MÅLSÄTTNING
för Sjökvarteret i Mariehamn
Antagen av stiftelsens styrelse 11.03.99
- av delegationen 29.04.99
Grundläggande mål
Det grundläggande målet för Sjökvarteret är att skapa ett centrum för åländsk sjö- och
kustkultur och därmed förknippat hantverk.
Syftet är att bevara, föra vidare samt presentera dessa traditioner för allmänheten.
Verksamheten i Sjökvarteret skall vara igång året runt.
Uppbyggnaden av Sjökvarteret
Sjökvarteret byggs upp och utvecklas successivt under en längre tid.
En viktig del av uppbyggnaden sker i privat regi genom att hantverkare, andra
företagare och föreningar etablerar sig i kvarteret och uppför egna lokaler för sin
verksamhet.
Stiftelsen och Mariehamns Stad arrenderar ut markområden för detta byggande.
Sjökvarteret står för utbyggnaden av vissa basfunktioner såsom kajer, slip,
kommunalteknik, större maskiner och sociala utrymmen samt en del lokaler för
uthyrning såsom smedjor, utrymmen för hantverkare, större hallar och kontor.
Ekonomin
Driftsekonomin läggs upp så att Sjökvarteret på sikt blir självbärande.
Inkomsterna består huvudsakligen av entreavgifter och hyror.
Investeringar skall i framtiden i större utsträckning finansieras genom bidrag och
sponsorering från privata företag och samfund.
Organisation
Målet är att så långt som möjligt göra Sjökvarterets förvaltning och organisation enkel
och smidig. Verksamma i kvarteret skall ha möjlighet att påverka planering och
beslutsfattande som rör Sjökvarteret.
Stiftelsens finansieringsstruktur kunde med fördel breddas.
Traditionsbevarandet
Traditioner och färdigheter inom åländskt båtbyggeri och annat hantverk bevaras och
förs vidare genom att:
- Stiftelsen stöder verksamhetsförutsättningarna för de hantverkare som är
verksamma i Sjökvarteret.
- Möjligheter till utbildning inom båtbyggeri och annat traditionellt hantverk
tillhandahålls i Sjökvarteret.
Presentation för allmänheten
Sjökvarteret skall vara öppet för besökare. Nuvarande verksamhet och historisk
bakgrund presenteras bl.a. genom utställningar i Båt- och skeppsbyggerimuseet samt
genom att pågående projekt kan beskådas.

Trafik och kommunikationer
Sjökvarteret bör utvecklas som en i huvudsak bilfri miljö med infarter ordnade så att
transporter nödvändiga för varvs- och annan verksamhet kan ta sig in på området.
Kommunikationerna bör ordnas så att man via en gång- och cykelväg kan ta sig till Sjökvarteret öster om Östra utfarten under alla tider på året.
Parkeringsplatser för tillfälliga besökare bör i så stor utsträckning som möjligt placeras
utanför Sjökvarterets område.
Mål för de olika verksamhetsdelarna som tillsammans utgör helheten Sjökvarteret
1. Varvsverksamhet, båt- och skeppsbyggeri, smedja m.fl. tillhörande verksamheter.
Mål: Att främja etablering av privata båtbyggerier, metallverkstad o.a. hantverk.
Stiftelsen bygger slip och kajer, bygger ut kommunalteknik och sörjer för att
verksamhetsförutsättningar finns.
Stiftelsen kan även driva egna projekt som t.ex. bygget av Ålandsskutan.
2. Övrigt hantverk, småskalig traditionell produktion och handel.
Mål: Att bereda möjlighet för sådan verksamhet att etablera sig i Sjökvarteret.
Stiftelsen kan bygga hantverkshus, segelmakarloft, repslagarbana, m.m.
3. Utbildning i båt- och skeppsbyggeri samt annat traditionellt hantverk.
Mål: Att verka för att kunskap och färdigheter i dessa hantverk lärs ut och förs
vidare, dels genom läroavtal, dels genom att utbildning i båt- och skeppsbyggeri
startas i Sjökvarteret.
4. Skuthamn med Servicehus. Restaurang med härbärgering.
Mål: Att se till att gästhamnen för traditionella fartyg och allmogebåtar hålls igång
och att servicen vad gäller el, vatten, duschar, avloppstömning m.m. fungerar.
Stiftelsen verkar för att en restaurang med övernattningsmöjligheter etableras.
En skyddad hamn för allmogebåtar bör byggas.
5. Museiverksamhet och information till besökare.
Mål: Att bygga upp en utställning om åländskt båt- och skeppsbyggeri från 1500-talet
fram till våra dagar i Sjökvarterets museum samt att presentera den byggnation
som pågår i kvarteret likaväl som den som ägt rum sedan varvsverksamheten
inleddes på 1980-talet.
Via museet sköts även informationen till besökare och uppbärande av entreavgifter. Även forskning kan bedrivas i samarbete med andra museer på Åland.
6. Övrig verksamhet av tillfällig karaktär
Mål: Att möjliggöra arrangerandet av evenemang med anknytning till Sjökvarterets
syfte, som exempelvis Sjödagar, hantverksmarknader, skutträffar, m.m.
Ekologiska synpunkter
Ekologiska synpunkter bör i framtiden betonas i betydligt högre grad än vad som hittills
skett.
Speciellt gäller detta uppvärmning och energisparande i övrigt.
Traditionellt båtbyggande och hantverk förorsakar i allmänhet små miljöproblem.

