SMULTRONSTÄLLE

HÅLLBARHET
I CENTRUM PÅ LIDÖ
Lidö i Stockholms norra skärgård är en mycket populär gästhamn för många familjeseglare.
Ön har också fått en intressant miljöprofil där målet är att bli fossilfria. Text & foto: Lars-Åke Redéen

ÖSTERHAMN PÅ LIDÖ är en riktigt fin

naturhamn där många seglare väljer
att ligga en natt innan överfart till
Åland. Vid vårt besök på ön var vädret dock
så trist att fritidsbåtarna hade flyttat sig till
Lidö gästhamn.
Vid serveringen Oasen träffade vi två tjejer som hade hand om både hamnens kafé
och gästhamnen. Det var Olivia Olofsson
och Maja Stagles som sommarjobbade i fiket,
men den kalla inledningen på sommaren
2019 gjorde att de hade en lugn säsongsstart.
Redan i gästhamnen märks det att verk40

samheten på Lidö, som är ett naturreservat
och ägs av Skärgårdsstiftelsen, drivs av kunniga personer med intresse för en god miljö.
VERKSAMHETEN DRIVS AV entreprenörerna

Olle Tejle och Hugo Olofsson, som vill skapa
ett besöksmål i framkant när det gäller innovation och hållbarhet. På bara ett år har de
genom projektet ”Zero Island” minskat sina
koldioxidutsläpp med 78 procent jämfört
med 2018 och för detta belönats med nominering till Årets Turismpris. Olle och Hugo
driver även flera andra verksamheter, bland

annat Arholma Nord och en del ställen inne i
Stockholm.
– Vi har drivit Lidö Värdshus med dess
verksamheter i tio år. Ifjol gjorde vi ett samarbete med Neste där vi gjorde ett gemensamt
projekt Zero Island för att bli helt fossilfria på
ett år, säger Olle Telje.
– På ett år gjorde vi 18 olika åtgärder. Bland
annat bytte vi alla ljuskällor på ön till LED-belysning. I pensionatet och stugorna på ön bytte
vi från direktverkande el till luftvärmepumpar
som styrs via en app så att vi kan justera värme
och varmvatten efter behov.
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Hugo Olofsson (t. v.) och Olle Tejle framför Lidö
värdshus. Foto: Lidö Värdshus.

Joel Lundin sommarjobbar på Lidö och bor på ön
på sommaren. Här syns han framför ”Zero Cabin”,
ett klimatneutralt hus.

Olivia Olofsson och Maja Stagles sommarjobbade
i fiket i Lidö Gästhamn en kylslagen sommardag.

Framför den populära restaurangen – Lidö
Värdshus – finns en solcellspark med 90 solpaneler som producerar 25 000 kWh, vilket
motsvarar 25 procent av öns elförbrukning.
På ön finns även sopsortering med en stor
snabbkompost som gör matjord på endast 24
timmar. Värdshuset serverar en närproducerad mat med så lite spill och transporter som
möjligt.
– Vi använder också ett fossilfritt dieselbränsle gjort på skogsrester. Det gör vi i samarbete med den reguljära båttrafiken ut till ön,
som också kör på fossilfri diesel, berättar Olle.
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Verksamheten på Lidö är fördelad på föroch eftersäsong samt båtsäsong. Från 1 maj
till midsommar och från mitten av augusti till
och med oktober är det populärt med bröllop
på helgerna och konferenser i veckorna. Mitt
i sommaren är det båtfolket som dominerar.
DEN SOM VILL testa klimatneutral livsstil kan

hyra in sig i ”Zero Cabin”, som är ett litet hus
byggt av hållbara material och med minimal
påverkan på miljön. Utsikten från den lilla
kabinen är vidsträckt över Stockholms
vackra skärgård. ✪

Solcellsparken med 90 solpaneler ger 25
procent av öns elbehov.
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