
13 FALLSTUDIER 



För att få inspiration till våra planförslag har vi valt att studera individuella FALLSTUDIER för 
att sedan kunna applicera goda exempel på Hasselö och Sladö. Fallstudierna som vi valt 
att studera är Dyrön i Tjörns kommun, Kosteröarna i Strömstads kommun samt Blekinge 
Skärgård.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 

 
 
          
 
 
 



SAMMANSTÄLLNING FALLSTUDIER 
Efter att vi har studerat våra fallstudier, som finns som separat bilaga i 
avsnitt 16, om Dyrön i Tjörns kommun, Kosteröarna i Strömstads 
kommun och Blekinge Skärgård har vi kommit fram till olika 
utvecklingsmöjligheter som även kan appliceras på Hasselö och Sladö.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bebyggelse 
Hyresrätter är att föredra både för unga och äldre samt för de som är 
nyinflyttade till öarna. Det är viktigt att de unga erbjuds en chans till ett 
billigare boende för att få dem att stanna kvar. Det är även viktigt att 
tänka på de äldre så att de har möjlighet att bo kvar på öarna genom att 
byta sitt boende från hus till lägenhet. Detta genererar en inflyttning av 
yngre generationer.    

Sociala faktorer 
Det är viktigt att kommunen informerar öborna om vilken unik miljö 
de lever i så att de inspireras till att bevara bebyggelsemiljön. Det är 
även vikigt att de yngre får denna information så att de 
uppmärksammar den betydelsefulla skärgårdsmiljön.  
 
Näringar och arbetsmöjligheter 
För att utveckla näringar och skapa fler arbetsmöjligheter på Hasselö 
och Sladö kan ny teknik som teleteknik och datakommunikation 
användas. Möjlighet finns att placera tjänsteproduktion oberoende 
geografisk plats till rimlig kostnad. Konsultföretag och ”back-office”-
verksamhet så som bankgiro, postgiro, administrativa rutiner för 
försäkringsbolag samt statliga myndigheter är några typer av 
verksamheter som kan förverkligas genom ISDN-tekniken1. Detta för 
med sig fördelar som bland annat låg lokalkostnad, låg 
personalomsättning, låg frånvaro samt högre produktivitet. 
Distansarbetet medför ett mindre resande och yrkesutövande författare 
och konstnärer är en yrkesgrupp som skulle kunna bosätta sig och 
arbete på Hasselö och Sladö. Kommunal verksamhet skulle kunna 
placeras på öarna, ett exempel finns på att Medborgarkontoret en gång 
i månaden besöker Hasselö och Sladö för att ge öborna blanketter samt 
svara på frågor. Då kopplingen fiske och skärgård är en självklarhet kan 
uthyrning av fiskeredskap samt en båtlivsutbildning finnas på öarna. 
Ett reparations- och underhållsföretag för båtar skulle kunna etableras 
på öarna. ”Bo i sjöbod” är ett koncept som innebär att människor får 
möjlighet att delta i en yrkesfiskares vardag och logi sker i sjöbod. 
Sjöbodarna skulle kunna byggas, ägas och skötas av befolkningen på 
Hasselö och Sladö. Detta ger även yrkesfiskaren möjlighet att 
komplettera sin fiskeriverksamhet med turism. Det är bra att satsa på 

                                                
1 ISDN står för Integrated Services Digital Network och är namnet på en standard för digital telefoni som 
togs fram under 1980-talet. Källa: http://susning.nu/ISDN 
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jordbruksprodukter som är KRAV-märkta och att sedan distribuera 
produkterna direkt till konsumenterna utan mellanhänder.  
 
Turism och aktiviteter 
Ett annat förslag till upplevelseturism är att satsa på sportfisketurism 
och samtidigt erbjuda uthyrning av fiskeredskap och båtar. Företag kan 
även erbjuda charter-, utflykts- och fisketurer. Aktiviteter som bland 
annat lekplats kan handikappsanpassas. Andra aktiviteter som 
boulebana och simskola kan etableras. Förslag på galleri med konst och 
hantverk kan upprättas på Sladö. Det är viktigt att satsa på gästhamnar 
för att öka tillströmningen av sommargäster. Vandringsleden kan 
förbättras genom att markera leden med stolpar som anpassas till 
naturen. Stubbar kan placeras ut efter leden som ska fungera som 
sittplatser. De privata fritidshusen kan hyras ut under de perioderna på 
året ägaren inte vistas på öarna. Bofasta kan även de hyra ut delar av 
bostadshuset eller en gäststuga på gården och genom detta bidra till en 
god hushållning genom att nyttja det som redan finns på Hasselö och 
Sladö.  
 
Service 
Ett äldreboende skulle kunna kombineras med skola och dagis där 
köks- och matsalsutrymmena skulle kunna delas av verksamheterna. 
De äldre skulle kunna fungera som en sagotant eller sagogubbe för 
skol- och dagisbarnen. Äldreboendet skulle även kunna fungera som ett 
mottagnings- och behandlingsrum för sjukvården. En restaurang skulle 
kunna innehålla en cateringverksamhet och de varor som ska 
transporteras till och från restaurangen, affären, företag eller 
privatpersoner kan köras med hjälp av en fyrhjuling med flak. 
Handelsboden som finns vid Hasselö Sand idag kan fungera som 
apoteksombud. I skärgården är varutransporterna dyra vilket leder till 
dyra varor vilket i sin tur leder till att köptroheten riskeras. De höga 
transportkostnaderna innebär även att det blir dyrare att bygga på 

Hasselö och Sladö på grund av extrakostnader och tid för 
frakttransporter med båt.  
    
En lösning på problemet vore att sänka godstaxorna eller till och med 
ta bort godstaxan för öar som inte har fast förbindelse. Detta skulle 
medföra att öbor får samma förutsättningar som befolkningen på 
fastlandet. För att stärka öarnas möjlighet till utveckling kan delar av 
kommunala förvaltningars administrativa arbete placeras ut som 
exempelvis skola, barn- och äldreomsorg, fritidsverksamhet, 
sophämtning och avloppsrensning samt kommunala bostäder. Dessa 
förvaltningar skulle kunna kombineras med andra typer av 
verksamheter. Denna utplacering av verksamheter har tidigare visat sig 
vara rationaliserad och effektiv för den kommunala verksamheten och 
den skulle kunna fungera som en förstärkning och förnyelse av Hasselö 
och Sladö.  
 
Kommunikationer 
Det är viktigt att samordningen mellan båttrafiken till och från öarna 
och fastlandets kommunikationer i form av kollektivtrafik fungerar på 
ett tillfredsställande sätt. Detta underlättar bland annat för pendling 
och eventuell skolgång.  
 
Natur  
Det är viktigt att bevara åker-, äng- och skogsmark då de är viktiga 
resurser för jakt, ved- och vattentäkt, rening av avloppsvatten och 
återförande av biologiskt avfall. Vid intervjuerna av öborna har 
förfrågningar uppkommit om att muddra sundet vid Vedhälla för att 
möjliggöra angöring av skärgårdstaxin. En muddring skulle dock kunna 
innebära att grundområdenas biologiska funktion förstörs.   
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Miljö 
På Hasselö skulle en återvinningsstation kunna placeras vid Hasselö 
Sand och insamling av batterier skulle kunna finnas vid Handelsboden 
vid Hasselö Sand. Om intresse finns kan ett kretsloppssamhälle införas 
som bidrar till en minskad användning av ändliga resurser som 
exempelvis fossila bränslen. För att genomföra detta krävs att öbornas 
levnadsvanor förändras och att förnyelsebar energi används som 
vindkraft, solvärme, jord- och vattenvärme samt ved och flis. 
Transportbelastningen kan minskas genom lokal produktion av mat 
samt sortering och kompostering av avfall.   
 
Teknisk försörjning 
Ett förslag kan vara att införa torra toalettsystem där miljöanpassade 
kemikalier används. Ett källsorterat avlopp kan införas, där urin och 
fekalier separeras. Andra förslag till avloppslösningar kan vara att ha 
gemensamt avloppsnät med infiltration som dimensioneras för den 
befintliga bebyggelsen på öarna.  
 
Projekt och bidrag 
En orsak till att permanentboende minskar på Hasselö och Sladö kan 
vara lagar som innebär varsam komplettering på byggnader inom 
strandskyddat område. Detta kan hindra öborna att göra tillbyggnader 
vilket i sin tur leder till minskat åretruntboende. För att underlätta för 
öborna att göra tillbyggnader måste lagen mildras. Att upprätta 
program för näringslivsutveckling, försörjning och 
kulturminnesvårdsprogram kan vara av betydelse då det är viktigt att 
bevara Hasselö och Sladös kulturlandskap och bebyggelse som visar 
den bofasta befolkningens historiska arv och vetskapen som finns om 
kulturen. 
 
 


