Historiaa ja nykypäivää
Göran Wikström perusti vuonna 1984 yrityksen, minkä
nimeksi tuli Skåldö Fiskebod. Yritys löysi kotipaikakseen
alueen Skärlandetin saaresta, Tammisaaresta. Göran on
kotoisin samaiselta saarelta ja hän tuntee hyvin alueen,
sen historian ja erityispiirteet.
Skåldö Fiskebodin toiminta alkoi kalastustarvikkeiden
valmistuksella ja myynnillä Tammisaaren kaupungilta
vuokratussa kiinteistössä. Alue oli ollut vuosia
hoitamaton ja rakennus rapistunut. Alueella oli aiemmin
toiminut mm. minkkitarha ja rakennus oli toiminut
minkkiruoan pakastamona ja minkinnahkojen
käsittelytilana.

Göran Wikström 1984

Samoihin aikoihin, 1980-luvun puolivälissä, Fiskars yhtiö alkoi kaavoittaa ja myydä tontteja vapaa-ajan asuntoja varten
Tammisaaren saaristossa.
Vapaa-ajan asuntojen kasvavan kysynnän ja rakentamisen myötä erilaisten palveluiden tarve kasvoi. Tämä oli
piristysruiske alueen elinkeinoelämälle ja moni ammatinharjoittaja työllistyi rakennushankkeiden myötä. Alkoi syntyä
verkosto ammattilaisista, jotka alueen olosuhteet ja erityispiirteet hallitsivina pystyivät tarjoamaan ammattitaitoaan ja
osaamistaan niitä tarvitseville. Tarvittiin kirvesmiehiä, sähkömiehiä, muurareita ja maalareita pystyttämään saunoja ja
huviloita.
Vapaa-ajan asuntojen lisääntyessä Skåldö Fiskebodenin alue muodostui luonnolliseksi kotisatamapaikaksi saariston
väen yhteysveneille. Henkilöliikenne saariin lisääntyi, syntyi tarve polttoaineista ja päivittäistavaroista.
Talvella 1984 alkoi polttoainelaiturin rakentaminen ja pian valmistui elintarvikekioski, josta alkoi kesäkuussa 1984
päivittäistavaroiden myynti. Syntyi myös tarvetta venepaikoista ja veneiden huollosta sekä talvisäilytyksestä.
Vuonna 1993 yhtiö rakensi kesäravintolan ja 2000 luvun alussa taxi- ja huoltoveneille tukiasema.
Toiminnan luonteen ja laadun muuttuessa, myös yhtiön markkinointinimeä ja logoa muutettiin. Sommaröstrand kertoo
paikan tarkasta sijainnista ja positiivinen iloinen aurinko toivottaa kaikki asiakkaat tervetulleiksi.
Yhtiöllä on tänään 2,5 ha vuokratontti Raaseporin kaupungilta, kaikki rakennukset ovat yhtiön omistuksessa.
Saaristokauppa on 150 m2, meriasemalta löytyvät polttoaineet, kaasut, öljyt ja septityhjennys. Merikuljetuskalustoon
kuuluu kaksi taxivenettä ja tavarankuljetusalus, kaksi ilmatyynyalusta sekä lumikelkka ja mönkijä erilaisilla yhdistelmillä.
Tänään yhtiö vuokraa kotisatamaksi 185 erikokoista puomipaikkaa, huoltaa ja talvitelakoi n.250 venettä, hallitilaa löytyy
yhteensä 3000m2 , joista 1000m2 on lämmitetty.
Sommaröstrandista löytyy tänään polttoaineet, saaristokauppa, meriasema, veneiden talvitelakointia,
venepaikkavuokrausta , merikuljetukset , kiinteistöhuolto ja kesäravintola. Vierassatama tarjoaa perinteisten
vierassatamapalveluiden lisäksi junioripurjehduskursseja sekä yksityispurjehdustunteja aikuisille. Uutuutena
saaristohenkinen satamakerho lapsille ja nuorille sekä sesongin ulkopuolella kokous-, koulutus- ja tilaussaunapalvelut.
Ympärivuotisesti, 7 päivää viikossa toimiva yritys tuottaa laajamittaisia saaristopalveluja Tammisaaren eteläisessä
saaristossa.

