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SVARTSÖ TAR EMOT FLYKTINGAR FRÅN UKRAINA

Efter ett initiativ av lokala krafter på Svartsö har man öppnat ett

transitmottagande för familjer på Svart
söSkärg

årdshotell o
ch Vandrarh

em

Frivilliga möter familjerna vid färjan i Nynäshamn och ordnar transport med bil 

och båt till S
vartsö..

Där möts familjerna av Svartsöbor som talar ukrainska och ryska och som 

kan hjälpa till m
ed allt som kan behövas under de första dagarna i Sverige:

• Boende på hotellet längst till den 8 april

• Måltider på hotellet

• Myndighetskontakter, registrering hos Migrationsverket

• Kläder om det behövs

• Vägledning till den fortsatta vistelsen i Sverige

Allt sköts av frivilliga och finansieras av donationer: Men det behövs m
er:

• Kontanter till m
at och bensinkostnader, Swish 0739 82 07 44

(Lotten)

• Bilskjuts på fastlandet, kontakta Peter, 070-595 63 98

• Båtskjuts till/fr
ån Svartsö, kontakta Peter, 070-595 63 98

• Stödperson på fastlandet (åka med till M
igrationsverket mm.), 

kontakta Kristina, 0728419025

• Tips på boenden efter 8 april på fastlandet eller på kärnö med skola 

kontakta Lotten 073 982 07 44

• ”Myndighetslots”, kontakta Göran på 0738537020

SIKO stöder självklart Svartsö i detta angelägna, humanistiska arbete och 

hoppas att vi kan visa att hela skärgården ställer upp när det behövs!  

Välkommen att kontakta SIKO om du har idéer eller vill veta mer:

Göran Lagerström, 0738-537020, goran@lagerstrom.se
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• Sammanlagt har 22 personer, 

pensionärer, mammor och barn tagits 

omhand i ”transit” på 

Svartsö Skärgårdshotell & Vandrarhem

• Alla är registrerade hos Migrationsverket

• Minst två mammor har fått (sommar)jobb i 

skärgården

• Fyra har ”återvänt”, några har fått annat, 

tillfälligt boende

• Idag bor 7 vuxna och 2 barn kvar på 

hotellet

• 7 vuxna och 4 barn är utplacerade på 

Svartsö i tillfälliga boenden

• Insamlingen av medel har varit 

framgångsrik men det behövs mer:       

Swish 0739-820744!


