efter hårda besparingar, men 
att LR:s nya landskapsandelssystem har 
ryckt bort inbesparingarna.

– Det är bättre att vidta åtgärder nu.
Kommunstyrelsen tycker att det vo-

re mest naturligt med samgång med 
grannkommunerna Vårdö, Brändö och 
Sottunga. Fullmäktige behandlar frågan 
på torsdag. (JB)

Goda resultat i Finström
FINSTRÖM I torsdags klubbade Finströms 
kommunfullmäktige bokslutet från 2016 
enligt kommunstyrelsens förslag. Resul-
tatet blev gott med ett årsresultat på näs-
tan 1,9 miljoner och den högsta relativa 
tillväxtprocenten i hela Finland på 2,9 
procent.

Orsaker till den ekonomiska tillväxten 
är en vinst på cirka 900.000 euro efter för-
säljning av hyreshus inom kommunen 
samt från ökade intäkter genom skatter 
och avgifter.

Kommunfullmäktige godkände bokslu-
tet utan invändningar. (AG)


