Diplommottagare Gryts Skärvårdsförening
För att belöna och uppmuntra till goda skärvårdande insatser delar föreningen
årligen ut diplom till särskilt förtjänta personer.

2021

Anders Strand Gustafsson, Fångö
Anders Strand Gustafsson tilldelas 2021 års skärvårdsdiplom. Anders har sedan bildandet av Alsing och Alice Svenssons
stiftelse 2008 vårdat den gamla avstyckade skärgårdsfastigheten på Boquistudden i Fångö by och kostern Drott med
det välkända ljudet från tändkulemotorn i den anda som Alsing önskade. Genom visningar av inte bara Boquistudden
utan även Fångö gruva, samt korttidsuthyrning och båtturer har han bidragit till att bevara och sprida kunskap om
gammal skärgårdskultur i Gryt.

2020

Läkaren Sten och sjuksköterskan Birgitta Lennquist i Harstena
Läkaren Sten och sjuksköterskan Birgitta Lennquist i Harstena by tilldelas 2020 års skärvårdsdiplom. De har under
många år på ideell basis tagit emot patienter i den läkarpraktik som de inrett i sitt båthus, sannolikt landets enda
båthusmottagning. Många är de skärvårdare, och även andra förbipasserande, som fått god medicinsk vård hos paret
Lennquist. Härutöver har de under många år aktivt bidragit till Harstenas unika kulturvärden.

2019

Roine Andersson, Kättilö
Roine Andersson tilldelas 2019 års skärvårdsdiplom för att under många år ha sett till att kommunikationen mellan
öarna och fastlandet fungerat, vilket har möjliggjort för bofasta att verka i skärgården. Han har sett till att barn kunnat
komma till skolan och att fritidsboende och andra kunnat komma ut i skärgården. Med säker hand har skepparen Roine
tryggt framfört båtar och svävare i alla väder. Som om inte detta vore nog för att förtjäna ett diplom, har Roine även
med omsorg, klokhet och skicklighet bidragit till avverkning och röjning på skärgårdens öar och på så sätt verkat
dubbelt i Skärvårdsföreningens anda; "För en bebodd och hävdad skärgård”.

2018

Karin Klöör o Orvar Andersson, Fredriksnäs

2017

Sven Dahlstedt, Kråmarö

2016

Lasse Åhman, Häradskär

2015

Per Henrik Ångström, Fångö

2014

Åsa och Peter Andersson, Håskö

2013

Micka och Jonas Andersson, Kättilö
För sina skärvårdande insatser, dels hemma på egna ön, men också för djurhållning och bete på flera andra öar.

2012

Carl Hamilton, Torrö

2011

Berth Andersson, Gryt
För att han som byggare arbetat för bevarandet och vidmakthållandet av goda byggnadstraditioner.

2010

Ann-Sofie o Hasse Zschaeck, Harstena
För sina insatser på olika sätt, som engagerade vårdare på Sandgärdet, som tillsynsmän och som båtförare med
uppdrag för räddningstjänst, telekomoperatörer mm.

2009

Peter Gerdehag

2008

Per Gräslund, Grönsö
Den självklare och främste mottagaren, för sin livsgärning i Skärvårdens tjänst. Föreningens grundare och mångårige
ordförande. Grönsö blev också dokumenterad som ”Den vackraste ön” av filmaren Peter Gerdehag. Pelle fick också
kommunens kulturpris och blev utnämnd till Hedersdoktor vid Linköpings Universitet för sina skärvårdande insatser.

2007

Barbro Jansson, Bondekrok. Henning Mankell, Liljeholmen
Barbro Jansson för sina insatser med renovering och röjning på Bondekrok.
Henning Mankell för sitt engagemang för Gryts Skärgård på olika sätt.

2006

Maija-Lisa Sippola och Lars Trygg, Bokö. Harry(?) Johansson, Gressmare.
Kerstin och Kaj Engman, Strömmen.
Engmans på Strömmen för att de fraktar ut djur för bete på ett antal öar i Gryts Skärgård.
Sippola och Trygg för sin skötsel av Naturreservatet på Bokö.

2005

Björn Eriksson, Linköping. Ola Jennersten, WWF, Sven-Olof Borgegård,( WWF)

2004

Arne Nilsson och Roland Jonsson, Fredriksnäs

2003

Inget diplom delades ut

2002

Tommy Ljung, Fångö och Anna-Johanna Ångström, Fångö
Tommy Ljung som postförare i över 50 år med bas och boende på Fångö.

2001

Marie och Håkan Ledin, Kråckmare (Kråkmarö)

2000

Carl-Gustaf Rolf, Björkskär

1999

Normah och Willis Andersson, Kättilö

1998

Tove Olsson och Hans Johansson, Gressmare (Gräsmarö)

1997

Mikael Burgman, Skogsvårdsstyrelsen, Söderköping

1996

Ulf Hjulström, Stora Syltvik

1995

Göran Ekström, Bokö
För sin skötsel av Naturreservatet på Bokö

1994

Alsing Svensson, Fångö
För sina kulturella insatser och bevarandet av hemmanet på Bokvistudden på Fångö.

1993

Stig och Göran Andersson, Håskö
För att de håller sin ö i ett väl hävdat och fint skick.

