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Unik bild från Smart Marina gästhamnen Rödhamn vann vykortstävling 

Smart Marina är ett treårigt gästhamnsprojekt i Östersjön med en budget på 8 427 979 euro. Smart 
Marina-projektet omfattar 32 gästhamnar och är finansierat av Interreg Central Baltic-programmet. 
Syftet med projektet är att gästhamnarna skall kunna erbjuda båtgästerna en högre kvalitet, service 
och säkerhet. Renovering av servicehus, nya servicebyggnader, flytbryggor och solpaneler är en del 
av investeringarna. Olika typer av miljöinvesteringar kommer att utföras i hamnarna. Lead partner för 
projektet är Åland Utvecklings Ab som bland annat skapar gemensamma aktiviteter och 
rekommenderar miljösmarta investeringar åt hamnarna. Interreg Central Baltic projekten Smart Marina 
och Seastop deltog tillsammans i vykortstävlingen och det vinnande bidraget blev Peter 
Sjöberg/Flygfoto.ax bild från Rödhamn. 
 
 
-En unik bild från den åländska skärgården vann vykortstävlingen. Vi är tacksamma att vi fick delta 
med Peter Sjöbergs/Flygfoto.ax bild i tävlingen, säger Annica Grönlund, kommunikationschef, Smart 
Marina. 
  
-Vi på Rödhamn är stolta över att bilden från Rödhamn sprids genom vykort och på sociala medier, 
säger Brage Jansson, Hamnchef vid Rödhamn och ÅSS. 
 
Den Europeiska Unionen och andra medfinansiärer har bidragit med ekonomiska resurser till Smart 
Marina vilket har gått till hamnarnas utveckling genom investeringar. Smart Marina strävar efter 
minskad energianvändning i hamnarna genom energieffektiva lösningar. Miljöförbättringar genomförs 
bland annat genom att installera solcellsanläggningar, förnyelse av elsystem, nya elpedistaler, nya 
svartvattentömnings stationer för fritidsbåtar, källsortering, reningsverk för dricksvatten och 
avloppsvatten. Smart Marina strävar efter minskad energianvändning i hamnarna genom 
energieffektiva lösningar.  
 
-Våra Smart Marina hamnar har fått möjlighet att investera ca 200 000 euro per hamn genom projektet 
och före 2021 har de flesta av våra 32 gästhamnar förbrukat en stor del av beloppet vilket kommer att 
märkas i gästhamnarna genom högre kvalitet och service, säger Annica Grönlund, 
kommunikationschef Smart Marina. 
 
- Rödhamn är en gästhamn som är helt och hållet off-grid, vilket betyder att man inte är ansluten till 
elnätet och måste klara sig på egen hand. Hamnen har investerat hela sitt belopp i en ny 
servicebyggnad och producerar el från solen för att värma vattnet till duscharna. På detta sätt skapas 
dusch- och tvättmöjligheter även på en ö i skärgården, berättar Lennart Joelsson, projektledare för 
Smart Marina. 
  
Ålands Utvecklings Ab är Lead Partner för Smart Marina och projektet har fem samarbetspartners: 
Valdemarsviks kommun, Östhammar kommun, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Yrkeshögskolan 
Novia och Hiiumaa Vald. 
 
 
 
 
 



För ytterligare information se www.smartmarina.eu eller kontakta: 
 
Smart Marina 
Lennart Joelsson 
Projektledare Smart Marina 
lennart@smartmarina.eu 
+3584575244030 
 
Smart Marina 
Annica Grönlund 
Kommunikationschef  
annica@smartmarina.eu 
+358400137374 
 
 
Peter Sjöberg 
www.flygfoto.ax 
peter@flygfoto.ax 
Mobil: 0400605513 
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