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Inventerade webbplatser och skrivet material 

Det finns ingen information om Skälåker på 
haninge.se. Området nämns på svetur.se och 
naturkartan.se. Ingenting på fritidsnatet.se eller i 
Tillgänglighetsdatabasen.  
 
Avsaknaden av information är inte konstig då 
Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar området. Men 
om kommunen vill lyfta upp området bör det finnas 
mer information på ovan nämnda webbsidor. Sedan 
kan man länka till Skärgårdsstiftelsen eller andra 
webbsidor som har mer info om området. 
 
Information om Skälåker finns på: 
http://skargardsstiftelsen.se/besoksinformation/ut
bildningsplats-skargarden/utbildningsplats-galo/ 
 
Den webbplatsen är inte inventerad eftersom den 
inte ägs av kommunen. 

Skrivet material 
Skärgårdsstiftelsen har tagit fram 
utbildningsmaterialet "Utbildningsplats 
skärgården". Det är inte inventerat eftersom det 
inte ägs av kommunen.  
 
Sandra Löfgren har drivit projektet 
"Utbildningsplats skärgården" och där tagit fram ett 
utbildningsmaterial och lärarhandledning för en 
sträcka vid Skälåkers holme. Utbildningsmaterialet 
är utformat för att underlätta för barn och 
ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar 
att komma ut i naturen genom att ge dem möjlighet 
att förbereda sig innan besöket. Materialet finns 
också översatt till olika språk och till teckenspråk. 
Delar kan man även lyssna på. 
 
Väl på plats finns tillgång till digitalt stöd. 
Utbildningsplatsen har en lokalt sluten WiFi-punkt, 
LaGuide, som mobiltelefonen kan kopplas till, se 
bilder nedan.  

INFORMATION OM OMRÅDET 
 

 

haninge.se  fritidsnatet.se  naturkartan.se 
t-d.se   svetur.se 
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Marken vid Skälåker ägs och förvaltas av Skärgårdsstiftelsen. 
Haninge kommun var dock intresserade av att kika på området ur 
tillgänglighetssynpunkt. Skälåker ligger vid Gålö Havsbad som har 
camping, restaurang, konferens. Här jobbar man redan idag mycket 
med tillgänglighetsfrågor. Det gör även Skärgårdsstiftelsen.  
 
Inventeringen gjordes tillsammans med Sandra Löfgren från 
Skärgårdsstiftelsen. Vi inventerade badplatsen och Skälåkers 
holme.  
 
Stigen som omfattar "Utbildningsplats skärgården" går från 
parkeringen till Sinnenas udde till Blåstångsudden och tillbaks till 
parkeringen (se karta sid 5). Skärgårdsstiftelsen har medel för att 
göra stigen till Sinnenas udde mer tillgänglig för barn och 
ungdomar med nedsatt rörelseförmåga (bild 1). Här behövs en 
tillgänglig brygga för att barn och ungdomar med nedsatt 
rörelseförmåga ska kunna delta i t.ex. håvning (bild 2).  
 
Stigen ut till Blåstångsudden behöver också tillgängliggöras (bild 
3). Här brukar klasserna stanna och äta sin matsäck, men här finns 
klippor som är svåra att vara på om man sitter i rullstol. Därför 
vore det bra om en plattform kunde byggas (se plats i bild 4 och 
exempel i bild 5).  
 
Medel saknas för bryggan, anpassning av stigen till Blåstångsudden 
och för en plattform där. Här finns utrymme för samarbete mellan 
kommunen och Skärgårdsstiftelsen. Kan kommunen söka LONA-
bidrag för detta?  

Områdets förutsättningar 

 
 

Bild 1: Såhär ser stigen ut idag. En del 
av den ska göras mer tillgänglig. 

Bild 2: Bryggan vid Sinnenas udde är 
otillgänglig idag.  

Bild 3: Stigen till Blåstångsudden 
behöver också tillgängliggöras.  

Bild 4: Om en plattform byggs vid Blåstångsudden 
kan även barn och ungdomar som använder 
rullstol sitta här och äta sin matsäck.  

Bild 5: Förslag på plattform, 
Steningedalen, Sigtuna.  
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Det finns en badplats vid Skälåker, Gålö havsbad. 
Underlaget på vägen som går ner till badet är bra för 
personer med rörelsenedsättning (bild 6). Men det 
går inte att komma ned till eller i vattnet (bild 7). 
 
Det går att underlätta för dem i rullstol eller som går 
med rullator att komma ner till vattnet genom att 
anlägga en däckspång eller lägga på en platta eller 
matta på sanden (se bild 8). Anlägg gärna en ramp 
ner i vattnet (bild 9). Kan kommunen och 
Skärgårdsstiftelsen samfinansiera och söka medel för 
detta tillsammans? 

Områdets förutsättningar 

 
 

 

 

Bild 9: Ramp vid Rudan, Haninge. Foto: Sofia Arnsten 

Bild 8: PR-platta på sand. Foto: markskydd.se  

Bild 6: Vägen ner till badet är tillgänglig. 

Bild 7: Öka gärna tillgängligheten vid badet mha en 
matta eller platta på sanden samt en ramp ner i 
vattnet. 



 

 

Naturen på lika villkor 
    

Medel finna för att fixa till stigen från 
parkeringen ut till udden – 
finansiering finns. Men finansiering 
saknas för en tillgänglig brygga vid 
udden för håvning. 

Finansiering saknas för 
att anpassa stigen ut 
till Blåstångsudden. 
Kan kommunen söka 
LONA-bidrag? 

Samarbete mellan kommunen och 
Skärgårdsstiftelsen för att 
tillgängliggöra badplatsen/stranden? 

Kartan är från utbildningsmaterialet "Utbildningsplats skärgården, Gålö" 


