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Avsnittet BILAGOR innehåller sammanställning av SWOT-analysen och helhetsanalysen 
av intervjuerna och är individuellt utförda av Matilda Wirebro och Ann-Mari Lopez. 
Fallstudierna av Dyrön i Tjörns kommun och Kosteröarna i Strömstads kommun har 
genomförts av Matilda Wirebro och fallstudien av Blekinge skärgård har genomförts av  
Ann-Mari Lopez. 



BILAGOR 
 
SAMMANSTÄLLNING SWOT-ANALYS  
MATILDA WIREBRO  
 
 
Styrkor  

• Samarbete förekommer mellan Hasselö och Sladö. 
• Många av öarna utanför Sladö har fågelskydd, vilket innebär att 

man inte får gå i land på öarna under en viss tidpunkt på året. 
• Servicen på Hasselö och Sladö är god.  
• Transporterna är bra, speciellt Bengts helgtur då han kör från 

Västervik till Sladö på fredagen och kör tillbaka på söndagen till 
Västervik.  

• Karl-Erik Karlsson är motorn på Sladö. 
• Anneth Johansson är motorn på Hasselö.  
• Det finns mycket bidrag att tillgå.  
• Det finns tillräckligt med matställen på öarna.       

 
Svagheter 

• Fisket har försvunnit. 
• Turister skrämmer bort fåglarna enligt fågelskådarna, vilket gör 

att örnfågelskådning inte rekommenderas av fågelskådarna.  
• Båtbyggeri fungerar inte så bra på öarna, eftersom 

omkringliggande öar har specialiserats sig på träbåtar.  
• Det är jobbigt och svårt att fylla i bidragsblanketter och inte 

värt besväret. 
• Det finns ingen lekplats för barnen vid Hasselö Sand.  

• Det är ont om vatten på Sladö, vilket gör att brunnen kan sina 
vid mycket torra somrar.  

• Det är dyrt att åka båt. 
 

Möjligheter  
• Fisket kan fungera som en binäring vid sidan av något annat. 
• Det är viktigt att utveckla den kompetens som redan finns på 

öarna och använda sig av den.  
• Man planerar att utöka eller bygga ett till museum på Sladö.  
• Ett äldreboende vore en bra idé. 
• Barnpassning vore bra.  
• Odlingar är bra att starta.     

 
Hot 

• Att fisket är utdöende påverkar inkomstkällan negativt. 
• Sälen och minken äter upp fisken som finns.   
 

Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad vill öborna? 
Tror att det bara kommer att finnas sommargäster på Hasselö och 
Sladö i framtiden. Men också att öarna kan utvecklas mer och att det 
kommer att finnas fler bofasta på öarna. Turisterna är inte 
jätteomtyckta. Det räcker med tre matställen på Hasselö och Sladö. 
Man samarbetar mellan öarna, då det lönar sig i längden fast de är två 
olika öar.   
 
 



Förslag Till näringar/företagsverksamheter 
• Barnpassning 
• Lekplats vid Hasselö Sand 
• Museum 
• Äldreboende 
• Odling 

 
 
Styrkor 

• Vattnet fungerar bra. 
• Posten kommer tre dagar i veckan och det är acceptabelt.  
• Servicen är bra och rätt lokaliserad.  
 

Svagheter 
• Det kan finnas motsättningar mellan de bofasta och 

sommargästerna. 
• Det finns för få angöringsplatser för Bengt att gå in vid.  
  

Möjligheter 
• Bra om man kunde samordna anläggningsplats för båtar, med 

en samlingspunkt, men inte med för mycket bryggor.  
• Locka turister med musik som dragspelsstämmor. 
• Det är positivt med äldreboende.  
• Transporterna kan gärna utökas. 
• Anordna transporter med exempelvis flakmoppe som kan 

fungera som taxi på öarna.   
 
 
 

Hot    
 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad vill öborna? 
Om man ska bygga nytt är det viktigt att man inte bygger för nära 
varandra, men att det ska bli en naturlig grupp med boende. När man 
ska bygga är det viktigt att underlag finns. Det är bra om fler 
människor flyttar till öarna. Det är trevligt med turister. De bofasta och 
sommargästerna är mycket beroende av varandra. Vill inte bo här året 
runt, på grund av för få människor. Bra om man kan öppna upp 
angöringsplatsen vid Nyhagen, genom muddring, Bengt kan inte lägga 
intill eftersom det är för grunt.      
 
Förslag till näringar/företagsverksamheter 

• Taxi med flakmoppe 
• Äldreboende  
• Utökade transporter  

 
 
Styrkor 

• Det finns mycket arbete för snickare och rörmokare på öarna. 
• Vattnet fungerar bra.  

  
Svagheter 

• Det är brist på arbetskraft när det gäller byggande, kan ta upp 
till två år innan man får hjälp. 



• Turismen förekommer endast under sex veckor och kan därför 
inte vara en heltidsinkomstkälla.   

• Vandrarhemmet står tomt den mesta tiden av vinterhalvåret. 
• Det är oftast kvinnorna som flyttar och karlarna blir kvar. 
  

Möjligheter 
• Äldreboende är mycket bra.  
• Att det ska finnas fler angöringsplatser för båtar.  
• Ändra båttiderna så att man kan börja pendla och inte bara åka 

och handla. 
• Satsa på boende som inte har barn.  
• Det är bra att sprida ut verksamheter.  

 
 Hot 

• Hasselö har ett glesbygdsproblem. 
 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Hasselö Sand kan exploateras med ett äldreboende, där man har nära 
till kommunikationer.  
 
Vad vill öborna? 
Viktigt att det finns betesdjur som håller markerna öppna. Man måste 
ha en speciell läggning för att kunna bosätta sig på Hasselö eller någon 
slags koppling till ön. Transporterna har ingen betydelse för om man 
vill bosätta sig på Hasselö eller inte. Transporterna är endast till för att 
handla inte för att pendla. Det ska vara en varsam utveckling på 
turismen. Vill inte ha fler konferensanläggningar på Hasselö. Ska inte 

satsa på barnfamiljer, eftersom det ger problem då det inte finns någon 
skola.   
    
Förslag till näringar/företagsverksamheter 

• Äldreboende 
• Fler snickare  

 
 
Styrkor 

• Kommunikationerna är bra.  
• Vattnet fungerar bra.  
• Livnäringar som finns är bland annat fiske, sophämtning, 

skogsbruk och snickeri.  
• Vandringsleder finns på både Hasselö och Sladö.   

 
Svagheter 

• Det går inte att endast livnära sig på skogen.  
• Många fritidsboende runt vandrarhemmet kan känna sig störda 

av lägerskolor och kick-offer.  
• Det är transporterna som är problemet för att folk ska bosätta 

sig på öarna.     
 
Möjligheter 

• Det finns planer på att bygga dusch, tvätt och toalett till 
båtgästerna vid Hasselö Sand samt att bygga en restaurang vid 
det befintliga caféet. 

• Positiv till att äldreboende byggs.  
• Odling vore bra.  
• Att kunna arbeta hemifrån via bredband.  
• Att utöka bryggorna. 



• Restaurang och vandrarhem kan ha samarbete vad gäller 
konferens.  

• Att man ska marknadsföra öarna med stillheten, tystnaden, 
rekreation och spa.         

Hot 
• Åkermarken är knapp odlingsbar. 
• Fisket har försvunnit.   

 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Haga Slätt vore bra att bygga äldreboende vid. Ska man exploatera ska 
man bygga vid Hasselö by och göra en förtätning.   
 
Vad vill Öborna? 
Vill inte ha för mycket exploatering. Vill inte ha camping. Det kan 
finnas ett stort behov av att göra utbyggnader, då det blir fler och fler 
generationer. Cirka tre permanentboende skulle vara rimligt. Det finns 
inget behov av kommunalt vatten. Det behövs inte mer betesmark. 
Skog och åkermark ska finnas kvar som den är idag. Kuststräckorna 
ska vara oberörda.       
 
Förslag till näringar/företagsverksamheter 

• Äldreboende  
• Utöka service till båtgäster 
• Restaurang 
• Odling  
• Distansarbete 

 
 

Styrkor 
• Transporterna är bra.  
• Vattnet fungerar bra.  
• Servicen är god.  
• Posten fungerar fint. 
• Det är lätt att få bygglov om man vill bygga ut.   

 
Svagheter 

• Att man inte kan pendla med transporterna. 
 
Möjligheter 

• Bevara och rusta upp missionshuset.  
• Att bland annat ha musikunderhållning i Missionshuset.  
• Är positiv till äldreboende.  
• Odling vore bra.  
• Ha kursverksamheter på vinterhalvåret.  
• Att marknadsföra sig med rekreation, naturen, stillheten och 

havet.   
• Öka transporterna för pendling.  

 
Hot 
 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Ska man bygga nytt ska man bygga på Haga Slätt.  
 
 
 



Vad vill öborna? 
Affär behövs inte året runt, det går bra att handla i Västervik. Just nu 
finns inget behov av kommunalt vatten, men kommer det fler 
permanentboende kan det behövas. Om man ska få hit fler 
barnfamiljer så hänger det på transporterna. Äldreboendet bör ligga vid 
vattnet. De nya husen som byggs ska anpassas till de gamla. Det är bra 
att bevara det gamla, att man skapar ett slags museum.  Det behövs 
ingen camping eller restaurang och inte heller några fler 
angöringsbryggor. Man ska satsa på medelålders människor. Bra om 
man kunde skjuta av sälen så att den inte äter upp all fisk.     
 
Förslag till näringar/företagsverksamheter 

• Äldreboende 
• Odling  
• Kursverksamheter 
• Rekreation 
• Ökade transporter för pendling  

 
 
Styrkor 

• Vattnet fungerar bra. 
• Sälen och örnar har ökat det sista året.  
  

Svagheter 
• Sjöfågeln har minskat. 
• Ålfisket har försvunnit.  

  
Möjligheter 
 
 

Hot 
 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad kan exploateras på hasselö och sladö? 
 
Vad vill öborna? 
Kommunalt vatten kan vara bra att dra till Sladö om det blir många 
torra somrar i framtiden och om permanentboende kommer att öka.  
 
Förslag till näringar/företagsverksamheter  
 
 
Styrkor 

• Servicen är bra.  
 

Svagheter 
• Att det inte finns transporter för pendling. 
• Upplevelseturismen är försämrad vad det gäller fisket. 
   

Möjligheter 
• Äldreboende vore bra.  
• Att satsa på rekreationsmöjligheter. 
• Satsa på naturturism. 
• Satsa på upplevelseturism som att åka med ut och fiska.   
• Fler tillsynspersoner kan behövas.  
• Fler snickare behövs.  
• Bra att odla potatis.  
• Fler transporter för pendling behövs.   



Hot 
• Skarvarna tar fisken.  

 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad vill öborna? 
Bra om det bor mer folk på öarna om tio år. Är inte beroende av 
turismen, därför spelar det ingen roll om den finns eller inte. Vill kunna 
bygga ut på sin tomt. En ny restaurang ska smälta in i den övriga 
omgivningen. Det är bra att kunna ha egna odlingar. Turismen ska vara 
varsam, vill inte behöver sätta upp skyltar med restriktioner. 
Transporterna är viktiga för att barnfamiljer ska kunna etablera sig på 
öarna.    
 
Förslag Till näringar/företagsverksamheter 

• Äldreboende 
• Rekreation  
• Naturturism 
• Upplevelseturism  
• Snickare 
• Tillsynspersoner 
• Odling av exempelvis potatis  
• Utökade transporter  

 
 
 
 
 

Styrkor 
• Servicen är god. 
• Transporterna är bra.  
• Hasselödagarna vartannat år är trevliga. 
• Skärgårdsfestivalerna runt omkring, exempelvis stjärnkockar på 

Torrön.  
• Att man får subventionerade transporter om man är skriven på 

ön.  
• Kontakten med Bruno Nilsson från Västerviks kommun har 

varit bra.  
• Svävaren och hydrokoptern fungerar bra på vintern.  
• På vintern kan du åka in till Västervik på 10 – 11 minuter.  
• Vattnet är bra.  
• Posten fungerar bra. 
• Bra med restaurang vid Hasselö Sand.    

 
Svagheter 

• Att affären inte är öppen året runt. 
• Att bostäder saknas. 
• Det är svårt att försörja sig på öarna.  
• Att det inte går att pendla med transporterna.   
• Vid dåligt väder är du inte garanterad att du kommer fram.   
• Det är svårt att dra vatten och avlopp.  
• Det är dålig skyltning på öarna.  
• Turisterna sliter på naturen. 
• Det går inte att bara livnära sig på fisket.  
• Förr var det mycket mer potatis än vad det är idag.   

 
 



Möjligheter 
• Arbeta hemifrån via dator. 
• Hemhjälp vore jättebra.  
• Bra även med äldreboende.  
• Förbättra skyltningen.  
• Att ha potatisodlingar.  
• Att affären skulle ha öppet året runt.  
• Att öppna restaurang vid Hasselö Sand.  

 
Hot 

• Att man saknar läkarhjälp. 
• Brandfaran är stor, turister tänker sig inte för.   
• Fisket är utdött.   

 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
Hasselö by ska bevaras. 
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Haga Slätt är bra om man skulle bygga bostäder och äldreboende. Man 
kan förtäta utanför Hasselö by.  
 
Vad vill öborna? 
Hasselö ska inte exploateras. Tror att det kommer bli fler 
permanentboende i form av pensionärer i framtiden. Vill inte ha 
kommunalt vatten, eftersom det skulle bli för dyrt. Vill inte ha för 
mycket turism, det är bra som det är idag. Det är viktigt att underhålla 
lederna för turisterna. Tycker inte att det behövs fler angöringsplatser. 
Det är viktigt att det inte blir för många verksamheter som tar ut 
varandra. Vill inte att det ska finnas fler bryggor vid Hasselö Sand. Det 

är viktigare att behålla badstranden i Hasselö Sand än att göra en 
marina.      
 
Förslag till näringar/företagsverksamheter 

• Arbeta hemifrån via dator 
• Hemhjälp 
• Äldreboende 
• Potatisodling  
• Restaurang vid Hasselö Sand  
 
 

Styrkor 
• Det är bra service, kan inte kräva mer på en ö. 
• Många snickare och elektriker finns som är duktiga. 
• Det finns arkitekter på ön.   
• Posten fungerar bra.  
• Transporterna fungerar bra och man kan inte kräva mer. 
• Turismen har ökat genom turbåtarna M/S Freden och M/S 

Sladö.  
• Vattnet är bra som det är idag. 
• Hasselö är en levande ö.  
• Det finns en bra kontakt mellan de boende.  
• Naturen är varierad med mycket svamp och bär.  
• Man behöver aldrig låsa dörren.  
• Frihandsfisket är bra och det lockar även turister.     

 
Svagheter 

• Ökar befolkningen räcker inte vattnet som det är idag. 
• Sjukvårdsservice saknas. 
• Man kan knappt få tag på någon fisk på öarna till försäljning.  



• Vattnet räcker endast för dem som finns idag.  
• Att turismen är väderbetingad.  
   

Möjligheter 
• Skulle vara bra med hemhjälp.  
• Förbättra kommunikationerna för att få hit fler människor.  
• Man kan satsa på hantverk, målare, byggare och rörmokare.  
• Satsa på surströmming. 
• Tappa vattnet på flaska till försäljning.     

 
Hot 
 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
Hasselö by bör bevaras då den är ett kulturmuseum i sig.   
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Haga Slätt är bra för byggnation.  
 
Vad vill öborna? 
Vill inte ha stagnation, men det ska vara lugn och ro och utvecklingen 
ska vara varsam, men folk och aktiviteter ska finnas om tio år. 
Byggnation ska ske under varsamhet och att man tar hänsyn till 
resurserna. Kravet ska vara hårt på att arkitekturen måste anpassas. Det 
ska inte finnas fler konferensanläggningar, eftersom det redan finns så 
många som konkurrerar ut varandra. Tror att permanentboende 
kommer att öka. Vill inte ha någon camping eller stugor. Restaurang 
skulle inte vara lönsam. Tycker inte äldreboende är någon bra idé. 
Odling skulle nog inte fungera och det är svårt att marknadsföra ett 
nytt märke.  Det är viktigt att den fasta befolkningen har något att 
sysselsätta sig med. Man ska ha en försiktig expansion på 
fritidsboendet.    

Förslag till näringar/företagsverksamheter 
• Hemhjälp 
• Utökade transporter  
• Hantverk, målare, byggare och rörmokare  
• Göra surströmming 
• Tappa vatten på flaska  

 
 
Styrkor 

• Att det finns många tomter man kan bygga på. 
• Att servicen är god. 
• Att bredband finns på Hasselö.    

 
Svagheter 

• Det är dåligt med vatten på norra Hasselö, eftersom 
rullstensåsen försvinner där. Det är även dåligt vid Ängarna och 
Smutten.  

• Det finns många konservativa människor på ön, framförallt de 
bofasta. 

• Det är människors inställning det är fel på.   
• Att man ska vara tacksam för att man får handla potatis av en 

lokal bonde, de tycker det är jobbigt att behöva sälja.  
• Det är brist på båtplatser på land och i vattnet både i 

Loftahammar och i Västervik. 
• Vattnet vid Sladö är öppet mycket längre än vattnet vid 

Hasselö.  
 

Möjligheter 
• Satsa på bättre kommunikationer för att få fler yngre 

permanentboende till öarna. 



• Satsa på turister som vill ha fritidshus samt även hus för 
uthyrning. 

• Bra idé med restaurang om underlag finns. 
• Det planeras att bygga en sändare för trådlös kommunikation.  
• Kommunalt vatten vore bra om det blir fler boende. 
• Ordna konferensverksamhet.   
• Ha odling.    
• Anläggningsplats skulle behövas.  

 
Hot 
 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Hela området mellan Slågaudden och Sand är bra för byggnation. Man 
kan även bygga på Brända Skog.   
 
Vad vill öborna? 
Vill att bebyggelsen har ökat om tio år, med mer permanentboende och 
gärna yngre. Äldreboende är inte någon bra idé, eftersom det innebär 
så mycket transporter och sjukvårdsdelen blir krånglig. Man ska bevara 
naturreservatet och värna om gammal bebyggelse. Vill inte ha någon 
camping. Tycker att aktiviteterna som finns räcker för turisterna. Ska 
man ha lokal odling måste man ha en lokal omsättning av folk. 
Bryggorna räcker till i Hasselö Sand, men fler anläggningsplatser skulle 
behövas.   
    
Förslag till näringar/företagsverksamheter 

• Bättre kommunikationer 
• Stuguthyrning 

• Restaurang 
• Konferensverksamhet  
• Odlingsverksamhet 

 
 
Styrkor 

• Vattnet är bra.  
• Vägarna plöjs på vintern. 
• Att man kan få bidrag när man ska göra saker i skärgården.   
• Röda korset är mycket aktivt på Hasselö.  

 
Svagheter 

• Bostäder saknas.  
• Pendlingstransporter saknas. 
• Det saknas någon som kan ta över betesdjuren när de som gör 

det idag inte orkar längre.   
• Markfrågan är ett problem, människor vill inte släppa marken 

de äger.  
• Sjukvården med distriktssköterska har försvunnit.  
• Att turismen har minskat, konkurrens finns från bland annat 

Idö och Rågö.  
• Det finns ingenstans att bygga på den östra sidan av Hasselö, 

eftersom det är mest skog.  
 
Möjligheter 
 
Hot 

• Sjukvårdstransporter när det gäller akuta fall är ett stort 
problem.  

 



Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad vill öborna? 
Det är bra om vegetationen hålls öppen som idag med djur som betar 
så att man får det öppna landskapet. Det vore bra om människor i 
yngre medelåldern kunde flytta ut till Hasselö. Det är viktigt att det 
finns kvar fast boende på öarna, annars drar kommunen in på posten 
och sophämtningen med mera. Turismen är bra som den är.    
 
Förslag till näringar/företagsverksamheter 
 
 
Styrkor 

• Transporterna är bra.  
• Posten fungerar bra  
• Pråmen som bland annat kan köra djur, hus och virke är 

betydelsefull.   
• Vattnet är bra.  
  

Svagheter 
• Att jordbruket bara sysselsätter en person.  
• Att skogen endast räcker till en man.  
• Vintertid är det svårt att pendla överhuvudtaget. 
• Bevattningsfrågan är ett problem vid odling.  
• Turismen är säsongsbetonad till endast sommaren.   
• Det blir problem med frakten om man gör något som ska säljas 

inne i Västervik.  
• Kan inte ha djuruppfödning här.  

• Det är dåligt med strömming.  
• Att det råder stor arbetslöshet i Västervik.   

 
Möjligheter 

• Fler transporter behövs för att folk ska kunna flytta ut till 
öarna.  

• Fler fritidsboende behövs.  
• Odla grönsaker.  
• Det behövs människor som kan sätta upp kakel och arbeta med 

snickerier. 
• Att ha ett bageri.  
• Göra hemslöjd från Hasselö/Sladö och åka runt och sälja på 

marknader.  
• Etablera biodlingar med honungsförsäljning.  
• Göra egen marmelad och saft till försäljning.  
• Börja med båtbyggeri  
• Ha snickeri av trädgårdsmöbler.     

 
Hot 
 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad vill öborna? 
Störs inte av turismen idag, vill ha fler fritidsboende och gläds av 
turisterna. Vill inte bo på ett äldreboende på Hasselö. Det räcker med 
ett vandrarhem.   
 
 



Förslag till näringar/företagsverksamheter 
• Fler transporter 
• Odling av grönsaker 
• Hantverkare 
• Bageri  
• Hemslöjd från Hasselö och Sladö  
• Biodlingar med honungsförsäljning 
• Göra marmelad och saft till försäljning  
• Båtbyggeri 
• Trädgårdssnickerier   
 
  

Styrkor 
• Posten fungerar bra. 
• Transporterna är bra. 
• Att konferensverksamhet ordnas.    
• Viktigt att man är mån om de bidrag man får.  
• Att det finns mycket flundror.  
• Finns mycket rådjur på Hasselö.  

 
Svagheter 

• Det finns ingen uthyrning av stugor på Sladö.  
• Det är dåligt med sjöfågel.  
• Gässen äter upp havren.  
• Barnomsorg och skolskjutsar blir ett problem om barnfamiljer 

skulle bosätta sig på öarna. 
• Strömming har minskat.  

 
 

Möjligheter 
• Satsa på äldreboende.   
• Bra idé med restaurang vid Hasselö Sand.  
• Bra att bygga växthus för odling. 

 
Hot 

• Det är stora problem med vattnet, då brunnen sinar.  
• Sälen tar fisken och fågelungar.  

 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Man kan bygga fler hus i Sladö by.    
 
Vad vill öborna? 
Tycker inte man behöver muddra i Nyhagen. Är jätteglada när det 
kommer turister, vilket ger en inkomstkälla.   
 
Förslag till näringar/företagsverksamheter 

• Äldreboende 
• Restaurang 
• Växthus för odling 

 
 
Styrkor 

• Det är bra vatten. 
• Transporterna fungerar mycket bra, bättre än på landsbygden.   
• Bra service i affären.   
• Att Kalle och Birgit på Sladö alltid har fisk om man vill ha.  

 



Svagheter 
• Sommartid kan det vara brist på vatten.  
• Lägerbarnen på vandrarhemmet för oväsen med sig och 

springer in på privata tomter. 
• När fester anordnas på vandrarhemmet för det oväsen med sig.  
• Kriminalvården har haft stökiga barn på rehabilitering på 

vandrarhemmet.  
• Att det inte finns några bra båttider för pendling. 
• Det är svårt att pendla på vintern.   
• 80 % är pensionärer på öarna.  

 
Möjligheter 

• Satsa på mer rekreationsverksamhet än att ha fester på 
vandrarhemmet. 

• Satsa på att ha vanliga turister på vandrarhemmet.  
• Att sälja mer fisk till turisterna.   
• Att utöka transporterna för pendlingsmöjligheter. 
• Starta hemtjänst.  
• Starta städverksamhet.  
• Erbjuda ”bo på lantgård” koncept.   
• Att affären kunde ha öppet längre under säsongen.  

 
Hot 
 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
Hasselö by ska bevaras och man ska inte bygga på rullstensåsen, den är 
kulturmärkt. Man ska inte heller bygga mer kring vandrarhemmet.   
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Man kan bygga på Haga Slätt.  

Vad vill öborna? 
Vill inte ha kommunalt vatten. Tycker att bara ”vanliga” turister ska bo 
på vandrarhemmet som inte stör. Tror inte på äldreboende. Restaurang 
vore inte någon bra idé. Det behövs inga fler bryggor vid Hasselö Sand.     
 
Förslag till näringar/företagsverksamheter 

• Rekreationsverksamhet  
• Skapa bättre pendlingstransporter 
• Hemtjänst  
• Städhjälp 
• ”Bo på lantgård”  
• Utöka fiskförsäljningen till turister  

   
 
Styrkor 

• Att det finns aktiva människor som bor på ön som kan dra 
utvecklingen framåt. 

• Turismen har ökat.  
• Transporterna fungerar bra.   
• Att servicen är bra.   

 
Svagheter 

• Att det sociala livet saknas på Hasselö. 
• Att kulturutbud saknas. 
• Att det finns en avundsjuka på Hasselö att en del tjänar så 

mycket pengar.  
• Att man måste leva på bidrag när man bor ute i skärgården.   
• Båtplatser på fastlandet saknas.  

 
 



Möjligheter 
• Positivt med att ha äldreboende. 
• Satsa på naturturism.  
• ”Bo på lantgård” bra idé.  
• Starta skolverksamhet om underlag finns.  
• Att distansarbete hemifrån, vara egen företagare eller ha 

konsultverksamhet. 
• Starta cateringverksamhet.  
• Utveckla matkulturen på öarna.  
• Starta hemtjänst.  
• Ha sommarstädning till sommargäster.  
• Förbättra pendlingsmöjligheterna.  
• Anordna sommarstädning till sommargästerna.  
• Alla serviceyrken är välkomna, framförallt hantverksyrken.   
• Lokal odling med eget varumärke vore en jättebra idé. 
• Skapa en slags vaktmästartjänst.  
• Att man hittar en egen nisch när det gäller 

konferensverksamhet så att man kan konkurrera med andra, ett 
exempel kunde vara att marknadsföra sig med fisken.  

• Att bygga restaurang är bra och att den ska rikta sig till både de 
boende och turisterna.  

• Att bygga om gamla gårdar och utnyttja dessa.  
• Viktigt att kollektivt tänkande och samarbete förekommer. 
• Att samarbete sker med öarna runt omkring. 
• Man ska ställa myndighetsmässiga krav på hur marker ska se ut 

och vad de ska användas till.   
• Lätta på strandskyddet.  
• Att använda gårdshusen till boende.  

 
Hot 

Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
Det är viktigt att bevara de gamla gårdarna, uthusen och ladugårdarna.  
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Man kan bygga på Haga Slätt. Man kan bygga om gamla gårdar för 
exempelvis turistverksamhet.   
 
Vad vill öborna? 
Tycker att man borde ta tillvara det som finns och inte bygga nytt, 
exempelvis bygga om gamla gårdar. Det är bra att utöka turismen och 
skapa fler möjligheter till aktiviteter för dessa. Viktigt att kunna 
förlänga säsongen för turismen så att den fortsätter även efter 
sommaren. Det krävs att eldsjälar finns om det ska hända något. Det 
vore bra att lätta lite på strandskyddet. Man måste tänka att något ont 
kan medföra något gott. Exempelvis finns det ingen turism så kanske 
det inte heller hade funnits någon affär.   
      
Förslag till näringar/företagsverksamheter 

• Äldreboende 
• Naturturism 
• ”Bo på lantgård” 
• Distansarbete hemifrån  
• Skolverksamhet  
• Cateringverksamhet och utveckla matkulturen på öarna 
• Hemtjänst 
• Ökade pendlingsmöjligheter  
• Sommarstädning till sommargästerna  
• Serviceyrken som hantverkare 
• Lokal odling med eget varumärke  
• Vaktmästartjänst  



• Konferensverksamhet 
• Restaurangverksamhet  

 
 
Styrkor 

• Att ön är levande, eftersom det är en så stor blandning av allt. 
• Man känner sig inte isolerad på ön, eftersom det finns platser 

som Carolines och Kalles.  
• Turismen är inte störande som den är idag.  
• Bra att M/S Freden och M/S Sladö går under somrarna.  
• Bra service med affären.  
• Att jakt och fiske finns. 
• Har gott om vatten.   
• För den enskilde finns det alltid jobb.  
• Traktorn är viktig på vintern.  

 
Svagheter 

• Att på vintern är det svårare att få tag i varor. Det är tekniskt 
svårt att ha färskvaror på ön, det går därför inte att ha affären 
öppen året om.  

• Att det ofta kan bli strömavbrott.  
• Att man saknar det sociala nätverket.  

 
Möjligheter 

• Att ha restaurang vid Hasselö Sand vore bra.  
• Starta kenneluppfödning. 
• Odla kryddor.  
• Slakta kött i restaurangen.  
• Förädla bär och svamp i restaurangen.   
• Ordna rekreation och upplevelseaktiviteter.  

• Ordna med sommartaxi. 
• Att ha försäljning av ved.   
• Få möjlighet till städhjälp och ha vårstädning åt turister.  
• Ordna med matlagning till äldre.   
• Fler hantverkare skulle behövas.  
• Ha hemslöjd från öarna, skapa det genuina.  
• Starta gjuteri  
• Öppna bageri.  
• Ordna med klättergrupper.  
 

Hot 
 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad vill öborna? 
Om tio år är det nog fler turister på öarna och man kanske måste börja 
låsa dörren, vilket inte behövs idag. Turismen ska vara varsam. Tror att 
det kommer bli fler permanentboende i framtiden. Om man ska bygga 
nya hus ska man bygga max tio stycken. Det är viktigt att de som bor 
på öarna visar upp sina gulkorn som är värda att bevara. Vill inte ha 
någon camping. Vill inte ha kommunalt vatten. Tror inte på ett 
äldreboende. Man måste vara kreativ när man bor på en ö.        
 
Förslag till näringar/företagsverksamheter 

• Restaurang 
• Kenneluppfödning 
• Odla kryddor 
• Slakta kött 



• Förädla bär och svamp  
• Rekreation och uppplevelseaktiviteter som klättring   
• Sommartaxi 
• Vedförsäljning 
• Städhjälp och matlagning  
• Hantverkare  
• Hemslöjd 
• Gjuteri 
• Bageri   

 
 
Styrkor 

• Affären är bra. 
• Vattnet räcker till.   

 
Svagheter 
 
Möjligheter 

• Bra med restaurang vid Hasselö Sand.  
• Livnära sig på fastighetsunderhåll, service, transporter och 

byggjobb.  
• Sälja lokalt odlade grönsaker endast på ön, transporterna blir 

annars för dyra.  
• Hemtjänst vore bra om det fanns.  
• Bra med äldreboende.    

 
Hot 
 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
 

Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad vill öborna? 
Att exploateringen ska gå långsamt och att man ska bevara det gamla. 
Tror att det kommer bli fler permanentboende i framtiden. Vill att man 
ska bygga gammaldags bebyggelse. Skulle inte vilja bo i ett äldreboende 
på ön.     
 
Förslag till näringar/företagsverksamheter 

• Restaurang 
• Fastighetsunderhåll 
• Byggjobb 
• Transporter  
• Försäljning av lokalt odlade grönsaker 
• Hemtjänst 
• Äldreboende  
 
    

Styrkor 
• Transporterna fungerar bra. 
• Att grovsopsinsamling förekommer.  
• Affären är bra.  
• Vattnet är bra.  
• Bra med betande djur som får som håller marken öppen.  
• Det är lugnt, stilla och njutbart.  

 
Svagheter 

• Att transporterna inte är anpassade för barnfamiljer och 
pendlare och att skola saknas. 

• Att människor inte vill sälja av sin mark.  



• Vattnet kan sina vid torra somrar.  
• Att man inte får röja den norra delen av Hasselö för 

markägarna. 
• Skogen står och förfaller och det påverkar både djur och natur.     

 
Möjligheter 

• Att ha restaurang vid Hasselö Sand med anpassad arkitekturstil.  
• Bra att ha ett eget Hasselö/Sladö märke. 
• Utöka affärens öppethållande.  
• Skapa bättre transporter för att få hit barnfamiljer och för att 

kunna pendla.   
• Öppna upp skogen på Hasselö och få öppna ängar som på 

Sladö. 
• Sätta myndigheterna på skogsägarna.  
• Att ha betande djur som får.  
• Äldreboende är bra och skapar samtidigt arbetstillfällen.  
• Hemtjänst vore bra.  
• Ha rekreation på vandrarhemmet.  
• Att ha stugor vid Hasselö Sand.   
• Att marker säljs av, så man kan bygga nytt.  
• Få hit fler fritidsboende och permanentboende.  

 
Hot 

• Markägarna som låter skogen stå och förfalla, varken bra för 
djur eller natur.  

 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
Den befintliga bebyggelsen bör bevaras. 
 

Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Hasselö Sand kan exploateras med stugor.  
 
Vad vill öborna? 
Om tio år vill man att Hasselö ska se likadant ut som idag, inte mer 
exploaterat och inte mer turism. Det vore bra om fler 
permanentboende kunde bosätta sig på ön. Turismen är bra som den är 
nu och den ger även arbetstillfällen. Vore bra om affären kunde ha 
öppet längre. Viktigt att det nya som byggs får liknande karaktär som 
redan befintlig bebyggelse. Vill inte ha några jippon hit som exempelvis 
McDonalds. Kommunalt vatten är dyrt, men bra om man bor året runt. 
Vill inte ha någon anläggningsplats på norra Hasselö.  
 
Förslag till näringar/företagsverksamheter 

• Restaurang 
• Ha ett eget Hasselö/Sladö märke  
• Ha betande får som öppnar upp marken  
• Äldreboende  
• Hemtjänst 
• Rekreation  
• Stugor till uthyrning  
• Bygga permanentboende och fritidsboende 
• Förbättra transporterna   
  

 
Styrkor 

• Vattnet är bra från rullstensåsen.  
• Att man inte behöver låsa dörren.  
• Bra med affär.  
• Badstranden och minigolfen lockar barnfamiljer.  



Svagheter 
• Kan störas av vandrarhemmets lägerverksamhet. 
• Mycket är igenvuxet och detta påverkar djuren. 
• Att markägare inte vill sälja av sin mark.  
• Att turbåten M/S Freden drar upp mycket från botten.  
• Sjukvård saknas. 
• Det har blivit för mycket oljud på ön, det är inte lika lugnt som 

förr.     
   
Möjligheter 

• Viktigt att öppna upp naturen där det är igenvuxet, detta skapar 
tillgänglighet.  

 
Hot 

• Vad kommer att hända med Östersjön i framtiden, kommer 
havet att bli en kloaksjö?  

 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad vill öborna? 
Vill inte ha mer turism och restaurang skulle nog inte gå runt. Vill inte 
ha mer exploaterat. Tror inte på äldreboende, eftersom man vill ha 
närhet till sjukhus. Hemtjänst är tveksamt om det finns underlag för 
det. Vill människor bo kvar så länge? Nybyggnationer måste smälta in i 
den övriga omgivningen. Tror att kommunalt vatten är en utopi.     
 
 
 

Förslag till näringar/företagsverksamheter 
• Öppna upp naturen och skapa öppna marker  
• Sjukvård  

 
 



SAMMANSTÄLLNING HELHETSANALYS  
MATILDA WIREBRO  
 
 
Tema/problemområde 
Näringar  
Arbetsmöjligheter  
Turism och aktiviteter 
Service 
Teknisk försörjning   
Projekt och bidrag 
 
Frågeställningar  
 
Näringar 

• Varför har fisket försvunnit? 
• Vad ska man göra åt att sälen och minken äter upp fisken? 

 
Arbetsmöjligheter  

• Hur kan man få fler hantverkare till ön? 
• Vilka fler arbetstillfällen skapar ett äldreboende? 
• Vad är bäst att odla på öarna? 

 
Turism och aktiviteter 

• Varför är inställningen ibland negativ till turister? 
 
Service  

• Vilka varor saknas i affären? 

• Vilka transporttider saknas? 
• Vad kan man göra för att barnen ska få en bra vistelse på 

öarna? 
 
Teknisk försörjning 

• Vad ska man göra för att öka tillgången av vattnet? 
 
Projekt och bidrag 

• Hur kan man göra så att bidragen blir lättare att få? 
 
Systematisk analys 
 
Näringar 
Fisket är inte längre en inkomstkälla man kan försörja sig på. Sälen tar 
all fisk och är därför inte önskvärd av öborna. Karl-Erik på Sladö säljer 
rökt fisk. Anders på Sladö kan livnära sig på fisket, han säljer fisken 
utanför affären Willys. Fisket kan fungera som en delnäring och att 
man även försörjer sig på något annat.   
 
Arbetsmöjligheter 
Karl-Erik på Sladö säljer rökt fisk och har även konferensverksamhet. 
Det är viktigt att man utvecklar den kompetens som redan finns på 
öarna och att man använder sig av den. Holger Lindberg är en kunnig 
snickare på ön som har mycket att göra, han arbetar både på öarna och 
inne i stan. Båtbyggeri skulle inte gå så bra, eftersom det finns på 
omkringliggande öar där de har specialiserats sig på träbåtar. 
Barnpassning vore bra som skulle kunna ge ett arbetstillfälle. Alla ska 
ha lika möjligheter, det ska inte vara något undantag bara för att man 
bor på en ö, därför borde det erbjudas äldrevård här också. Odlingar är 
bra att ha, men det som skapar problem är vattenfrågan.   
 



Turism och aktiviteter  
Örnfågelskådning är inget att eftersträva eller rekommendera då 
turisterna enligt fågelskådarna skrämmer iväg fåglarna. Många öar 
utanför Sladö har fågelskydd som gör att man inte får gå iland på öarna 
under en viss tidpunkt på året. I framtiden kommer det endast att 
finnas sommargäster på Hasselö och Sladö. En annan åsikt är att öarna 
kommer att utvecklas mer och det kommer att finnas bofasta på öarna 
i framtiden. Remmarlag finns för turisterna att åka. Karl-Erik på Sladö 
har ett museum och det har man tänkt utöka eller att man öppnar ett 
till. Det förekommer älgjakt på Hasselö. Det finns även rådjur, rävar, 
harar och mink för att bedriva eventuell jaktturism. Det finns tre 
matställen på Hasselö och Sladö och det är tillräckligt. Vi är inte 
jätteförtjusta i turister.   
 
Service  
Servicen på Hasselö och Sladö är god och man är nöjd med den. 
Transporterna är bra och Bengt har en bra helgtur som är mycket 
populär. Bengt kör då till öarna på fredagen och från öarna på 
söndagen in till Västervik. När man ska åka på vintern använder man 
sig av en svävare som kan ta mellan fyra och fem personer. Det finns 
även en hydrokopter som kan ta två passagerare samt föraren. Det är 
mycket is på vintern och då används skoter. Andra transportmedel på 
ön är fyrhjuling, moped, flakmoppe, cykel och traktorer. Remmarlag 
finns för turisterna. Det är billigare att ta sig med bil än med båt, därför 
åker man så mycket man kan med bil. Det finns tre matställen på 
Hasselö och Sladö och det är tillräckligt. Det är Evas kafé på Hasselö, 
Carolines servering på Slågaudden på Hasselö och Karl-Eriks 
restaurang med rökt fisk och potatissallad på Sladö. Efter att skolan 
lades ned fick barnen åka till Loftahammar. Det behövs en lekplats för 
barnen vid Hasselö Sand.   
 
 

Teknisk försörjning 
På Sladö är det ont om vatten, men på Hasselö är det gott om vatten. 
Odlingar är bra, men det som kan skapa problem är vattnet om det 
sinar.  
 
Projekt och bidrag 
Det finns mycket bidrag att tillgå, men det är krångligt att fylla i 
blanketter och inte värt besväret.  
 
 
Tema/Problemområde  
Bebyggelse 
Turism och aktiviteter 
Service 
Kommunikationer 
 
Frågeställningar 
 
Bebyggelse 

• Finns det underlag för bebyggelse? 
• Hur ska bebyggelsen se ut?  
• Hur ska bebyggelsen vara placerad i förhållande till varandra? 

 
Turism och aktiviteter  

• Vad kan man locka turister med?  
 
 
 
 



Service 
• Vad är acceptabel service? 
• Är affärens säsongstid tillräcklig lång för att tillgodose boende 

med livsmedel? 
• Finns behov av ett äldreboende? 
• Vilka tider ska transporterna utökas med? 
• Skulle en slags taxiverksamhet skapa ett arbetstillfälle? 

 
Kommunikationer  

• Är det bra med endast en samlingspunkt för båtar? 
• Finns det ett behov av fler angöringsplatser? 

 
Systematisk analys 
 
Bebyggelse 
Ska man bygga nytt ska man inte bygga för nära varandra och det är 
viktigt att det blir en naturlig grupp med boende. Det är bra om fler 
människor flyttar hit. Om man ska bygga är det viktigt att det finns ett 
underlag för att kunna bygga.  
 
Turism och aktiviteter  
Musik och dragspelsstämmor kan man locka turister med. Det är 
mycket trevligt med turister. 
 
Service 
Posten kommer måndag, onsdag och fredag vilket är acceptabelt. 
Servicen är bra och den ligger rätt till geografiskt. Affären öppnar 14 
dagar innan midsommar och stänger i mitten av augusti. Bengt 
Andersson kör turer måndagar till fredagar. Transporterna är viktiga 
och kan gärna utökas. M/S Freden och M/S Sladö är kommunala båtar 

och Bengts transporter fungerar bra. Det är positivt med ett 
äldreboende. Man måste gå två kilometer vilket är kämpigt när man har 
mycket packning från Hasselö Sand och hem. En taxi borde därför 
införskaffas, exempelvis en flakmoppe, vilket även ger arbetstillfälle.  
 
Kommunikationer 
Vore bra att samordna anläggningsplats för båtar, en samlingspunkt 
men inte med för många bryggor. Bra om man kan öppna upp den 
gamla angöringsplatsen vid Nyhagen genom att muddra. Som det ser ut 
nu kan inte Bengt gå in där eftersom det är för grunt. Det finns endast 
två angöringsplatser där Bengt går in med båten idag och det är på 
Sladö vid Karl-Erik och vid Hasselö Sand.  
 
 
Tema/Problemområde 
Befolkning  
Näringar och arbetsmöjligheter  
Turism och aktiviteter 
Service 
Kommunikationer 
 
Frågeställningar 
 
Befolkning 

• Vilka boende ska man satsa på?  
 
Näringar och arbetsmöjligheter 

• Hur kan man få fler hantverkare till ön? 
 
 



Turism och aktiviteter 
• Hur kan turismen bli en heltidsinkomstkälla? 
• Finns det risk att konferensanläggningarna runt omkring 

Hasselö konkurrerar ut varandra? 
• Vad menas med varsam turism? 

 
Service 

• Var ska ett äldreboende placeras? 
• Finns det människor som kan tänkas bo på ett äldreboende? 

 
Kommunikationer 

• Är det transporterna som spelar stor roll för att man ska 
bosätta sig på en ö?  

• Är transporttiderna rätt placerade på dygnet?  
• Behövs det fler angöringsplatser? 

 
Sytematisk analys 
 
Befolkning 
Vem som helst kan inte bosätta sig här, utan man måste ha en speciell 
läggning och koppling till ön. Satsa på boende som inte har barn, 
eftersom barnfamiljer ger bara problem då det inte finns någon skola.  
 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Det är brist på arbetskraft, eftersom det finns så mycket att bygga och 
renovera, det kan ta upp till två år innan man får hjälp. Det är oftast 
kvinnorna som flyttar och karlarna blir kvar. Eftersom Västervik har 
förlorat många arbetstillfällen då Electrolux lagt ned, är detta en 
anledning till att utveckla sjöstaden. Äldreboende skapar arbetstillfällen 

för året runt boende. Det finns mycket arbete på ön för snickare och 
rörmokare. De som bor på ön har oftast arbete.  
 
Turism och aktiviteter 
Turismen kan inte vara en heltidsinkomstkälla, då den förekommer 
endast under sex veckor på året, vilket gör att den endast blir en 
extrainkomst. Torrön och Rågö har konferensanläggningar. Vill inte ha 
en till konferensanläggning på Hasselö, då den befintliga 
konferensanläggningen på Hasselö står outnyttjad. De är även 
säsongsbetonade och vandrarhemmet står i stort sätt tomt under 
vinterhalvåret. Man ska vara varsam med utvecklingen av turismen.   
 
Service 
Äldreboende kan vara bra om man placerar det vid Hasselö Sand, där 
man har nära till kommunikationer.   
 
Kommunikationer 
Transporterna spelar ingen roll om man vill bosätta sig på Hasselö eller 
inte. Kommunikationerna är endast till för att handla och inte för att 
pendla. Det ska finnas fler angöringsplatser för båtarna och man ska 
ändra på båttiderna så att man även kan pendla och inte bara handla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tema/Problemområde 
Bebyggelse 
Sociala faktorer  
Näringar och arbetsmöjligheter  
Turism och aktiviteter 
Service  
Teknisk försörjning  
 
Frågeställningar 
 
Bebyggelse 

• Var ska man bygga? 
• Finns det behov av utbyggnader? 

 
Sociala faktorer 

• Vad är det som kan anses störande? 
 
Näringar och arbetsmöjligheter 

• Går det att livnära sig på skogsbruket idag? 
• Behövs det fler öppna betesmarker eller åkermarker? 

 
Turism och aktiviteter 

• Vad kan man utöka för verksamheter för turisterna? 
 
Service 

• Var ska man bygga ett eventuellt äldreboende? 
 
Teknisk försörjning 

• Är vattnet bra? 
• Är kommunalt vatten önskvärt? 

 
Systematisk analys 
 
Bebyggelse 
Det är inte bra med för mycket exploatering. Om man ska exploatera 
ska man bygga vid den gamla byn, göra en förtätning. Det blir fler och 
fler generationer, så behovet av att göra utbyggnader är stort. Bygga 
äldreboende vid Haga Slätt vore bra. Om det skulle komma några 
permanentboende kan det vara ett par tre stycken.   
 
Sociala faktorer 
Lägerskolor och kick-offer är störande verksamheter från 
vandrarhemmet för de fritidsboende runt omkring.  
 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Det går inte att endast livnära sig på skogsbruket, man avverkar, gallrar 
och röjer. Det behövs inte mer betesmark och skog och åkermark ska 
finnas kvar som det är idag. Åkermarken som finns idag är knappt 
odlingsbar. Fisket har försvunnit. De näringar som finns att livnära sig 
på är fiske, sophämtning, skogsbruk och snickeri. Det är bra om 
möjligheten finns att kunna arbeta hemifrån och då behövs bredband. 
Hasselö är mycket bra för odling. 
Det är bra kommunikationer och Bengt kan ta upp till 20 personer på 
sin båt. Turbåtarna M/S Freden och M/S Sladö slutar gå i augusti. Det 
är främst till Västervik man åker till med transporterna. Det är alltid 
kommunen som styrt skolskjutsarna när det funnits.  
 
 
 



Turism och aktiviteter 
Det finns planer på att bygga dusch, tvätt och toalett för båtgästerna 
vid Hasselö sand. Det finns också planer på att bygga restaurang vid 
kaféet vid Hasselö Sand. Restaurang och vandrarhemmet kan ha 
samarbete vad gäller konferens. Bra om man kan marknadsföra 
stillheten lite mer på öarna, att man kommer ut i tystnaden, ha 
rekreation och spa. Många av de fritidsboende som finns runt omkring 
vandrarhemmet kan känna sig störda av lägerskolor och kick-offer som 
förekommer på vandrarhemmet. Vill inte ha någon camping. 
Konferensverksamheter används mer under sommarhalvåret. Utökning 
av bryggor kan behövas. På Sladö finns en botanisk del, även 
vandringsleder finns på både Hasselö och Sladö. Kuststräckorna ska 
vara oberörda.   
 
Service 
Positivt med äldreboende och det borde ligga vid Haga Slätt.  
 
Teknisk Försörjning  
Vattnet från brunnarna är bra. Det finns inget behov av kommunalt 
vatten. 
 
 
Tema/Problemområde 
Befolkning 
Bebyggelse 
Turism och aktiviteter 
Service 
Kommunikationer 
Teknisk försörjning 
Bevaransvärda objekt  

Frågeställningar 
 
Befolkning 

• Vad krävs för att barnfamiljer ska komma till ön? 
• Vilken övrig åldersgrupp är bra att satsa på? 

 
Bebyggelse 

• Vad för bebyggelse saknas idag? 
• Var ska man bygga? 
• Hur ska bebyggelsen se ut? 
• Är det lätt att få bygglov? 

 
Turism och aktiviteter 

• Vad kan man göra för att utöka turismen? 
• Vad kan man ha för verksamheter under vinterhalvåret? 

 
Service 

• Är utbudet i affären till belåtenhet? 
• Ska affären hålla öppet längre på säsongen eller öppna tidigare? 

 
Kommunikationer 

• Behövs det fler transporter? 
• Är transporterna avgörande för om människor kan bosätta sig 

på ön? 
 
Teknisk Försörjning 

• Räcker vattnet till? 
• Klarar man vattenförsörjningen om fler tillkommer? 

 



Bevaransvärda objekt 
• Finns det fler objekt värt att bevara än just missionshuset? 
• Vad kan man ha för aktiviteter i missionshuset? 

   
Systematisk analys 
 
Befolkning 
Det hänger på transporterna om man ska få hit fler barnfamiljer och 
man ska satsa på medelålders. Om äldre ska flytta från Västervik och 
hit måste de ha någon koppling till havet.  
 
Bebyggelse 
Äldreboende vore bra och det borde ligga vid vattnet. Ska man bygga 
nytt ska man bygga på Haga Slätt. De nya husen ska anpassas till de 
gamla. Det är lätt att få bygglov om man vill bygga ut. 
 
Turism och aktiviteter 
Det behövs ingen camping, restaurang eller fler angöringsbryggor. 
Kursverksamheter på vinterhalvåret kan vara bra och att marknadsföra 
stillheten, naturen, havet samt rekreation. Det har varit 
musikunderhållning i missionshuset och det är skärgårdsfestival 
vartannat år där Röda korset har varit med och spelat och haft allsång 
och lottdragning. Tre bröllop har hållits i missionshuset. Odla kan vara 
en möjlighet  
 
Service 
Affären behövs inte året runt, det går bra att handla i Västervik. 
Servicen för övrigt är bra. Posten kommer tre dagar i veckan. Om skola 
och dagis ska finnas får man se till underlaget. Det är bättre att gå i 
skolan i Loftahammar än i Västervik.  
 

Kommunikationer 
Det vore bra om det fanns fler transporter så att man kunde pendla, 
för övrigt är transporterna bra. Ska man få hit barnfamiljer hänger det 
på transporterna. Transporterna går till Höga torp och Gränsö kanal i 
Västervik.   
 
Teknisk försörjning 
Just nu finns inget behov av kommunalt vatten, men kommer det fler 
permanentboende så kan det behövas. 
 
Bevaransvärda objekt 
Missionshuset är värt att bevara och rusta upp. Det är bra att bevara 
det gamla, att det upplevs som ett slags museum.   
 
  
Tema/problemområde 
Teknisk försörjning   
Djur 
 
Frågeställningar 
 
Teknisk försörjning 

• Är vattnet bra? 
• Är det tillräckligt? 

 
DJUR 

• Vad finns det för djur på ön? 
• Vad är det för fisk som finns kvar? 

 



Systematisk analys 
 
Teknisk försörjning 
Har egen brunn och det fungerar bra. Vid torra somrar kan vattnet sina 
i brunnarna och blir det även fler permanentboende behövs nog vatten 
dras in.  
 
Djur 
Sälen och örnarna har ökat det sista året, men örnarna häckar inte på 
ön. Sjöfågel har minskat, men det är mycket gäss. Ålfisket har 
försvunnit. 
 
 
Tema/problemområde 
Bebyggelse 
Turism och aktiviteter 
Service 
Kommunikationer 
 
Frågeställningar 
 
Bebyggelse 

• Hur ska ny bebyggelse se ut? 
 
Turism och aktiviteter 

• Hur kan man få hit fler människor? 
• Vilka turister ska man satsa på? 
• Hur ska man styra turisterna när de väl är på plats? 

 

Service 
• Vad kan man göra för att få ett livfullt äldreboende? 
• Vill folk bo på ett äldreboende ute i skärgården? 

 
Kommunikationer 

• Är transporterna bra för att kunna pendla? 
• För vilken målgrupp är transporterna speciellt viktiga för? 

 
Systematisk analys 
 
Bebyggelse  
Det är viktigt att nya byggnader smälter in i omgivningen och ska det 
byggas en restaurang är det därför viktigt att den anpassas till den 
övriga bebyggelsen. Man vill kunna ha möjlighet att bygga till på sin 
tomt. 
 
Turism och aktiviteter 
Man kan marknadsföra sig med lugn, ro och rekreation. Det är viktigt 
att det finns personal för rekreation som kan hitta på aktiviteter för de 
människor som kommer till öarna. Upplevelseturism, att åka ut och 
fiska vore något att satsa på. Tråkigt nog är det lite dött i havet. 
Skarvarna tar fisken men flundror och gäddor finns det kvar. Förr 
kunde man få torsk, strömming, sik och abborre. Bra att kunna ha egna 
odlingar och potatis är bra att odla här. Jag är inte beroende av 
turismen, så det spelar ingen roll om den finns eller inte. Man ska satsa 
på turister som är intresserade av naturen. Turismen ska vara varsam, 
det ät tråkigt att behöva sätta upp skyltar med restriktioner.  
 
 
 



Service 
Det vore bra med äldreboende om det är många som bor där. Det 
måste finnas någon sysselsättning och liv och rörelse på ett 
äldreboende. Om tio år vore det bra med lite mer folk på öarna.   
 
Kommunikationer 
Transporterna kan vara krångliga. Fler transporter behövs för att kunna 
pendla. Transporterna är viktiga för barnfamiljer. 
 
 
Tema/problemområde 
Befolkning 
Bebyggelse 
Näringar och arbetsmöjligheter  
Turism och aktiviteter 
Service 
Kommunikationer 
Teknisk försörjning  
 
Frågeställningar 
 
Befolkning 

• Vilken åldersgrupp kommer att bli permanentboende i 
framtiden? 

• Finns det bostäder för dem som vill bosätta sig här? 
 
Bebyggelse 

• Ska det ske en exploatering? 
• Var ska man bygga bostäder? 

 
Näringar och arbetsmöjligheter 

• Vad kan man sysselsätta sig med på öarna? 
 
Turism och aktiviteter 

• Finns det många aktiviteter på Hasselö och Sladö och öarna 
runt omkring? 

• Är det tillräckligt med turism som det är idag? 
• Är informationen bra till turisterna om aktiviteter och dylikt? 
• Sliter turisterna på naturen? 
• Utgör turisterna någon annan typ av fara? 

 
Service 

• Är affärens öppethållande tillräckligt? 
• Finns det behov av hemhjälp? 
• Är det något som känns osäkert med att bo på en ö? 

 
Kommunikationer 

• Kan man pendla med transporterna som det är idag? 
• Är det dyrt att åka med kommunikationerna? 
• Hur fungerar transporterna på vintern? 

 
Teknisk försörjning 

• Finns det stor tillgång av vattnet? 
• Finns det behov av kommunalt vatten? 

 
 
 
 



Systematisk analys 
 
Befolkning 
Fler pensionärer kommer nog att bli permanentboende längre fram. 
Det är många som har blivit permanentboende den senaste tiden, cirka 
25 stycken är bofasta på Hasselö idag. Problemet för barnfamiljer är att 
det saknas bostäder. Tycker att man ska säga fast boende om man är 
skriven på öarna och de övriga är fritidsboende även om man bor på 
öarna en längre period, eftersom de även har ett boende någon 
annanstans.  
 
Bebyggelse  
Hasselö ska inte exploateras. Skulle man bygga bostäder kan man göra 
det på Haga Slätt och i utkanten av Hasselö by. Vill inte ha någon 
förtätning i Hasselö by. Hasselö by är mycket vackert från sjön. Har 
inget emot att ett äldreboende byggs, men då ska det byggas på Haga 
Slätt. En restaurang vid Hasselö Sand vore bra och den planerade 
restaurangen skulle ta cirka 25 personer. Vid byggnation kan vatten och 
avlopp vara ett problem att dra.  
 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Idealet vore om man kunde arbeta hemifrån via datorn. Försörja sig på 
andra saker är svårt på ön. Skogen de äger ger inte en heltidstjänst och 
man tjänar inga stora summor. Fisket är dött, men simpor finns det 
gott om. Det går inte att endast livnära sig på fisket. Förr var det 
jordbruk och fiske som var de enda näringarna. Odlingar är bra för 
potatis och ett växthus är på väg att byggas för odling på Hasselö. Att 
odla är bra, men de som bor här har redan så mycket att göra så de 
hinner förmodligen inte med det. Förr i tiden fanns det mer potatis än 
vad det gör idag. Vattenfrågan är mycket viktig vid odling.   
 
 

Turism och aktiviteter 
Hasselödagarna vartannat år är roliga och det finns fler 
skärgårdsfestivaler runt omkring. Till Torrön kommer det stjärnkockar. 
Vill inte ha för mycket turism, utan det är bra som det är idag. Det är 
dåligt skyltat för turisterna och detta bör förbättras. Det är viktigt att 
kunna underhålla turismen vilket innebär att exempelvis lederna ska 
hållas i bra skick. Turisterna sliter på naturen. Brandfaran är mycket 
stor, eftersom turisterna inte tänker sig för. Det är viktigt att det inte 
blir för många verksamheter som tar ut varandra. Tycker inte att det 
ska finnas fler bryggor, det blir för mycket. Det brukar vara fullt på 
bryggorna vid Hasselö Sand, men nu är det ovanligt lite. Det är 
viktigare att behålla badstranden än att göra en marina vid Hasselö 
Sand.  
 
Service 
Att ha affär året runt skulle vara bra, för övrigt är servicen okej. Det 
finns två brandsprutor på Hasselö och skulle det börja brinna går 
djungeltelegrafen och alla samlas för att hjälpas åt att släcka elden. 
Brandfaran är mycket stor, eftersom det är så osäkert med alla turister 
som inte tänker sig för. Posten fungerar bra, kommer tre gånger i 
veckan. De som är mantalsskrivna på Hasselö och Sladö har tre 
postväskor. Posten kommer till en speciell låda i skjulet i Hasselö Sand, 
där man får hämta sin post. Med postväskan kan man även skicka efter 
pengar och frimärken och liknande och detta fungerar bra, då man 
alltid fått växelpengar tillbaka. Sommarboende/fritidsboende har 
brevlådor istället vid Hasselö Sand. Hemhjälp är bra så att man kan bo 
kvar hemma så länge som möjligt. Det är osäkert att bo kvar här vid 
äldre dar, då det inte finns några läkare. De vill flytta in till Västervik 
när de blir gamla.  
 
 
 



Kommunikationer 
Många har egen båt på öarna men transporterna som finns fungerar 
bra. Bengt kör på tisdagar och torsdagar direkt in till Västervik och på 
måndagar, onsdagar och fredagar kör han till Gränsö kanal. Ska man 
åka någonstans åker man främst till Västervik. Transporterna måste 
ändras om man ska kunna pendla. Är man skriven på ön får man 
subventionerade transporter. Svävaren och hydrokoptern fungerar bra 
på vintern. Dock är det inte garanterat att man kommer fram om det är 
dåligt väder. På vintern tar det cirka 10-11 minuter att åka in till 
Västervik om det är bra förhållanden. Tycker inte att det behövs nya 
angöringsplatser, då det är så nära till Hasselö Sand.  
 
Teknisk Försörjning  
Här delar 20-25 tomter gemensam brunn och vattnet kommer från en 
sandås. Det finns att tillgå 300 liter vatten per dygn och hushåll. 
Vattnet är mycket bra men det räcker endast till de befintliga 20-25 
tomterna. Det finns bara tre bofasta kvar när alla övriga åkt därifrån, 
vilket gör att man kan slösa på vattnet då. Kommunalt vatten är inte 
önskvärt, då det skulle bli för dyrt. Den brunn som finns idag kostar 
dem bara 100 kronor per år plus eventuella kostnader.  
 
 
Tema/Problemområde 
Bebyggelse 
Näringar och arbetsmöjligheter  
Turism och aktiviteter 
Service 
Kommunikationer 
Teknisk försörjning  
Utveckling 

Frågeställningar 
 
Bebyggelse 

• Hur ska byggnation gå till? 
• Var ska man bygga? 
• Ska det finnas fler konferensanläggningar? 
 

Näringar och arbetsmöjligheter 
• Är frihandsfisket bra eller dåligt? 
• Kan man lätt köpa fisk på öarna? 
• Vad ska man satsa på för sysselsättningar på ön? 

 
Turism och aktiviteter 

• Hur ska boendet se ut för turisterna? 
• Skulle restaurang vara lönsamt? 

 
Service 

• Skulle äldreboende vara bra eller kanske hemhjälp? 
• Vad är det som prioriteras? 
• Är det något som saknas? 

 
Kommunikationer 

• Leder bra kommunikationer till fler folk på öarna? 
 
Teknisk försörjning 

• Är vattnet bra? 
 
Utveckling 

• Hur ska utvecklingen ske, varsamt eller inte? 



Sytematisk analys 
 
Bebyggelse 
Byggnation ska ske under varsamhet och att man tar hänsyn till 
resurserna. Bra läge för byggnation är Haga Slätt. Är tveksam till 
förtätning inne i Hasselö by, eftersom det är ett kulturmuseum i sig. 
Det ska vara hårt krav på att anpassa arkitekturen. Det ska inte finnas 
fler konferensanläggningar, eftersom det redan finns så många 
konferensanläggningar som konkurrerar ut varandra. Finns det en 
marknad och ekonomi är det okej att det byggs. Tror att 
permanentboende kommer att öka, vill i alla fall att det ska göra det. 
Det ska vara försiktig expansion på fritidsboende. 
 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Frihandsfisket är bra, vissa bara förstorar upp problemet och det är bra 
även för att få hit turister. 
Det är dåligt att man knappt kan få tag i någon fisk på ön till 
försäljning. Man kan satsa på hantverk, målare, byggare och rörmokare. 
Det finns många snickare och elektriker som är duktiga. Det finns även 
arkitekter på ön. Odling är ingen bra idé, finns det en marknad så visst, 
men det är svårt att marknadsföra ett nytt märke. Nu för tiden är det 
bara priset som gäller, inte något speciellt märke. Det finns mycket 
strömming och därför kunde man satsa på surströmming, vilket också 
kan ge arbetstillfällen på 5-10 personer. Det är viktigt att den fasta 
befolkningen har något att sysselsätta sig med. Sjukvården är det 
viktigaste.     
 
Turism och aktiviteter 
Det ska inte finnas någon camping eller extra stugor. På 70- och 80-
talen var det många som tältade här. Restaurang skulle nog inte vara 
lönsamt. Turismen har ökat genom att turbåtarna har börjat gå, M/S 
Freden och M/S Sladö. De har gått mellan 5-10 år och går endast 

under sommaren. Turismen är väderbetingad, är det sol är det fullt med 
människor och regnar det är det tomt.  
 
Service 
Man prioriterar vården framför äldreboende på ön. Sjukvårdsservice 
saknas på ön. Bra med hemhjälp så att man kan bo kvar i sitt hem så 
länge som möjligt, vilket även skapar arbetstillfällen.  
 
Kommunikationer  
Finns det bättre kommunikationer så blir det mer folk på ön. Har själv 
tre båtar, men på vintern åker jag med Bengt udda tider. Bengt är 
mycket bra och håller tiderna. Kommunikationerna är så bra som man 
kan kräva. Transporterna har blivit bättre sedan 70- och 80-talen.  
 
Teknisk försörjning 
Vattnet är så bra att man kan tappa det på flaska. Men vattnet räcker 
endast till dem som finns nu.  
 
Utveckling 
Vill inte ha stagnation, men vill ha lugn och ro. Utvecklingen ska vara 
varsam men folk och aktiviteter ska finnas. Hasselö är en levande ö och 
man får bra kontakt med de boende. Bra social gemenskap, man tar 
hand om varandra och vattnar varandras blommor.  
 
 
 
 
 
 
 



Tema/Problemområde 
Befolkning 
Bebyggelse 
Näringar och arbetsmöjligheter  
Turism och aktiviteter  
Service  
Teknisk försörjning  
 
Frågeställningar 
 
Befolkning 

• Vad är det för slags människor som bor på ön? 
• Vilken åldersgrupp ska i framtiden bli permanentboende? 
• Hur ska man få hit dessa? 

 
Bebyggelse 

• Ska bebyggelsen öka? 
• Vilket boende ska man satsa på? 
• Var ska man bygga? 
• Finns det bebyggelse man ska värna om? 
 

Näringar och arbetsmöjligheter 
• Vad kan man sysselsätta sig med på ön? 
 

Turism och aktiviteter 
• Vilka aktiviteter kan man erbjuda turisterna? 

 
 

Service 
• Är äldreboende på ön en bra idé? 
• Om nej, vad är det som är problemet? 
 

Teknisk försörjning 
• Är kommunalt vatten önskvärt? 
• Finns det gott om vatten överallt? 

 
Systematisk analys 
 
Befolkning 
Det är mycket konservativa människor på ön, i alla fall de bofasta. 
Hoppas att det blivit fler yngre människor på ön om tio år. För att få 
yngre permanentboende hit ska man satsa på bättre kommunikationer. 
Det finns många tomter man kan bygga på och det kan man locka 
barnfamiljer med, att de har någonstans att bygga på.  
 
Bebyggelse 
Hoppas på att bebyggelsen ökat om tio år med mer permanentboende. 
Man kan satsa mer på fritidsboende och även ha dessa för uthyrning. 
Hela området mellan Slågaudden och Sand är bra för byggnation, även 
Brända Skog. Man ska vara rädd om miljön, bevara naturreservat och 
värna om gammal bebyggelse. Det finns 23 gårdar på Hasselö. Om 
man ska flytta från Västervik till Hasselö flyttar man från landet till 
landet. Det går alltså inte att jämföra Västerviks skärgård med 
Stockholms skärgård, där man flyttar från stan till landet.  
 
Näringar och arbetsmöjligheter  
Bredband finns på ön som 96 stycken kan koppla upp sig på. Man 
planerar att bygga en sändare för trådlös kommunikation. Restaurangen 
är en bra idé om det finns underlag. Om man ska ha lokal odling så 



måste man ha en lokal omsättning av folk. Man ska vara tacksam för 
att man får handla potatis av en lokal bonde, då de tycker det är jobbigt 
att sälja.   
 
Turism och aktiviteter 
Ingen camping önskas. Tycker att de aktiviteter som finns idag räcker 
för turisterna. Bryggorna räcker till i Hasselö Sand. Konferenser kan gå, 
men öarna kan inte locka med något när Stockholms skärgård finns.   
 
Service 
Äldreboende är inte en jättebra idé, eftersom det innebär mycket 
transporter och att sjukvårdsdelen blir krånglig. Anläggningsplats skulle 
behövas. 
 
Teknisk försörjning  
Kommunalt vatten är bra om det blir fler boende. På norra Hasselö är 
det dåligt med vatten, eftersom rullstensåsen tar slut där, även dåligt vid 
Ängarna och Smutten. Människorna skulle nog uppskatta kommunalt 
vatten och avlopp. Vattnet vid Sladö är öppet mycket längre än vattnet 
vid Hasselö.     
 
 
Tema/Problemområde 
Befolkning 
Bebyggelse 
Kommunikationer 
Natur 
Sjuktransport 
 
 

Frågeställningar 
 
Befolkning 

• För vilka människor är det svårt att bosätta sig här ute? 
• Har transporterna en bidragande orsak? 
• Gör det något om det endast finns kvar fritidsboende på öarna 

i framtiden? 
Bebyggelse 

• Finns det mark att bygga på? 
 
Kommunikationer 

• Hur är vägarna att ta sig fram på? 
• Är det någon som underhåller dessa? 
 

Natur 
• Hur ska vegetationen se ut? 

 
Sjuktransport 

• Hur fungerar transporter i akutfall? 
 
Sytematisk analys 
 
Befolkning 
Det finns inga bostäder åt barnfamiljerna? Pendlingstransporter saknas, 
så det kan vara en bidragande orsak. Det behövs nytt folk i den yngre 
medelåldern. Det är viktigt att det finns kvar fast boende på ön, 
eftersom annars drar kommunen in på post och sophämtning med 
mera. Man bor kvar så länge man kan.  
 



Bebyggelse 
Markfrågan är ett problem, det finns mark att bygga på men den yngre 
generationen vill inte släppa sin mark. Man måste sälja marken för att 
ön ska kunna leva kvar.  
 
Kommunikationer 
Vägarna är bra och de plöjs på vintern. Det tar cirka 15-20 minuter att 
åka till Loftahammar med båt härifrån. Som transportmedel används 
fyrhjuling och moped på ön.   
 
Natur 
Man ska hålla vegetationen som det är nu med djur som håller 
landskapet öppet. Men betesdjuren kan komma att försvinna, eftersom 
det inte finns någon som kan ta över efter dem som tar hand om 
djuren nu.  
 
Sjuktransport  
Transporterna när det gäller sjukvården är ett problem för akuta fall, 
eftersom helikoptern kommer ända från Gotland och det tar lång tid. 
När man ringer 112 avgörs det i telefon vilket transportmedel som ska 
komma, antingen Bengt eller helikoptern. Man får räkna med att 
anhöriga hjälper till och tar hand om sina föräldrar. För ett år sedan 
kom distriktssköterskan med Bengt, men landstinget har inte råd med 
sjukvård ute på ön. De drar även in sjukvården på fastlandet. Bengts 
flickvän är undersköterska och kan rycka in lite då och då.    
 
 
 
 
 
 

Tema/Problemområde 
Befolkning 
Näringar och arbetsmöjligheter  
Kommunikationer 
Teknisk försörjning 
 
Frågeställningar 
 
Befolkning 

• Vad är det för befolkning som önskas? 
 
Näringar och arbetsmöjligheter 

• Finns det några tänkbara sysselsättningar som människor kan 
arbeta med? 

 
Kommunikationer 

• Behövs det fler transporter för att fler ska bosätta sig här? 
• Hur skulle det gå att pendla? 
• Hur fraktar man ut stora varor till öarna? 
 

Teknisk Försörjning 
• Om man ska ha odlingar är vatten en avgörande faktor, finns 

det tillräckligt? 
 
 
 
 
 



Systematisk analys 
 
Befolkning  
Fler fritidsboende önskas. Gläds av turisterna och umgås med dem.  
 
Näringar och arbetsmöjligheter 
När man ska flytta ut till ön måste man ha ett eget arbete. Jordbruket 
sysselsätter bara en person. Skogen räcker endast till en man. Anders på 
Sladö lever på fisket, säljer fisk utanför Willys och säljer och köper även 
mycket fisk från Göteborg. Hemslöjd kanske är en marknad och åka 
runt på olika marknader och sälja. Det behövs någon som kan sätta 
kakel och snickerier. Det har pratats om ett bageri, men det går nog 
inte. Man skulle kunna ha biodlingar med honung, men det är EU-
bestämmelser på det. Man kan odla bär och göra marmelad och saft till 
försäljning. Bevattningsfrågan är en viktig fråga om man ska odla 
grönsaker. Djuruppfödning går inte här. Båtbygge och snickeri med 
trädgårdsmöbler skulle vara bra. Att jobba hemifrån har det inte blivit 
så mycket av. Turismen är säsongsbetonad, tre månader om året. Det 
råder stor arbetslöshet i Västervik. Man måste ha anlag för man gör. 
Det är oftast problem med frakt om man gör något och vill sälja inne i 
Västervik.    
 
Kommunikationer 
Transporter behövs om folk ska kunna flytta till ön. Vintertid är det 
svårt att pendla. Det är Paul på Smågö som fraktar varor som djur, hus 
och virke på sin pråm.  
 
Teknisk försörjning 
Bevattningsfrågan är en viktig fråga om man ska odla grönsaker. 
Vattnet är bra och är inget problem, kan tvätta, diska och duscha på 
samma gång.   

Tema/Problemområde 
Befolkning 
Turism och aktiviteter 
Teknisk försörjning 
Djur  
 
Frågeställningar 
 
Befolkning 

• Vilka problem skulle uppstå om barnfamiljer bosatte sig på ön? 
 
Turism och aktiviteter 

• Förekommer det några speciella aktiviteter för besökare på 
Sladö? 

 
Teknisk försörjning 

• Finns det bra tillgång av vatten? 
 
Djur 

• Vad finns det för fiskar i havet? 
• Finns det gått om sjöfågel? 
• Vad finns det för problem med djuren? 
• Bedrivs det någon jakt på öarna? 

 
 
 
 
 



Sytematisk analys 
 
Befolkning 
Barnomsorgen skulle bli ett problem om barnfamiljer bosatte sig på 
öarna. Skolskjutsen skulle också innebära ett problem och att 
transporterna skulle behöva gå bättre pendlingstider. 

 
Turism och aktiviteter 
Det tas emot konferenser från olika länder och det finns en 
fiskservering. Det finns ingen uthyrning av stugor. Restaurang vid 
Hasselö Sand är bra, men väldigt väderberoende.  
 
Teknisk försörjning 
Det är stora problem med vattnet, brunnen sinar. 
 
Djur  
Flundra finns det gått om, men med strömming är det sämre. 
Strömmingen lever bättre då det är kallare i vattnet. Det finns mycket 
säl, men mindre mink. Sjöfågel är det dåligt med. Sälen och minken 
äter upp fiskar och fågelungar och gässen äter upp havren. På Hasselö 
finns det mycket rådjur, man skjuter cirka 40 stycken per år.  
 
 
Tema/problemområde 
Bebyggelse 
Sociala faktorer 
Turism och aktiviteter  
Service 
Kommunikationer 

Frågeställningar 
 
Bebyggelse 

• Var ska man bygga? 
 
Sociala faktorer 

• Vilka verksamheter är störande? 
• Är det fler som tycker samma sak? 
• Finns det uppsatta regler? 
 

Turism och aktiviteter 
• Vad för slags turismverksamhet efterfrågas? 

 
Service 

• Är affärens öppettider på säsongen tillräckliga?  
• Är hemtjänsten något att satsa på? 
• Skulle ett äldreboende fungera? 

 
Kommunikationer 

• Finns det tider med båten som pendlare kan ta? 
 
Systematisk analys 
 
Bebyggelse 
Kring vandrarhemmet ska man inte bygga, man ska inte heller röra 
Hasselö by eller rullstensåsen som är kulturmärkt. På Haga Slätt kan 
man bygga, gården som finns där håller på att läggas ned och det finns 
inga arvingar som kan ta över.  
 



Sociala Faktorer 
Lägerskolorna är hemska som förekommer på vandrarhemmet under 
vår och höst, barnen springer runt på privata tomter, för liv och så 
vidare. Det förekommer även mycket fester på vandrarhemmet som 
håller på under kvällarna till långt in på natten. Det är mycket lyhört i 
området. Kriminalvården har haft rehabilitering på vandrarhemmet och 
de var bråkiga, eftersom de inte ville vara på Hasselö och ville komma 
bort från ön så fort som möjligt. Regler på vandrarhemmet efterfrågas. 
 
Turism och aktiviteter 
Positiv till turister som bor på vandrarhemmet, enstaka människor och 
familjer, eftersom dessa inte stör. Man kan kanske ha mer rekreation på 
vandrarhemmet istället för fester. ”Bo på lantgård” turism är ett bra 
förslag. Rågö kan komma att avlasta vandrarhemmets aktiviteter. Man 
säljer inte så mycket fisk till turisterna, utan det blir mest till de boende. 
Restaurang skulle inte fungera. Det behövs inga fler bryggor vid 
Hasselö Sand.    
 
Service  
Affären kan hållas öppen lite längre. Det är mycket människor i affären 
jämt. Handlar färskvaror i handelsboden och resten inhandlas i 
Västervik.  Man kan utveckla hemtjänsten med städning och dylikt. Vill 
inte ha något äldreboende. Börje kör soporna och Holger är snickare 
och detta är bra service.  
 
Kommunikationer 
Man skulle kunna utöka tiderna för transport för pendlare så att man 
kan åka fram och tillbaka varje dag. För övrigt fungerar transporterna 
mycket bra, bättre än på landsbygden. Det kostar 45 kronor att åka 
med Bengt, enkel biljett till Västervik. Bengt är toppen, han åker i alla 
väder. Det finns daglig förbindelse förutom på lördagar. Det är under 
vår och höst som Bengt kör fredag ut till öarna från Västervik och 

söndag tillbaka till Västervik. Turen är mycket populär. Under 
sommaren går M/S Freden och M/S Sladö. Har egen båt, men under 
vintertiden och vår och höst så åker de med Bengt. Svävaren tar 
maximalt fyra personer med packning. Det som är jobbigt är att pendla 
på vintern.    
 
 
Tema/Problemområde 
Bebyggelse 
Näringar och arbetsmöjligheter  
Turism och aktiviteter 
Bevaransvärda objekt 
 
Frågeställningar 
 
Bebyggelse 

• Var ska man bygga? 
• Ska man bygga nytt eller använda redan befintliga byggnader? 
• Upplevs strandskyddet som ett problem? 
 

Näringar och arbetsmöjligheter 
• Vad för sysselsättningar skulle fungera på ön? 
• Skulle ett lokalt märke för öarna vara bra? 

 
Turism och aktiviteter 

• Ska turismen utökas och i så fall med vad? 
• Hur kan man få turistsäsongen längre? 
• Vem skulle målgruppen för restaurangverksamhet vara? 
• Hur pass viktig är turismen? 



Bevaransvärda objekt 
• Vad är värt att bevara? 

 
Systematisk analys 
 
Bebyggelse 
Om man vill bygga kan man bygga på Haga Slätt. Tycker att man kan 
bygga om de gamla gårdar som redan finns. Man kan använda 
gårdshusen till att bo i. Vore bra att lätta lite på strandskyddet. 
 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Distansjobba med ett eget företag skulle fungera, ha 
konsultverksamhet. Catering skulle vara en idé och utveckla 
matkulturen på öarna. Ser positivt på äldreboende, eftersom det ger 
arbetsmöjligheter och att man får bo kvar på ön. Hemtjänst, 
sommarstädning till sommargäster och alla serviceyrken är bra. Man 
kan utöka hantverksyrken. Lokal odling och skapa ett eget 
Hasselö/Sladö märke vore mycket bra. Skulle det finnas underlag för 
att starta skola, så skulle det kunna lösas. Man tar allt för givet, att man 
får hjälp om det behövs, men många kan säkert tänka sig att betala för 
tjänsten, vilket ger arbetsmöjligheter. Tycker att det skulle kunna gå att 
pendla. Handlar så mycket det går i handelsboden, eftersom det gynnar 
verksamheten. Man får mycket bidrag när man lever på en ö, man blir 
beroende av det och det är tråkigt. Det vore bra att kanske ställa högre 
krav när det gäller bidrag. Det krävs eldsjälar om det ska hända saker 
och ting.     
 
 
 
 

 
Turism och aktiviteter 
Turismen har ökat. Bra att bygga ut turismen och ha fler aktiviteter för 
turismen. Exempelvis utveckla naturturismen. ”Bo på lantgård” är en 
bra idé. Det är viktigt att man hittar en egen nisch vad gäller 
konferensverksamhet, så att man har något att konkurrera med, 
exempelvis fisken. Restaurang är bra och det är viktigt att den riktar sig 
till både turister och de boende. Om det inte finns någon turism kvar 
så kanske det inte heller finns någon affär kvar. Man får se det så att 
något ont kan tillföra något gott. Måste väga för och nackdelar emot 
varandra. Det är viktigt att man kan samarbeta med alla öar runt 
omkring. Det är bra om man kan göra säsongen längre än endast under 
sommaren.  
 
Bevaransvärda objekt 
Tycker det är viktigt att bevara de gamla gårdarna, uthusen och 
ladugårdarna. Tycker att man ska ställa myndighetsmässiga krav på hur 
marker ska se ut och vad de ska användas till.  
 
 
Tema/Problemområde 
Befolkning 
Näringar och arbetsmöjligheter  
Turism och aktiviteter 
Service 
 
 
 
 



Frågeställningar 
 

Befolkning 
• Vilket val har människorna som bor på öarna? 

 
Näringar och arbetsmöjligheter 

• Vad finns det för exempel på verksamheter? 
 
Turism och aktiviteter 

• Hur ska turismen fortlöpa? 
• Är turismen störande som den är idag? 
• Vad kan man satsa på för turistaktiviteter? 

 
Service 

• Går det att ha affären öppen året om? 
 
Systematisk analys 
 
Befolkning 
De som bor här har ett val, man är inte tvingad att bo här. Tror att det 
kommer bli fler permanentboende i framtiden. Även fast man inte har 
kompisar i samma ålder så finns det andra kvaliteter som jakt och fiske. 
Tycker att de som bor här ska visa upp sina platser som är värda att 
bevara, guldkornen för turister. Saknar det sociala nätverket och 
grannsamverkan på öarna.     
 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Exempel på verksamheter kan vara kenneluppfödning och odla 
kryddor. Ha restaurangverksamhet i Hasselö Sand från maj-sep och 

övrig tid kan man utföra slakt och förädla bär och svamp i 
restaurangköket. Att ha en slags sommartaxi, kan vara ett sommarjobb 
åt barnen. Man kan ha vedförsäljning, laga mat och städa för äldre. 
Erbjuda vårstädning åt turister. Hantverkare skulle det behövas fler av, 
de som finns idag hinner inte med. Man kan skapa den genuina 
hemslöjden. ”Made in Hasselö” istället för ”made in Thailand”. Ha 
bageri och gjuteri. Tror inte på äldreboende, men det skapar 
arbetstillfällen. Man känner sig inte isolerad på öarna, eftersom det 
finns platser som Carolines och Kalles. När man flyttar hit måste man 
vara beredd på att göra allt. För den enskilde finns det alltid jobb. Man 
måste vara kreativ, det är inte ett så stort problem som så många tror.  
 
Turism och aktiviteter 
Om tio år har nog turismen ökat och man kanske måste börja låsa 
ytterdörren. Tycker att turismen ska vara varsam. Det ska inte finnas 
någon camping. Tycker om människor så det är ingen fara, turismen är 
därför inte störande. Satsa på rekreation, upplevelse och tystnaden, ett 
exempel är att ha klättergrupper. Det är viktigt att M/S Freden och 
M/S Sladö finns för sommargästerna.    
 
Service 
På vintern är det svårare med varor. Det är tekniskt svårt att ha 
färskvaror på ön, det går därför inte att ha handelsboden öppen året 
runt. Handlar allt i handelsboden under somrarna.  
 
 
 
 
 
 
 



Tema/Problemområde 
Bebyggelse 
Näringar och arbetsmöjligheter  
 
Frågeställningar 
 
Bebyggelse 

• Hur snabbt ska exploatering gå? 
• Är det viktigt att bevara det gamla? 
 

Näringar och arbetsmöjligheter 
• Vad kan man livnära sig på?  

 
Systematisk analys 
 
Bebyggelse 
Vill att exploateringen ska gå långsamt. Att man ska bevara det gamla 
och bygga gammaldags bebyggelse. 
 
Näringar och arbetsmöjligheter  
Tycker man kan livnära sig på fastighetsunderhåll, service, transporter 
och byggjobb. Man skulle kunna sälja varor från odlingsverksamhet 
lokalt, men inte utanför öarna då det blir för dyrt med transporter. Tror 
på restaurang i Hasselö Sand. Äldreboende och hemtjänst är bra. Det 
är mycket viktigt att ha servicekänsla och det kan vara bra att åka ifrån 
ön ett tag och komma tillbaka och se ön med nya ögon. Hyr ut till 
sommarboende idag.   
 
 

Tema/Problemområde 
Befolkning 
Bebyggelse  
Turism och aktiviteter 
Service 
Markfrågan 
 
Frågeställningar 
 
Befolkning 

• Vad ska man göra för att få hit barnfamiljer? 
• Vilka fler vill man få hit? 
 

Bebyggelse 
• Hur ska den nya bebyggelsen se ut? 

 
Turism och aktiviteter 

• Ska turismen öka? 
• Ska det byggas fler hus för övernattning till turister? 

 
Service 

• Ska affären ha öppet längre på året? 
• Behövs det hemtjänst och äldreboende? 

 
 
 
 



Markfrågan 
• Hur kan problemet med mark lösas? 
• Det är markägarna som bestämmer om sin egen skog, men hur 

ska man kunna påverka dessa om de inte sköter sin uppgift 
ordentligt?  

• Vilka tar skada utav av att skogen förfaller? 
• Hur vill man att naturen ska se ut? 

 
Systematisk analys 
 
Befolkning 
Vore bra att få hit fler permanentboende. För att få hit barnfamiljer 
måste man ha bättre transporter och skola. Viktigt att det finns bra 
transporter för att man ska kunna pendla, vilket också underlättar 
inflyttning. Man skulle kunna få hit lite fler fritidsboende, men inte för 
mycket.   
 
Bebyggelse 
Vill inte att det ska exploateras. Bevara bebyggelsen i sig och bygga i 
samma stil som den redan befintliga bebyggelsen, viket gör att den 
smälter in i befintlig miljö. Därför är det viktigt att anpassa en 
restaurang vid Hasselö Sand till övrig arkitektur.   
 
Turism och aktiviteter 
Vill inte ha mer turism, den är bra som den är nu. Turismen är bra, 
eftersom den ger arbetstillfällen. Ha camping i form av stugor vid Sand 
vore något man kunde satsa på. Tror inte att det finns underlag för en 
restaurang och den är även så väderberoende. Att ha ett eget Hasselö- 
och Sladömärke genom odling skulle fungera. Det är bra att kunna ha 
rekreationsverksamhet på vandrarhemmet. Vill inte ha några jippon till 
ön som exempelvis McDonalds.    

 
Service 
Man kan ha affären öppen längre på året. Affären är bra och man 
handlar färskvaror där och övriga varor i Västervik. Man har 
grovsopsinsamling. Att ha hemtjänst vore bra, även äldreboende som 
skapar arbetstillfällen. 
 
Markfrågan 
Att sälja av marker kan bli lättare vid generationsväxlingen. På den 
norra delen av Hasselö får man inte röja för markägarna, förr bestod 
marken där av öppna ängar. Det är varken bra för djur eller natur att 
skogen står och förfaller. Det är fint med ängarna på Sladö och skulle 
vilja ha samma sak på Hasselö, vilket även knyter an till det historiska. 
Man borde sätta myndigheterna på markägarna för att få en förändring. 
Det är bra med betande djur som får.  
 
 
Tema/Problemområde 
Bebyggelse 
Sociala faktorer 
Turism och aktiviteter  
Service 
Natur 
Miljö 
 
 
 
 
 



Frågeställningar 
 
Bebyggelse 

• Ska det exploateras mycket? 
• Hur ska bebyggelsen se ut? 

 
Sociala faktorer 

• Vad är det för verksamhet som är störande? 
 
Turism och aktiviteter 

• Ska turismen utvecklas? 
 
Service 

• Kan äldreboende och hemtjänst fungera på ön? 
 

Natur 
• Hur ska naturen se ut?  
 

Miljö 
• Vad kommer att hända med Östersjön om 15 år? 

 
Systematisk analys 
 
Bebyggelse 
Vill inte ha mer exploaterat. Nybyggnationer måste smälta in i 
landskapet. För att bygga krävs det att Hasselöbor i de norra delarna 
säljer av mark.  
 
 

Sociala faktorer 
Vandrarhemmets lägerverksamhet är störande. På ön är det liv och 
rörelse och därför är det lugnare hemma. 
 
Turism och aktiviteter 
Vill inte ha mer turism. Att ha restaurang blir nog lite för mycket. För 
barnfamiljer är det badstranden och minigolfen som lockar.    
 
Service 
Tror inte på äldreboende, eftersom man vill vara nära sjukhuset och det 
skulle vara svårt att få sociala kontakter. Hemtjänst, finns det verkligen 
underlag för det vill folk bo kvar så länge? 
 
Natur 
Det är mycket som är igenvuxet men det är viktigt att det blir mer 
öppet med hjälp av betande djur. Detta gör att det blir mer tillgängligt. 
 
Miljö 
Kommer Östersjön att bli en kloaksjö om tio till femton år.  
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Styrkor 

• Bra med Bengts transporter på tisdagar och torsdagar 
• Relativt nöjd med postservicen 
• Bra vatten på ön och det räcker till 

 
Svagheter 

• Vill helst att posten ska komma 5 gånger i veckan istället för 
endast 3 gånger i veckan. Transporterna har dåliga tider vilket 
inte passar för arbetspendlare. 

 
Hot 

• Det finns inte mycket att leva av på ön, exempelvis fisket som 
håller på att dö ut.   

 
Möjligheter 

• Post varje dag.  
• Ålderdomshem, kan själv tänkas bo där.  
• Utveckla transporterna till morgon- och kvällstransporter.  

 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö?  
Jättegryt på Hasselö ska bevaras 
Inget ska röras på Sladö 
Bra med öppet landskap på Sladö, ej fler röjningsinsatser 
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Vad vill öborna? 

Ej mer turism, räcker med det som finns. 
Ej odla grönsaker och bär, tror inte det funkar.  
Vill ha ett tydligare centrum och en restaurang. 
 
Förslag till företagsverksamheter/näringar 

• Morgon- och kvällstransporter skulle få fler att bosätta sig på 
ön. 

• Ålderdomshem – kan själv tänkas bo där.  
• Hemtjänst, städhjälp, mat och sjukvård – mycket bra. 

 
Övrigt 
Kan behöva bygga ut i framtiden 
 
 
Styrkor 

• Vattnet fungerar bra 
• Servicen är fantastisk 
• Transporterna fungerar bra 
• Friheten, bären och öppenheten 

 
Svagheter 

• Synd om barnfamiljer då det inte finns någon skola 
 
Hot 

• Ensamheten 
• Att man inte har en stuga så man kan bo året om. 

 
Möjligheter 

• Utöka affärens öppettider 
 



Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
Djuren är bra som håller markerna öppna. Tycker att Östersjön ska 
räddas med lagar och regler. Ska bevara alla praktiska yrken som 
snickare och rörmokare, allkunskapen är viktig.  
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Tycker att en bottenrensning av sundet utanför hennes tomt ska göras. 
Bygga på Haga Slätt eller Hasselö Sand med varsam exploatering. 
 
Vad vill öborna? 
Ensamheten gör att hon inte flyttar ut, öarna behöver göras mer sociala 
och inte så isolerade, återigen en fråga om transportmöjligheter. Vill 
inte ha någon restaurang, det finns redan så mycket. Tycker det är bra 
med turismen som den är idag. Vill att affären ska utöka sina 
öppettider. Ska kunna skicka efter mat regelbundet med transport. 
Svårt med fler angöringsplatser eftersom det är så grunt. 
 
Förslag på företagsverksamheter/näringar 

• Äldreboende 
• Sågverk 
• Hasselö-Sladömärke, vatten ett problem 
• Ska kunna skicka efter mat regelbundet med transport. 

 
 

Styrkor 
• Gränsen mellan öbor och sommarbor har slätats ut. 
• Turism, affär, IT-boa, caféet 
• Markerna har blivit öppna tack vare djuren 
• Bra med transporter och med affären 
 

 

Svagheter 
• Svårt att bo här från november till februari 
• Skansifiering –  när naturen endast fungerar som ett museum 

för turister, inte något som man livnär sig på. Har ett rågfält 
endast för att turisterna ska komma och se på det, inte för att 
lantbrukaren behöver det för att livnära sig, får endast inkomst 
av turismen.  

 
Hot  

• Då fler länder kring Östersjön blir medlemmar i EU, kanske 
gör att vi inte får något bidrag i framtiden, viktigt att vi är 
medvetna om det.  

• Vad händer med Östersjön i framtiden? Vill man bo i 
skärgården då? 

• Äldreboendet kan få folk att känna sig isolerade, då är 
hemtjänst att föredra. 

• Vem tar över gårdarna och jordbruket när de som brukar dem 
idag är borta? Finns det någon som tar över? 

 
Möjligheter 

• För att locka barnfamiljer att bosätta sig i skärgården måste det 
finnas en koppling och en längtan. 

• Vid generationsskifte kan nya mönster växa fram. 
• EU-bidragen har bidragit till att mycket kunnat förverkligas i 

skärgården, exempelvis IT-boa med mera.  
 

 
 
 
 



Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
Hasselö by är kulturskyddat och bör bevaras. Man ska tillåta viss 
förtätning men ha koll på vilka hus som sätts upp så det inte blir en 
massa friggebodar överallt. Sätta upp skiftesgränser i skogen så man vet 
vilket skifte som är vems.  
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
De gamla ladugårdarna bör rustas upp och användas som bostäder. 
 
Vad vill öborna? 
Ska bevara och möjliggöra ytterligare hus och anpassa arkitekturen till 
nuvarande byggnadstradition. Kan inreda och renovera ladugårdar för 
boende. Man ska ha möjlighet att bygga ut. Vill inte ha kommunalt 
vatten, vattnet som finns idag fungerar bra. Tycker inte det är realistiskt 
med en stor restaurang, i så fall något litet. Vill inte ha någon stor 
marina vid Sand. Man ska inte exploatera för mycket vid Sand, måste 
hitta en bra balans. Är positiva till turismen eftersom det medför liv. 
Odlingen är till för eldsjälar, ett Hasselö och Sladömärke en bra idé.  

 
Förslag till företagsverksamheter/näringar 

• Bra att bilda fiskvårdsföreningar 
• Samfälligheter – bland annat vid rensning av brunnar. 
 
 

Styrkor 
• Vattnet är mycket bra och obegränsat 
• Potatisjorden är fin 
• Transporter och posten fungerar  
• Kanalen har öppnats upp för genomströmning 

 

Svagheter 
• Jobbfrågan 
• Tror att pendling är för jobbigt 
• Betesdjur en nackdel när man har hund 
• För mycket rådjur som förstör och äter upp för mycket 
• Minken förstör mycket 
 

Hot 
• Jobbfrågan  
• Tror att pendling är för jobbigt 
 

Möjligheter 
• Lokal odling till viss gräns 
• Norra sidan är mer lämpad för odling på grund av att sydsidan 

har mer frostlänt mark. 
 

Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
Ska bevara strövområden och öppna marker, Haga Slätt samt badet vid 
Sand istället för utökning av bryggor. 

 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Vedhälla, smalt sund som kallas för Lindholmsströmmen, borde 
muddras upp för att båtar och pråmar ska få lättare tillgänglighet 
 
Vad vill öborna? 
Vill inte ha någon överexploatering och ingen restaurang vid Sand eller 
camping. Vill inte ha mer turism, den är bra som det är idag. Vill inte 
ha kommunalt vatten och inte för många halvårsboende och inte för 
tät bebyggelse. Vill inte att exploatering sker på Haga Slätt. Vill inte ha 
något äldreboende, skulle inte kunna bo där själv. Hemtjänst är å andra 



sidan bra då man kan bo på öarna så länge man orkar. Bra med 
lokalodling till viss gräns.  

 
Förslag på företagsverksamheter/näringar 
Ställer sig frågande till om keramik skulle fungera.  
 
Övrigt 
Vill bygga ut när familjen växer  
 
 
Styrkor 

• Evas café, Kalles och Carolines når olika målgrupper 
• Allemansrätten  
• Bengt sköter transporterna bra 
• Helgturen är bra 
 

Svagheter 
• Väderberoende 
• Säsongsbetonat 
• Svävaren tar endast tre personer 
• Att folk ska våga ta fler risker och inte vänta på om kommunen 

kan stötta eller ej.  
 

Hot 
• Kort säsong för café, restaurang och affär 
• Väderberoende 
• Att utvecklingen går för fort, att det blir för hårt tryck på 

områden 
• Det finns motsättningar mellan fast boende och de som vill 

starta företag. 

• Finns även motsättningar mellan fritidsboende och företagare, 
fritidsboende ser ner på företagarna. 

• De 23 stamfastigheter och de tycker att det är ”deras” ö.   
 
Möjligheter 

• Bra med barnfamiljer – måste vara eldsjäl för att få det att 
fungera ute på ön.  

• Skulle kunna pendla om man kan styra sin egen tid 
• Haga Slätt skulle skapa fler arbetstillfällen 
• Hemtjänst ett bra alternativ till ålderdomshem men det täcker 

aldrig en hel tjänst.  
 

Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
Hasselö by ska bevaras och enligt lag får man inte ens bygga en 
friggebod där. Jättegryt ska också bevaras.  

 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Haga Slätt är bra ur aktivitetssynpunkt 
 
Vad vill öborna? 
Det är viktigt att man har en anknytning till ön, en längtan och vilja att 
flytta dit. Vill ha affär året om men är det ekonomiskt möjligt? Är 
positiv till restaurang och öppna marker. Tycker att ett äldreboende är 
orealistiskt. En balanserad utveckling önskas. 

 
Förslag till företagsverksamheter/näringar 

• IT-satsningar 
• Konsulenter  
 

 



Övrigt 
Tror det blir fler fastboende i form av pensionärer i framtiden 
Fritidsboende kommer att öka i framtiden  
 
 
Styrkor 

• Transporterna är bra 
• Helgturerna är populära, bra för veckopendlare 
• Servicen är bra, bra med affär på sommarn.  
• Bra med post tre gånger i veckan 
• Sommarbarn får ett förhållande till Hasselö och kanske flyttar 

ut senare i livet 
 

Svagheter 
• Svävaren är för liten 
• Strandskydd, fågelskydd och naturreservat ett stort hinder och 

bara i vägen 
• Finns inget att hyra, borde finnas en hyresfastighet. 

 
Hot 

• Östersjöns utveckling bekymrande  
• Strandskydd, fågelskydd och naturreservat bara ett stort hinder 

och i vägen 
 

Möjligheter 
• Positivt med Hasselö-Sladömärke, försöker skapa det  
• Skapa nya förutsättningar och man måste vara mångsysslare 
• Viktigt att det kommer fastboende hit för att Hasselö ska 

överleva 
• Utveckla försäljningen av fisk, sälj i affären 

• Myndigheter som Länsstyrelsen måste skapa positiva attityder 
för entreprenörsandor 

• Grunden utanför Hasselö behöver märkas ut av Sjöfartsverket, 
det är många som vill in till Hasselö men som inte vågar sig in 
på grund av risken att gå på grund 

• Markera även ut inre farleder 
• Sågade trävaror 

 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
Vill att Hasselö by ska bevaras, kan tillåta bebyggelse utanför byn. Man 
ska inte bebygga åkermark. 
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Marken vid Vandrarhemmet så att tio campingstugor får plats. Markan 
bredvid Hasselö by är lämplig för byggnation. Vill att man ska kunna 
bygga så man får sjöutsikt, 100 meter strandskydd istället för 300 meter 
som det är idag. 
 
Vad vill öborna? 
Tycker M/S Sladö kan gå hela året, den kan bryta is. De gamla 
näringarna bör utvecklas men det går inte att leva på dem på heltid. 
Både positivt och negativt med äldreboende, hemtjänst är bättre. 
Exploatera permanentboende, campingstugor vid Vandrarhemmet 
cirka tio stycken. Ett strandskydd på 100 meter istället för 300 meter är 
att föredra. Viktigt med sjöutsikt, det ger ett kvalitativt boende. Fler 
bryggor, dit söker sig fisken. Bra med flexibla lösningar och 
halvårsboende. Tycker man ska tillåta utveckling på Hasselö, Sladö, 
Torrö och Björkö. Bra med en liten restaurang vid Sand. Vill ha fler 
offentliga bryggor vid Sand och ett tydligare centrum med utökad 
service. Pumpstation till båtarna önskas. Vill inte ha kommunalt vatten. 
Undrar hur det blir med avloppsfrågan i framtiden? Vill förädla mer 
lokalt. 



Förslag på företagsverksamheter/näringar 
• Olika tjänsteföretag 
• Sälj fisk i affären 
• Utveckla sågverket som Kurt Andersson har 
• Trädförädling – Hasselö har gott om skog, Holger kan använda 

sig av lokalt förädlat virke 
• Satsa på de som är 55+, de kan flytta sina kontor hit, viktigt är 

att man skapat sig ett kontaktnät innan man flyttar till öarna, 
det går inte att skapa på ön.  

• Satsa på konstnärsskapande människor ev. stipendier på Haga 
Slätt.  

• Utveckla odling av bär, frukt och potatis istället för fisket 
• Tappa upp vattnet på flaska 
 

Övrigt  
Vill stycka av tomter till sig och barnen i framtiden 

 
 

Styrkor 
• Anneth är mycket bra, tar många initiativ 
• Transporterna är mycket bra 
• Tisdagar och torsdagar är bra att handla på  
 

Svagheter 
• Folk sitter på mark, måste börja släppa till 
• Dåligt samarbete mellan öborna 
• Mycket konflikter, särskilt mellan tjejerna 
• Först när det krisar samarbetar man 
• Fastboende måste visa sig ödmjuka 
• Eldsjälar saknas 

• Pendling och transporter är svårt, måste få kommunen att 
bekosta   

 
Hot 

• Vilka tar över när de gamla inte orkar mer? 
• Finns inte tillräckligt med bostäder 
• Markägarna sitter på mark och släpper den inte 
 

Möjligheter 
• Använda gamla gårdar till djurproduktion av höns, kalkon och 

struts 
• Få igång jordbruket med hjälp av EU-bidragen 
• Locka unga människor med bostäder och IT-verksamhet 
• Turismen måste vara en åretruntverksamhet  
• Tveksam till äldreboende, måste finnas bra underlag, skynda 

långsamt 
• Pendling kan kombineras med posten, att posten kommer på 

kvällen, i skärgården får man ge och ta för att det ska fungera  
• Marknadsföra med mer rekreation under vintern 
• Kurser som datakurser, brandövningar och första hjälpen kan 

anordnas 
• Få ut föredragshållare 
• Bastu och kanibalgryta 
• Restaurang blir nog ekonomiskt svårt 

 
 
 



Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
Tycker inte man ska bygga nära Hasselö by. Vill inte att man ska röra 
gamla gårdar som Backen och Ängarna 

 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Bygga runt Sand är bra, uppåt kullen 
 
Vad vill öborna? 
Julbord med inhemska produkter efterfrågas där man även kan ha 
vilttema och påskmat. Keramik kan vara en näring. Lekplatser vid Sand 
önskas. Vill att man ska bygga runt Sand, uppåt kullen. Tror inte på en 
stugby, vill inte ha fler sommarturister Föredrar permanentboende.  

 
Förslag till företagsverksamheter/näringar 

• Taxi Stockholm och ett rederi sitter i skärgården  
 

Övrigt 
Ska bygga badrum 
 
 
Styrkor 

• EU-projekt är viktiga, bra att man deltar i dessa  
• Transporter och service har blivit bra på senare år 
• Bra med fast boende för då sköts vägar och transporter, skönt 

att komma till en levande ö 
• Bra med turism men inom rimliga gränser  
• Bra med odling 
• Evert och Holger fixar allt, ber dem om något och det är fixat 

när man kommer tillbaka 
• Bra brunn 

• Sophämtningen fungerar bra, sköts av Börje 
• MIF anordnar en grovsopshämtning där man kan lämna saker 

som kylskåp och spisar vid Sand, hämtas sedan av pråmen. 
Mycket bra för miljön, innan dumpades det i Östersjön.  

 
Svagheter 

• Fler sysselsättningar behövs 
• Barnfamiljer behöver skola och dagis 
• Många lever i forntiden 
 

Hot 
• Måste finnas fast boende kvar på ön i framtiden, svårt om det 

bara finns sommarboende kvar, om det finns fast boende 
kommer man till en levande ö där vägar och transporter 
fungerar. 

 
Möjligheter 

• Transporter löser sig automatiskt när folk flyttar ut 
• Bengts transporter kan läggas om efter behov 
• Ett äldreboende skulle ge möjlighet till mer sysselsättning  
• Odling kräver ett engagemang 
• Edhompen – ett bra ställe att odla potatis på, mycket mark 
• Ängarna I och Ängarna II har olika karaktärer (kolla på dem)  
 

Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
Hasselö by står för jordbruket och Sladö by är en fiskeby.  

 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Komplettera med hus insprängda i naturen, ej över stora arealer, cirka 
fem stycken lite här och var 



Vad vill öborna? 
Vill ha fler fast boende. Inställningen på ön måste vara att man hjälper 
varandra  Restaurang vid Sand är ett bra förslag. Det ska finnas 
möjlighet att hyra stugor. Komplettera med hus insprängda i naturen 
men ej över stora arealer, cirka fem stycken lite här och var. Vill inte ha 
kommunalt vatten. Är positiv till äldreboende då det ger en 
sysselsättning, hemtjänst är också bra. Vill muddra upp sundet mellan 
Torrön och Hasselö, vill att Bengt ska kunna komma intill Vedhälla, 
vid Nyhagens mark. 
 
Förslag till företagsverksamheter/näringar 

• Äldreboende 
• Hemtjänst 
• Dagmamma 
• Jobba med människor och teknik på öarna 
 

Övrigt 
Ej planer på att bygga ut 
 

 
Styrkor 

• Fredags – Söndagsturen är mycket bra 
• Tisdags- och torsdagsturen fungerar bra som handlingstur 
 

Svagheter 
• Tonåren är svår eftersom man alltid måste åka hem vid vissa 

tider 
• Finns ej underlag för att driva affären året runt som det ser ut 

nu 
 

Hot 
 
Möjligheter 

• Locka barnfamiljer med lugnet  
• Pendling måste ske samtidigt, då skulle det ordna sig med 

transporterna. Om det finns mycket folk som pendlar till ön 
kommer transporterna att lösa sig.  

• Hyra hus mer, exempelvis parlägenheter 
• Båthuset på land skulle kunna användas som bastu vid Sand 
• Ha skolmuseum i båthuset på land 
• Kärringdagis på Vandrarhemmet under vintern 
• Ny idé om föreläsning och sedan åker till Caroline och äter mat 

plus frukost och lunch och sedan att man åker tillbaka 
• Skärgårdsmuseum 
• Hembygdsgård 
 

Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
 

Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Exploatering vid Sand, på andra sidan vägen, med cirka tio stycken 
campingstugor 
 
Vad vill öborna? 
Önskar fler bofasta och fler barnfamiljer om tio år. En restaurang är ett 
bra förslag. Fler bryggor för båtgäster, pumpstationen en bra idé. 
Lekplats behövs både på land och i vatten, med gungor och 
vattenrutschbana. Missionshuset behöver rustas upp. Svårt att veta om 
ett ålderdomshem skulle fungera. Vill exploatera vid Sand, på andra 
sidan vägen, med cirka tio stycken campingstugor. Hemtjänst behövs 
men inget kommunalt vatten 



Förslag till företagsverksamheter/näringar 
• Skolmuseum 
• Skärgårdsmuseum 
• Hembygdsgård 
 

Övrigt 
 
 
Styrkor 

• Turismen är bra, okej som den är idag, det är den man tjänar på 
ön  

• Servicen är bra  
• Bra med ett strandskydd på 300 meter, annars blir det för privat 
• Vattnet är bra, finns dock perioder som det kan sina 
• Transporterna fungerar bra 
 

Svagheter 
• Avloppet är besvärligt  
• Sophämtningen svår under vintern 
 

Hot 
• Svårt att flytta ut och leva på ön 
• Det krävs mycket för att pendla 
• Stora kostnader att frakta ut virke vid byggnation 
• Vad händer när Bengt är borta eller när han inte kan köra mer? 

Vem tar över efter honom? 
 

 
 

Möjligheter 
• Måste finnas sysselsättningar för att fler ska kunna flytta hit  
• Bra med hemtjänst 
• Då det finns övervägande pensionärer på ön är problemet: 

Vem som ska jobba och driva verksamhet? 
• Bra med lokal odling, det kan fungera  
• Måste vara lite ”tokig” för att bo här 

 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
Bebygg ej skogsmarken och bevara ängarna öppna. Bygg ej kring 
byarna – en varsam exploatering önskas.  

 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Förlänga de bryggor som redan finns vid Sand 
 
Vad vill öborna? 
Tror ej på ålderdomshem eftersom det leder till att servicen och 
transporterna måste öka, har däremot inte något emot det men tror 
bara inte att det funkar. Tror ej på en restaurang utan istället på mer 
genuina ställen som Kalles och Carolines. Vill inte ha fler bryggor i 
Sand utan istället förlänga den som finns. Tycker det skulle vara bra 
med en serviceanläggning. Vill inte ha kommunalt vatten. Inte bra med 
fler och fler konferensanläggningar, de slår ut varandra 

 
Förslag till företagsverksamheter/näringar 

 
Övrigt 
Har planer på att bygga ut mera  
 
 



Styrkor 
• En del barn återvänder till ön, man kan se en levnadscykel 
• Vandrarhemmet är ett bra alternativ för de som vill komma ut 

och bo i skärgården 
• Vandringslederna är bra 
• Idag tar bygden hand om de äldre  

 
Svagheter 

• Ön lever upp vid midsommar och dör vid skolstarten 
 

Hot 
• Tror inte det fungerar med bofasta som pendlar  
 

Möjligheter 
• Viktigt att få en relation till ön, då kommer man tillbaka 
• Utöka sågverket, ta vara på det virke som finns på ön 
• Måste vara mångsysslare för att klara av att leva på ön 
• Börja köra med mindre båtar året om istället för M/S Freden 
• Olika målgrupper som kommer på vår och sommar 
• Nyttja de byggnader och gamla ladugårdar som står tomma 
• Bo på lantgårdkonceptet en bra idé 
• Odling en bra idé 
 

Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
Viktigt att bevara kulturbygden, att hålla den levande. Önskar ingen 
exploatering men om det exploateras ska det ske varsamt, ska bevara 
den gamla byggnadsstilen. Vill inte att man bebygger Haga Slätt för då 
flyttar han. Tycker man ska bevara Hasselö by och Sladö by från 
exploatering. Det är viktigt att vara mån om hela ön. Ska bevara 

vägarna som de är, bevara Haga Slätt, rullstensåsen samt det höga 
besöksvärdet. 
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Bygga uppåt ön, i skogen ovanför vägen vid Sand samt vid 
vandrarhemmet. En nedbrunnen lada vid Haga Slätt som skulle kunna 
återuppbyggas och användas till något som exempelvis ”Bo på 
lantgård” 
 
Vad vill öborna? 
Vill att Hasselö ska finnas med på världsarvslistan. Vill ha fler bofasta 
som livnär sig på ön. Tycker inte man ska hålla så mycket på 
strandskyddet utan mer på det visuella Det blir opraktiskt med att hyra 
stugor eftersom de som hyr ofta vill ha bil och köra enda fram. Tycker 
man ska exploatera varsamt och bevara den gamla byggnadsstilen. 
Anser det bra med restaurang men tveksam till om det går runt. Bra 
med fler bryggor vid Sand, ska ligga samlade och inte utspridda. 
Erbjuda större tillgänglighet till ön och öka vandrarhemmets 
beläggning. Okej med utökning av turismen. Ej äldreboende på grund 
av att det blir svårt för de äldre att ta sig fram med rullstolar och 
rullatorer med mera. Hemtjänst låter bra vilket skulle underlätta för de 
äldre på ön. Finns en gård på norra udden på Hasselö som står och 
förfaller, borde rusta upp den. Viktigt att stödja den verksamhet som 
har varit och viktigt med en levande ö och att man bevarar det höga 
besöksvärdet.  

 
Förslag till företagsverksamheter/näringar 

• Utöka sågverket 
• Rekreation en bra idé för vandrarhemmet 
• Satsa mer på skärgårdsturism, uthyrning av kajaker, 

seglingssaker 
• Segelskola 



• Naturturism – nyttjar naturen 
• ”Bo på lantgård” 
  

Övrigt 
För att driva något måste man känna drivkraften, idealism och ha en 
livskvalité på ön 
Har inga planer på att bygga ut, i så fall endast en vinkel på huset 

 
 
Styrkor 

• Den lantliga strukturen är väl bevarad på Hasselö 
• Bra transporter 
• Trevligt med turism 
 

Svagheter 
• Algblomningen i Östersjön 

 
Hot 

• Algblomningen i Östersjön 
• Algblomningar har gjort att tomtpriserna sjunkit på ön 
 

Möjligheter 
• Hamnförhållandena är mycket viktiga 
• Bra med äldreboende som ger arbetstillfällen 
• Bilda ett bolag där alla gårdsägare är delägare, om bolaget säljer 

mark och tomter så går vinsten till gårdsägarna 
• Hoppas på odling 
• Gödsla endast på plantan så det inte blir övergödning i haven 

 

Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
Bevara de obebyggda stränderna samt kossorna, höskörden, fisket med 
bottengarn och den rökta fisken 

 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Exploatera samlat vid en bra hamn, bra att bygga kring Sand och 
vandrarhemmet. Kan bygga koncentrerad bebyggelse vid Knorrhamn, 
Ljussvederna, Vikerna, vattnet vid Hasselö by – tänk hamnmöjligheter! 
 
Vad vill öborna? 
Ta upp de övergripande frågorna, de strukturella. Bygga mer i klungor 
Byggnation kräver i sin tur nya vägar, infiltrationssystem och 
elledningar med mera. Ta stora tag istället för att smådutta vad gäller 
byggnation. Sparsam utveckling av turismen, vill inte ha kommunalt 
vatten eftersom det blir för dyrt. Vill inte har någon bro över från 
Smågö till Hasselö, vinner transporter men förstör idyllen då bilar 
kommer till ön  

 
Förslag till företagsverksamheter/näringar 
 
Övrigt 
 
 
Styrkor 

• Turismen är en bra inkomstkälla som måste finnas 
 

Svagheter 
• Inte värt mödan att pendla 
• Saknar affären på hösten när den stänger  
 



Hot 
• Funderar på att sälja på grund av Lars sjukdom 
 

Möjligheter 
• Viktigt att äldre kan bo kvar på ön, därför krävs en fungerande 

hemtjänst 
• Måste ha jobb och bostad för att kunna bo på ön 
• Kan inte endast bygga bostäder, det måste finnas något att leva 

av också 
• Tror att odlingen kan fungera, har själv odlat jordgubbar 
• Tror det blir mer sommarboende i framtiden eftersom det är så 

attraktivt boende 
 

Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
Inte mer exploatering. Det är viktigt med boskap på ön för ett öppet 
landskap och viktigt att återskapa det historiska.  

 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Utöka stranden mer vid vassen vid sidan av angöringsbryggan 
 
Vad vill öborna? 
Vill inte ha något äldreboende eftersom det blir för isolerat ute på ön, 
ingen kommer och hälsar på. Vill inte ha mer exploaterat och turismen 
är bra som den är, den ska vara kvar. Tror inte på en restaurang, tror 
inte att det lönar sig. Är positiv till kommunalt vatten. 

 
Förslag till företagsverksamheter/näringar 
Distriktssköterska som kan fungera även som en skärgårdsdoktor och 
besöka alla öar 

 

Övrigt 
 
 

Styrkor 
• Transporterna fungerar mycket bra 
• Paul är mycket bra 
• Roger Karlsson är bra som kör soporna 
• Har bra vatten 

 
Svagheter 

• Dyrt att bygga hus 
• Svårt att få tag på tomter  
• Strandskydd på 300 meter är för långt 
• Bättre kommunikationer förr då helikoptern var stationär i 

Västervik 
• Betalar vägskatt fast de aldrig nyttjar vägarna 
• ”Trottoarbönder” sköter sin skog dåligt 
• Ägogränserna är knepiga och kräver mycket stängsel 
• Taxeringsvärdena är för höga 
 

Möjligheter 
• Årligt bidrag för traktorer 
• Gå stegvis fram med odlingen 
• Länsstyrelsen kan betala de som slår marken om inte djuren får 

vara kvar 
 

Hot 
• Endast äldre fast boende i framtiden och inga yngre kvar 

 



Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
 

Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad vill öborna? 
Det är viktigt med djurhållningen. Är tveksam till äldreboende. Vill ha 
subventionerade privat båttrafik. Rågöprojektet är för storslaget. Rensa 
upp, avverka och nyplantera skogen. Skogsvårdsstyrelsen borde se efter 
de skogar som inte sköts. Tillräcklig turism som det är idag. Vill inte ha 
kommunalt vatten. Tror på restaurang och julbord. 

 
Förslag till företagsverksamheter/näringar 

• Länsstyrelsen kan betala de som slår marken om inte djuren får 
vara kvar 

 
Övrigt 
 
 
Styrkor 

• Bra transporter  
• Bra vatten  
 

Svagheter 
• För jobbigt att pendla  
• För mycket med ett strandskydd på 300 meter  
• Taxeringsvärdena är för höga  

 
Hot 

• Endast pensionärer som bor kvar om tio år 
 

Möjligheter 
• Hemtjänst är ett bra förslag 
• Bra att odla potatis på västra sidan, där finns sandjord 
 

Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
 

Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad vill folket? 
Ej exploatering  
Störs ej av turismen men vill inte ha mer  
Ej äldreboende  
Ej kommunalt vatten  
Ej odlingar – tror inte på ett Hasselö-Sladömärke  
Ej restaurang – går inte runt  
 
Förslag till företagsverksamheter/näringar 

 
Övrigt 
Vill ej bygga ut 
 
 
Styrkor 

• Affären är bra  
• Bra med turism, en ökning är okej  
• Kanalen är bra 
• Bra att öppna upp betesmarker  

 
Svagheter 

• Önskar fler barnfamiljer och andra bofasta i framtiden  



• Måste finnas tomter att bygga på 
• Försörjning ett problem 
• Flytbryggan vid Sand är kass  
• Strandskyddet – dispens för de som är fast boende och vill 

bygga vid vattnet  
 
Hot 

• Måste finnas tomter att bygga på 
• Försörjning ett problem 

 
Möjligheter 

• Mycket bra med restaurang vid Sand 
• Pendling kan fungera  
• Ålderdomshem ger arbetstillfällen  
• Konferenser och trollingfiske  

 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Bygga på norra ön, lite längre bort efter Slågaudden och Haga Slätt  
 
Vad vill öborna? 
Ej Hasselö – Sladömärke, det blir för höga priser och öbor är snåla  
Fler bryggor vid Sand  
Exploatera i samma stil som nu  
Fler fritidsboende  
Lättare regler för avlopp  
Stugby bra eftersom det uthyrning saknas  
Rusta upp ladugårdar för uthyrning  
 

Förslag till företagsverksamheter/näringar 
• Konferenser 
• Trollingfiske 

 
Övrigt 
Vill bygga ut 
 
 
Styrkor 

 
Svagheter 

• För grunt för Bengt att lägga till vid Vedhälla  
• Torrön är otillgänglig idag med stigar och så vidare 
• Problem att ta sig från Sand till Vedhälla med alla matkassar  

Hot 
• Dåliga kommunikationer  
 

Möjligheter 
• Kommunen borde subventionera resan för 100 kronor 

 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 

 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad vill öborna? 
Vill ha någon kommunikation på land, behöver inte endast vara till 
Vedhälla utan lite runt omkring. 
 
Förslag till företagsverksamheter/näringar 



Övrigt 
 
 

Styrkor 
• Bra vatten  
• Bra transporter  
• Turismen är bra, den få gärna öka  
 

Svagheter 
 

Hot 
• Måste finnas ett underlag för att pendling om transporterna ska 

löna sig  
 
Möjligheter 

• Distansarbete 
• Datajobb 
• Pendling kan fungera 
• Rusta upp gamla ladugårdar till uthyrning   
• Tror på ekologisk odling och kryddodling  
 

Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
En levande ö och permanent boende  
Ej bygga för tätt 
Bevara jättegryt 

 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Stugby vid Sand 
Utöka centrumet vid Sand 
Kan förtäta i Hasselö by om man bygger anpassat  

 
Vad vill öborna? 
En levande ö och permanent boende under 40 år 
Utöka centrumet vid Sand  
Stugby vid Sand  
Restaurang okej  
Ja till äldreboende  
Hemtjänst bra  
Ej exploatera för tätt, mer enskilda hus 

 
Förslag till företagsverksamheter/näringar 

• Distansarbete 
• Datajobb  
• Tror på ekologisk odling och kryddodling  

 
Övrigt  
Vill ej bygga ut  
 
 
Styrkor 

• Bra med kompisar under sommarhalvåret 
 

Svagheter 
• Dåligt med kompisar under vinterhalvåret 
• Svårt för barn och ungdomar att vara med på aktiviteter som 

exempelvis fotboll och innebandy 
• Idag finns det ingenstans för nykomlingar att bo 
• Svävaren tar för få personer  
• Avloppet är ett problem på Evas café och hos Kalle på Sladö 
• Nästan bara de som är sommarboende är driftiga på ön 



 
Hot 

• Dött under vintern  
 
Möjligheter 

• Vill bo och skaffa barn på ön 
• Fler barnfamiljer måste flytta ut på samma gång  
• Underlätta med transporter, då kommer flera  
• Öppna upp tomtmarker för försäljning  
• Pendling med transporter eller samåkning kan fungera 
• Marknadsföra skärgården under vintern med tystnaden och 

stillheten och en viss exklusivitet  
• Skolmuseum 
• Skärgårdsmuseum kombinerat med samlingslokal/lärolokal 
• Affären skulle ha mer uthyrning av havskajaker och småbåtar  
• Ha fiskecamp, hyr båtar, åker ut och campar och sedan 

kommer tillbaka efter några dagar 
• Segelskola 
• Spelmansstämma med durospel, dragspel och fiol 
• Kanotleder i skärgården 
• Bra att kombinera äldreboendet med restaurangen, ger de äldre 

mat genom restaurangen 
• Seniorboende 
• Avloppet behöver göras om så de kan använda sig av en 

tvättmaskin  
• Gemensam kontorsbyggnad för de som jobbar på ön 

kombinerad med samlingssal 
 
 
 

Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
Rusta upp Missionshuset, isolera och installera el 
Samma sak som Länsstyrelsen har gjort med betesmarken med djuren 
så tycker hon man ska göra med skogen 
Ska absolut inte bygga runt hela ön längsmed vattnet men att man ska 
få mer dispens på strandskyddet om man ska bygga där det redan finns 
bebyggelse, det känns ju redan privat. 
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
Ändra regin som styr över Missionhuset idag  
Fler bryggor nere vid Sand, lägga de lite längre bort vid klipporna och 
bilda en slags hamn, söder om Hasselö Sand vid namn Dockviken 
Rensa upp vid Sand där det är igenvuxet 
Rensa upp sandstranden vid Dockviken, bra för barnfamiljer 
Bra plats för byggnation av hyresbostäder är mellan Haga Slätt och 
Nyhagen, ovanför stenröset och telestationen (Gunnar Essunger äger 
gården) 
Ej fritidshus på Haga Slätt, permanentboende bättre 
Nyttja ladygårdar för boende ca 20 stycken  
 
Vad vill öborna? 
Använda missionshuset mer, exempelvis körer, konserter, 
musikgudstjänst, fira högtider och giftermål  
Isolering av alla hus ska göras för att möjliggöra vinterboende 
Ordna musikgudstjänster med pastor Roger Mörk 
Använda Missionshuset som samlingslokal 
Byta ut bänkarna i Missionshuset 
Fler bryggor vid Sand 
Tydlig skyltning 
Varierad stugby vid Sand som passar olika samhällsklasser 
Bastu och kanibalgryta vid Sand, som ”spa” 



Servicehus för båtgästerna med riktiga toaletter, duschar och 
tvättmöjligheter 
Pumpstation 
Affären, uthyrning av havskajaker och småbåtar 
Materialbod för att kunna ta in kajaker och solstolar mm 
Bra med restaurang, för 100 personer 
Båtturer som går fram och tillbaka så att de inte behöver vara på ön 
hela dagen 
Köra någon ny båt under vintern som tar fler personer än svävaren 
En dansbana skulle vara bra 
Kombinera dansbanan med caféet så det är under tag, är det inte dans 
så kan man sitta där och fika 
Tak med infravärme i caféet 
Fler tältplaster 
Äldreboende är bra, någonstans intill Vandrarhemmet eller vid Sand 
eller vid Dockviken 
Uthyrningsbostäder ska finnas för att bo permanent  
Förädling är bra  
Göra mer med fisken exempelvis sikrom, abborre, egen sill 
Rosenrot blir man glad av och hagtorn 
Snabbare båtar som tar 40-70 personer och som går året runt 

 
Förslag till företagsverksamheter/näringar 

• Har en affärsidé att man åker ut med svävaren och om det är 
snö kan man åka skidor, skridskor och snöskoter. Ha tillgång 
till bastu och sedan bjudas mat och logi 

• Roger Karlsson lagar båtar och bilar 
• Marknadsföra Tjustbygden med lokalproducerat 
• Keramik och porslin en bra idé 
• Förädling är bra  
• Göra mer med fisken exempelvis sikrom, abborre, egen sill 
• Rosenrot och hagtorn blir man glad av 

• Helhetsupplevelse med trollingfiske, äta mat, plus boende, lokal 
guidning 

• Lerduveskytte 
• Sälsafari? 
• Kalle guide på Sladö 
• Kurt guide på Hasselö 
• Bengt hinner inte med allt, en ledig tjänst att köra taxibåt 
• Islandshästar – erbjuda ridning 
• Vaktmästare 
• Någon som lägger i båtar  
• Städning till sommargäster 

 
Övrigt 
Vill bygga på Hasselö, söker strandskyddsdispens 
 
 
Styrkor 

• Postgången är bra 
• Båttransporter till och från ön fungerar bra 
• Vägnätet på Hasselö mycket bra 
• Bra med affär 

 
Svagheter 

• Saknar ytterligare turer tidigt på morgonen och senare under 
eftermiddagen och kvällen 

• Lastförmågan på fordonen vintertid är bristfälliga  
• Båtplatser på Hasselö och fastlandet en bristvara 
• Tillgången på mark och fiskevatten för odlingar av olika slag är 

begränsade av privat ägande och natur/miljövård 
• Stor risk för strömavbrott 



• Dålig täckning för mobiltelefoner 
• Känslig telefonlinje 

 
Hot  

• Kriminalitet och dålig övervakning av båtar i Västervik  
 
Möjligheter 

• Företag behöver direktpost till verksamhetsplatsen på ön  
• Ytterligare turer som går tidigt på morgonen och senare under 

eftermiddagen och kvällen 
• Produktutveckling av näringar  

 
Vad bör bevaras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad kan exploateras på Hasselö och Sladö? 
 
Vad vill öborna? 
Fler båtplatser  
Förbättringar av underhåll och komplettering av vägavsnitt som inte 
klassas som allmän väg går att förbättra 
Större utbud av varor i affären 
Fler fastigheter till försäljning  
 
Förslag till företagsverksamheter/näringar 

• Utlysa Hasselö och skärgården som ekonomiska frizoner med 
etableringsrätt och en påtaglig skattelättnad för de egna 
företagarna.  

• Biologiska produktioner från traditionella näringar i form av 
trädgårds, jord, skogs och fiskebruk  

• Uppfödning av nyttodjur, försöksdjur,  

• Hemslakteri  
• Fiskodling 
• Odling av algfiltrerande organismer  
• Tillverkning av allmogebåtar  

 
Övrigt 
 
 
 
 



SAMMANSTÄLLNING HELHETSANALYS 
ANN-MARI LOPEZ 
 
 
Tema/problemområde 
Befolkning 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Service 
 
Frågeställningar 

 
Befolkning 

• Hur ska man locka fler människor att bosätta sig i skärgården? 
• Hur ska man behålla de bofasta som finns idag? 

 
Näringar och arbetsmöjligheter 

• Hur ser de framtida näringarna ut? 
• Hur ser det framtida fisket/jordbruket ut? 
• Vad finns det för nya näringar? 

 
Service 

• Hur ska en tydligare centrumdel kunna skapas? 
 

Systematisk analys 
 
 
 

Befolkning 
Det behövs ett bättre transportsystem för att kunna locka ut människor 
i skärgården. Ett transportsystem som kan ge möjlighet för människor 
att bo i skärgården men arbetspendla in till fastlandet med en morgon- 
och kvällstur. Istället för att få posten tre gånger i veckan kan man 
utöka postservicen till 5 gånger i veckan vilket i sin tur kanske skulle 
locka fler människor att bosätta sig i skärgården. Detta ovan nämnda 
även för att behålla de som redan är fast boende på ön. 
 
Näringar och arbetsmöjligheter 
De framtida näringarna kan bestå av ett ålderdomshem som ger 
arbetstillfällen som bland annat hemtjänst, städning, mat och sjukvård. 
En restaurangverksamhet i centrum är ett exempel på en näring. Utöka 
transportsystemet till morgon- och kvällsturer vilket ger mer jobb inom 
transportsidan och som dessutom ger möjlighet till arbetspendling till 
fastlandet. Det framtida fisket ser mörkt ut och det finns ont om fisk i 
vattnet, endast flundror finns kvar. Jordbruket är det inte så mycket att 
tala om heller. Man får helt enkelt vara mångsysslare för att klara av att 
försörja sig. Nya näringar/verksamheter som kan tänkas fungera på ön 
är bland annat ett ålderdomshem, hemtjänst som fixar städhjälp, 
sjukvård och mat och så vidare. En restaurang skulle även bidra till 
arbetstillfällen och bidra till en tydligare centrumdel.  

 
Service 
För att en tydligare centrumdel ska kunna skapas kan man exempelvis 
låta upprätta en restaurang.   
 
 
 
 
 



Tema/problemområde 
Befolkning 
Sociala faktorer 
Kommunikationer 
 
Frågeställningar 
 
Befolkning 

• Hur kan man locka fler barnfamiljer till öarna? 
• Finns det möjlighet att placera en skola på Hasselö och i så fall 

hur? 
 
Sociala faktorer 

• Hur ska man förhindra en isolering på öarna? 
 
Kommunikationer 

• Behövs det förhindras att det är grunt runt ön? 
• Hur kan detta förhindras? 

 
Systematisk analys 

 
Befolkning 
För att kunna locka fler barnfamiljer till öarna måste det för det första 
erbjudas en bra miljö för hela familjen och med det menas, en bra 
bostad till en rimlig kostnad, bra social gemenskap för såväl barn som 
föräldrar. För att få kompisar behövs exempelvis en skola eller ett 
dagis/dagmamma. Föräldrarna måste ha arbeten som inte kräver för 
mycket transporttid så att de ha mycket tid över för familjen. Det krävs 
alltså ett arbete som kan skötas från bostaden eller någon annanstans 

på ön eller att det finns bra pendlingsmöjligheter. Det krävs skola inom 
ett bra avstånd. Det är nog inte troligt att Hasselös gamla skola som nu 
är ombyggd till Vandrarhem kommer att fungera som skola igen. Om 
en skola ska öppnas får det troligen ske i samband med att man bygger 
ett ålderdomshem där skolan och ålderdomshemmet kan samköra 
bespisning med mera. 
 
Sociala faktorer 
För att förhindra en isolering på öarna behövs för det första fler 
fastboende på öarna så att det finns fler människor att umgås med. 
Man måste göra öarna tillgängliga för alla. Med bättre transporter, 
möjlighet att bygga eller köpa hus till rimliga kostnader. Måste få ett 
utbud av människor i alla åldrar, barn, ungdomar, medelålders och 
äldre för att få en levande boendesituation. Måste hitta 
sysselsättningsmöjligheter på öarna så att människor har något att 
livnära sig på. Näringar som finns på öarna som kan skötas på distans 
eller bra pendlingsmöjligheter för de som har arbete på fastlandet.  
 
Kommunikationer 
Om det behövs fler angöringsplatser runt ön kan det behövas 
bottenrensas på vissa ställen.  
 
 
Tema/problemområde 
Sociala faktorer 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Natur och miljö 
Klimatförhållanden 
 
 



Frågeställningar 
 
Sociala faktorer 

• Hur gör man för att äldreboendet inte ska upplevas som 
isolerat? 

 
Näringar och arbetsmöjligheter 

• Vem tar över gårdarna och jordbruket när de som brukar dem 
idag är borta? Finns det någon som tar över? 

 
Natur och miljö 

• Vad händer med Östersjön i framtiden? Fisket, algblomning. 
Är det över huvudtaget möjligt att bo kring Östersjön i 
framtiden? 

 
Klimatförhållanden 

• Hur ska man göra det bekvämare att bo i skärgården även 
under vintermånaderna, november till februari?  

• Vad kan locka ut i skärgården under vintermånaderna? 
 
Systematisk analys 
 
Sociala faktorer 
Kombinera äldreboendet med skola och dagis. Detta ger mer liv 
samtidigt som det underlättar bespisningen med mera. Anordna 
aktiviteter ut i skärgården under årets alla månader/årstider så att det 
finns folk ute på öarna. Placeringen av äldreboendet bör vara så att det 
ligger där det händer något, exempelvis vid Sand där båtar lägger till 
och där det kanske byggas en restaurang.  
 

Näringar och arbetsmöjligheter 
 
Natur och miljö 
Kan algblomningen användas till något positivt? Går det över 
huvudtaget att fiska om några år? Måste sätta upp fler lagar och 
förordningar. Måste hitta alternativa näringar att leva på förutom det 
traditionella yrkesfisket.     
 
Klimatförhållanden 
Bygga hus med isolering och isolera de sommarbostäder som redan 
finns. Ordna med bra transporter så man kan ta sig även när det är is 
på vattnet. Satsa på bra belysning framförallt på ”huvudleden” så man 
har lättare att ta sig fram. Anordna saker på Vandrarhemmet. Bygga 
bastu och kanibalgryta som kan nyttjas på vintern. Ordna med olika 
teman vid ”restaurangen” vid Sand. Exempelvis viltkväll, julbord och 
så vidare. 
 
 
Tema/Problemområde 
Bebyggelse 
Näringar Ooch arbetsmöjligheter 

 
Frågeställningar 
 
Bebyggelse 

• Hur mycket ska exploateras på ön? Var kan man bygga och i 
vilken form? 

 
 



 
Näringar och arbetsmöjligheter 

• Hur kan det ges möjlighet till fler jobb i skärgården? Hur löser 
man pendlingsfrågan? 

• Finns det möjlighet att odla på Hasselö och i så fall vad? Var 
finns det störst möjlighet att odla på Hasselö?  

 
Systematisk Analys 
 
Bebyggelse 
Inte för många halvårsboende och inte för tät bebyggelse. Man ska inte 
exploatera Haga Slätt. Vill inte ha någon camping och anser att badet 
vid Sand ska bevaras istället för att utökas med bryggor. Tycker inte att 
det ska byggas någon restaurang.  
 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Pendling är för jobbigt. Den norra sidan av ön är mest lämpad för 
odling eftersom den sydliga sidan är frostlänt. Lokal odling är bra till 
viss gräns. Potatisjorden är fin.  
 
 
Tema/problemområde 
Bebyggelse 
Service 
Framtiden 
 
 
 
 

Frågeställningar 
 
Bebyggelse 

• Var ska man bygga?  
 
Service 
 
Framtiden 

• Hur ser framtiden ut på ön om 10 år? 
 
Systematisk analys 
 
Bebyggelse 
Bygga på Haga Slätt eftersom det är att bra ur aktivitetssynpunkt. Det 
är inte realistiskt att bygga ett ålderdomshem, bättre att satsa på 
hemhjälp även om det inte skulle ge en heltidstjänst.  
 
Service 
 
Framtiden 
 
 
Tema/problemområde 
Bebyggelse 
Näringar och arbetsmöjligheter  
Kommunikationer 
Natur och miljö 
Framtiden 



 
Frågeställningar 
 
Bebyggelse 

• Vad ska det finnas för olika typer av boende och varför? 
 
Näringar och arbetsmöjligheter  

• Vilka näringar kan man leva av på ön? Hur kan man livnära sig 
på dem?  

 
Kommunikationer 

• Är transporterna tillräckliga som de ser ut idag? 
 
Natur och miljö 

• Är det nödvändigt med strandskydd, fågelskydd och 
naturreservat? Borde strandskyddet vara mindre än 300 meter 
och varför? Ska man få bygga intill vattnet?  

 
Framtiden 

• Hur ska Hasselö fortsätta vara en levande ö?  
 
Systematisk Analys 
 
Bebyggelse 
Ett förslag är att placera cirka tio stycken campingstugor intill 
vandrarhemmet. Idag finns det inte några hyresfastigheter på ön vilket 
är ett problem. Man ska inte ha någon besittningsrätt så att man inte 
kan låsa upp fastigheten.  
 

 
Näringar och arbetsmöjligheter  
Odling: Odla grönsaker och potatis. Väntar på bygglov för växthus. 
Säljer lokalt till affären. Marknadsför det med att det är lokalt och 
ekologiskt odlat. Privat kontaktnät som de säljer till runt om på öarna 
och till lokala krögare. Transporterna är dyra, tar med sig när de själva 
ska någonstans. Säljer till Rågö, Torrö, Grindö och Hasselö. Försöker 
att skapa ett Hasselö - Sladömärke. Det är stor efterfrågan och de 
skulle kunna höja priserna mycket mer eftersom folk är beredda att 
betala mer för lokalt odlade grönsaker och produkter.  
Fisk: Utveckla försäljning av fisk på ön, exempelvis sälja i affären, då är 
Evert en bra kontakt. Tycker att man ska leva på de gamla näringarna 
men det går inte att leva av dem på heltid. Nya näringar kan bland 
annat vara olika tjänsteföretag. Tycker att man ska utveckla Kurt 
Anderssons sågverk. Det finns gott om skog på Hasselö för 
trädförädling. Sedan kan Holger använda sig av lokalt förädlat virke.  
Tycker man ska satsa på att 55+ flyttar ut kontoret på öarna, dessa 
måste ha byggt upp ett kontaktnät först innan de flyttar ut eftersom det 
är omöjligt att skapa det utifrån ön. Locka konstnärsskapande 
människor till ön genom stipendier på exempelvis Haga Slätt. En 
mindre pumpstation för båtar vore bra.  
 
Kommunikationer 
Kör egen båt tills isen lägger sig. Transporterna är bra men tycker att 
svävaren är för liten och att M/S Sladö borde trafikera året om, även 
på vintern eftersom den bryter isen.  
 
Natur och miljö 
Strandskydd, fågelskydd och naturreservat är bara i vägen. Ett 
strandskytt på 100 meter istället för 300 meter vore att föredra 
eftersom alla kan utnyttja kusten. Det är naturvärdena som man är ute 
efter när man vill bo på ön. Det är viktigt att få sjöutsikt, det är 



kvalitativt boende. ”Det gör inget att vissa har sjötomter för det finns 
så mycket att ta utav”. Det är viktigt att man inte lägger för nära så att 
det inte blir för privat utan att folk vågar vandra runt.  
 
Framtiden 
Fler permanentboende måste till ön. Det måste skapas nya 
förutsättningar och man måste vara mångsysslare. För att Hasselö ska 
överleva måste myndigheter som länsstyrelsen skapa positiva attityder 
för entreprenörer. Fler bryggor måste byggas för att fler människor ska 
kunna angöra vid Hasselö och upptäcka ön. Måste bli lättare att 
navigera utanför ön, måste märka ut grund och så vidare för att 
människor ska våga ta sig in till Hasselö. 

 
 

Tema/problemområde 
Näringar och arbetsmöjligheter  
Kommunikationer 
Framtiden 

 
Frågeställningar 
 
Näringar och arbetsmöjligheter  

• Hur ser Hasselö ut om tio år? Hur ska Hasselö vara levande om 
tio år?  

 
Kommunikationer 

• Hur kan man få en fungerande pendling?  
 
 

Framtiden 
• Vilka näringar ska man satsa på? Hur ska turismen fungera? 

Finns det exempel på andra ställen som kan appliceras på 
Hasselö?  

 
Systematisk analys 
 
Näringar och arbetsmöjligheter  
Mycket beror på om öborna släpper till mark eller inte. För att få unga 
att flytta ut i skärgården måste det finnas ett utbud av bostäder och 
verksamheter, exempelvis jobb inom IT-verksamheten. Vilka tar över 
när de gamla inte orkar mer? Det är dåligt samarbete mellan öborna 
och mycket konflikter, speciellt mellan tjejerna. Måste vara ödmjuka 
och lära sig att ge och ta. Finns en attityd bland öborna, de tycker att 
sommargästerna ska åka hem efter sommaren.  
 
Kommunikationer 
Kombinera ihop pendling med posten, få posten på kvällen istället. 
När man bor i skärgården är det viktigt att ge och ta för att allt ska 
fungera.  
 
Framtiden 
Bra att få igång jordbruket genom EU-bidrag. Kan använda gamla 
ladugårdar till djurproduktion av exempelvis höns, kalkon och struts. 
Turismen ska vara en åretruntverksamhet men inte mer än det är idag, 
det får inte blir för mycket. Taxi Stockholm samt ett rederi är två bra 
exempel på hur man placerat en verksamhet ute i skärgården. Kan ha 
olika teman på restaurangen vid Sand, exempelvis julbord, påskmat och 
vilttema. Ordnar tur från Västervik, mat på Hasselö och sedan tillbaka. 
 
 



Tema/Problemområde 
Befolkning 

 
Frågeställning 
 
Befolkning 

• Hur lockar man hit en fast boende befolkning? Varför ska det 
över huvudtaget finnas en fast befolkning? Behövs det bra 
transporter för att få människor att flytta ut? 

 
Systematisk analys 
 
Befolkning 
En fast befolkning tar ansvar för att bland annat vägar och transporter 
sköts, det är skönt att komma till en levande ö. Det blir svårt att 
åstadkomma med enbart sommarboende. Det måste finnas 
sysselsättningar och barnfamiljer kräver skola och dagis. Det är viktigt 
med bra transporter men det löser sig automatiskt när folk flyttar ut. 
Bengts turer kan läggas om efter behov. Äldreboende, hemtjänst och 
dagmamma ger sysselsättning.  
 
 
Tema/problemområde 
Befolkning 
Turism och aktiviteter 
Kommunikationer 
 
 
 

Frågeställningar 
 
Befolkning 

• Hur lockar man barnfamiljer ut i skärgården? 
 
Turism och aktiviteter 

• Hur kan man locka fler till att besöka Hasselö? 
 
Kommunikationer 

• Hur kan pendling underlättas? 
 
Systematisk analys 
 
Befolkning 
Tror att det är populärt att bo mer lugnt, och det kan skärgården 
erbjuda.  
 
Turism och aktiviteter 
Det behövs fler bryggor för båtgäster samt en serviceanläggning med 
dusch och toaletter. Pumpstation vore också bra. En lekplats vore bra 
att ha på land och i vatten, med gungor och vattenrutschbana, vilket 
lockar barnfamiljer. Vandrarhemmet marknadsför lugn och ro. 
Weekendpaket med Bengt är bra. Feng Shi med helpension, mat och 
boende, gästerna kommer på fredagen och åker hem på söndagen. En 
ny idé vore att ha föreläsning där gästerna sedan åker till Caroline och 
äter mat plus frukost och lunch och sedan att man åker tillbaka. 
Exploatera med cirka tio stycken campingstugor vid Sand, vid andra 
sidan vägen. Det viktigt att tänka att man inte har för långt till 
angöringsplatsen. Hyra ut mer, exempelvis parlägenheter. Förslag till 
andra verksamheter som kan locka människor ut i skärgården är, 



skolmuseum, skärgårdsmuseum och en hembygdsgård. Båthuset på 
land skulle kunna användas till bastu nere vid Sand.  
 
Kommunikationer 
Om alla skulle pendla som kom hit samtidigt så skulle det bli bra med 
transporterna. 
 
 
Tema/problemområde 
Befolkning 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Kommunikationer 
 
Frågeställningar 
 
Befolkning 

• Vad krävs för att få en ökad befolkning?  
 
Näringar och arbetsmöjligheter 

• Vilka ska jobba på ön när det bara finns pensionärer? 
 
Kommunikationer 

• Vem ska ta över när Bengt slutar eller när han inte kan? 
 
Systematisk analys 
 
Befolkning 
Det är svårt att flytta ut och leva här och det krävs mycket för att 
pendla. Det måste finnas sysselsättning ute på ön för att fler ska flytta 

hit. Det är en stor kostnadsfråga att frakta ut virke för byggnation. Man 
måste nog vara lite ”tokig” för att bo här. 

   
Näringar och arbetsmöjligheter 
 
Kommunikationer 

 
 

Tema/problemområde 
Befolkning 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Framtiden 

 
Frågeställningar 
 
Befolkning 

• Hur ska man få en ökad befolkning? 
 
Näringar och arbetsmöjligheter 

• Vilka näringar skulle fungera ute i skärgården? Hur ska de 
gamla näringarna överleva?  

 
Framtiden 

• Hur ska Hasselö se ut om tio år? Vad ska hända för att öarna 
ska leva vidare? 

 
 
 



Systematisk analys 
 
Befolkning 
Man kan se en levnadscykel då en del barn återvänder till ön längre 
fram i livet. Det är vikigt att man får en relation till ön för då kommer 
man tillbaka. Kan erbjuda större tillgänglighet till ön och öka 
vandrarhemmets beläggning. Viktigt att underlätta för de äldre på ön. 
Viktigt med en levande ö och man ska bevara det höga besöksvärdet.  
 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Utöka sågverket och ta vara på det virke som finns på ön. Man måste 
vara mångsysslare för att klara av att leva på ön. Börja köra mindre 
båtar istället för M/S Freden. Satsa mer på skärgårdsturism, exempelvis 
uthyrning av kajaker och seglingssaker samt starta en seglarskola. 
Erbjuda naturturism då man nyttjar naturen. Nyttja de byggnader och 
ladugårdar som står tomma genom att exempelvis köra på konceptet 
”Bo på lantgård”. Det är även viktigt att stödja den verksamhet som 
har varit. Odling är bra. För att driva något måste man känna 
drivkraften, idealismen samt ha en livskvalité på ön. Bra idé med 
restaurang men tveksam om den går runt. 
 
Framtiden 
Hoppas på att de bofasta brukar ön som de gör idag. Det är viktigt att 
bevara och hålla kulturbygden levande. Tycker att Hasselö borde finnas 
med på världsarvslistan. Vill ha fler bofasta som livnär sig på ön. Vill 
att man ska exploatera varsamt och bevara den gamla byggnadsstilen.  
 
 
Tema/problemområde 
Bebyggelse 
Natur och miljö 

Frågeställningar 
 
Bebyggelse 

• Var ska man bygga och hur? Finns det annat att tänka på vid 
byggnation? Hur kan man lösa finansiering av byggnation? 

 
Natur och miljö 

• Hur kan man lösa problemen med övergödning i Östersjön? 
 
Systematisk analys 
 
Bebyggelse 
Exploatering ska ske samlat vid en hamn vid exempelvis Knorrhamn, 
Ljussvederna, Vikerna och vattnet vid Hasselö by. Även vid Sand och 
vid vandrarhemmet. Bättre att bygga i klungar än utspritt samt bygga 
rejält när man ändå håller på. Byggnation för även med sig nya vägar, 
infiltrationssystem och elledningar med mera. En idé för att finansiera 
en byggnation är att bilda ett bolag, där alla gårdsägare är delägare, om 
bolaget säljer mark och tomter så går vinsten till gårdsägarna. 
 
Natur och miljö 
För att minska utsläppen i Östersjön som orsaker en del av 
övergödningen kan man gödsla endast på plantan, på så sätt rinner inte 
det ut i haven och orsakar bland annat algblomning. Algerna gör även 
att tomtpriserna på öarna sjunker.  
 
 
 
 
 



Tema/problemområde 
Befolkning 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Service 
Kommunikationer 
Natur och miljö 
Framtiden 
 
Frågeställningar 
 
Befolkning 

• Vad krävs för fler ska flytta ut till ön? 
 
Näringar och arbetsmöjligheter 

• Vilka näringar är viktiga? 
 
Service 

• Behövs det vård och hur skulle den tjänsten se ut? 
 
Kommunikationer 

• Är det värt att pendla? 
 
Natur och miljö 

• Hur ska man bevara det historiska och knyta an till det? Hur 
ska man återskapa det historiska?  

 
Framtiden 

• Hur ser framtiden ut för Hasselö och Sladö? 

Systematisk analys 
 
Befolkning 
Måste ha jobb och bostad för att kunna bo på ön. Men man kan inte 
bara bygga utan det måste finnas jobb också – båda komponenterna är 
lika viktiga.  
 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Turismen är en vikig inkomstkälla som måste finnas. En restaurang 
skulle inte löna sig. 
 
Service 
För att äldre ska kunna bo kvar på ön behövs det exempelvis en 
fungerande hemtjänst. Skulle vara bra med en distriktssköterska som 
kan fungera som en skärgårdsdoktor och åka mellan de olika öarna.  
 
Kommunikationer 
Har haft egen båt och pendlat med den, veckopendling. När de tänker 
efter i efterhand så var det inte värt mödan. 
 
Natur och miljö 
Det är viktigt att återskapa det historiska, exempelvis genom att låta 
boskap hålla landskapet öppet på ön.  
 
Framtiden 
Tror att det blir fler sommarboende i framtiden eftersom det är så 
attraktivt boende.  
 
 
 



Tema/problemområde 
Befolkning 
Kommunikationer 
Natur och miljö 

 
Frågeställningar 
 
Befolkning 

• Hur ser bosättningen ut i framtiden? Varför flyttar inte fler ut i 
skärgården? Hur ska man locka fler att bosätta sig i skärgården? 

 
Kommunikationer 

• Hur ska transporterna fungera?  
 
Natur och miljö 

• Vad är problemet med skogen? Hur ska skogen skötas och av 
vem?  

 
Systematisk analys 
 
Befolkning 
Det kanske finns några äldre fastboende kvar men inga yngre. Det är 
dyrt att bygga hus i skärgården plus att det är problem att få tag på 
tomter på ön. Strandskyddet på 300 meter är för långt, den som ska 
leva på fisket måste kunna ha koll på fiskredskap och båtar med mera. 
 
Kommunikationer 
Förr hade de bättre kommunikationer då helikoptern var stationär i 
Västervik och inte kom från Gotland. De har aldrig fått någon 

subvention för privat båttrafik. Man får betala mycket vägskatt men de 
nyttjar inte ens vägarna eftersom de åker båt. Kunde få årligt bidrag för 
traktorer. 
 
Natur och miljö 
Det finns en del ”trottoarbönder” som har hand om skogsbruket men 
de vet inte hur man ska sköta skogen och en del har inte ens varit där. 
Detta började redan på 40-talet. Då fick man dåligt betalt för sina 
gårdar. Tycker att man ska rensa upp, avverka och nyplatera skogen. 
Skogsvårdsstyrelsen skulle se efter de skogar som inte tas omhand. 
Storskogen är samägd med flera skiften. Det har skett legalisering och 
med det menas att det var gränsbestämt. Länsstyrelsen skulle hålla 
markerna öppna, att länsstyrelsen betalar de som slår marken om man 
inte kan ha djuren kvar. Men djuren är viktiga. Ägogränserna är 
knepiga eftersom de fodrar mycket stängsel eftersom det är så avlånga 
tomter. Taxeringsvärderna är för höga. Att slå är naturvård. Man säljer 
gärna inte marken eftersom man inte får ut så mycket på det, vill hellre 
ha kvar det i generation efter generation, minnen.  
 
 
Tema/problemområde 
Näringar och arbetsmöjlihgeter 
Service 
Natur och miljö  
 
Frågeställningar 
 
Näringar och arbetsmöjligheter 

• Vad kan man leva av på ön? 
 



Service 
• Varför skulle inte ett äldreboende fungera i skärgården? 

 
Natur Och Miljö  

• Varför ska man ha kortare strandskydd? 
 

Systematisk analys 
 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Han har fem stycken kor och fem kalvar. Började med djuren -87/-88. 
innan djuren höll han på med fisket. Då kunde de fiska 500 kg torsk 
om dagen, då levde de på det. Flundror finns det fortfarande mycket av 
men storleken på dem minskar. Har ett litet sågverk och sköter skogen. 
Säljer det som virke när han gjort i ordning det, är även snickare. Folk 
går och sågar till sig själva på sågverket. 
 
Service 
Tror inte på ett äldreboende. Hemtjänst skulle fungera bra. Maten är 
viktig för äldre. 
 
Natur och miljö  
Strandskyddet på 300 meter är alldeles för mycket. Lever man på fisket 
är det naturligt att bo vid vattnet. 
 
 
Tema/problemområde 
Befolkning 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Natur och miljö 

 

Frågeställningar 
 
Befolkning 

• Vad krävs för att folk ska bosätta sig på öarna? 
 
Näringar och arbetsmöjligheter 

• Vilka jobb passar när man bor i skärgården? Finns det 
alternativa näringar? 

 
Natur och miljö 

• Skulle strandskyddet ändras på något sätt? Finns det andra lagar 
och regler som behöver justeras?  

 
Systematisk analys 
 
Befolkning 
Problemet är att det måste finnas tomter att bygga på. Försörjningen är 
också ett problem men han tror att pendling kan funka. 
 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Caroline har öppnat egen restaurang, är fritidspedagog men 
restaurangen passade bra att starta under mammaledigheten. Han är ute 
till sjöss, halvårsvis under 2 mån i taget. Trollingfiske och konferenser.  
 
Natur och miljö 
Strandskyddet, ha dispens på det för de som är fast boende och vill 
bygga vid vattnet. Man ska se till vad man ska bygga och väga nyttan 
mot bevarandet. Lättare regler för avlopp. 

 
 



Tema/problemområde 
Kommunikationer 
 
Frågeställningar 
 
Kommunikationer 

• Hur kan kommunikationerna mellan olika öar i skärgården bli 
bättre? Kan kommunikationerna bli bättre på ön?  

 
Systematisk analys 
 
Kommunikationer 
Hon är utan båt med motor. Bengt körde in till Vedhälla förr men nu 
är det för grunt så han kommer inte in med sin båt. Hon har pratat 
med kommunen om sitt problem och kommunfullmäktige säger att de 
inte löser enskilda problem. Hon vill ha någon kommunikation på land. 
Behöver inte endast vara till Vedhälla utan lite runt omkring. Hon 
tycker att kommunen borde subventionera resan för 100 kronor, för 
det var alldeles för dyrt. Tyckte att man kunde gå via Bengt för att se 
hur många som skulle vilja åka. Hon ror från Vedhälla till Torrön. Idag 
gick det på fem minuter men det beror på blåsten, ibland tar det en 
kvart. 
 
 
Tema/problemområde 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Kommunikationer 

 
 

Frågeställningar 
 
Näringar och arbetsmöjligheter 

• Vad skulle man kunna försörja sig på?  
 
Kommunikationer 

• Vad krävs för att pendling ska kunna fungera? 
 

Systematisk analys 
 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Kan försörja sig på distansarbete och datajobb. Han störs inte av 
turismen, den skulle kunna öka ännu mer. Rusta upp gamla ladugårdar 
till uthyrning. Odling tror han på, ekologisk och kryddodling. 
 
Kommunikationer 
Pendling skulle kunna gå. Transporterna fungerar bra. Det måste finnas 
några som pendlar för att kunna satsa på transporter. 

 
 
Tema/problemområde 
Befolkning 
Bebyggelse 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Turism och aktiviteter 
 
 
 



Frågeställningar 
 
Befolkning 

• Hur lockar man fler barnfamiljer att bosätta sig i skärgården? 
Hur lockar man människor i allmänhet att bosätta sig i 
skärgården? 

 
Bebyggelse 

• Vilka olika typer av boende skulle finnas på ön? 
 
Näringar och arbetsmöjligheter 

• Finns det olika affärsidéer som kan utveckla öarna och göra 
skärgården mer levande? 

 
Turism och aktiviteter 
Hur marknadsför man skärgården under vinterhalvåret? Affärsidéer?  
Finns det andra aktiviteter som knyter an till öns historia som man kan 
marknadsföra? 
 
Systematisk analys 
 
Befolkning 
För att få barnfamiljer till ön så måste det vara flera som flyttar ut på 
samma gång. Börjar bara några så kanske ännu fler flyttar ut. Man 
måste även underlätta för transporterna och man måste ha en vilja att 
flytta ut plus att ha någonstans att bosätta sig. Det stora problemet är 
bostäderna, var ska man bo?Om man har hyresbostäder så kan man 
känna in hur det är att bo på ön. Det är ett stort steg att bygga hus och 
när man känt in läget så kanske man vill bygga eget. Man ska tänka på 
isolering av husen över lag så att man kan vara vinterboende där också 

 
Bebyggelse 
Bra med både billigare och dyrare boende, vissa med högre standard, 
mer hotellikt och andra mer för barnfamiljer, större variation. Vid 
Gränsö slott finns fina exempel på stugbyar ritade av Bertil Dolk. Han 
har även ritat på Rågöprojetet. Man ska kanske ha som nisch att rikta in 
sig på barnfamiljer men att det ska finnas lite dyrare boende också. Om 
man har hyresbostäder så kan man känna in hur det är att bo på ön. 
Det är ett stort steg att bygga hus och när man känt in läget så kanske 
man vill bygga eget. Bostadsbolaget i Västervik är intresserade att bygga 
hyresbostäder. Lina tycker att man ska sälja mark till bostadsbolaget så 
att marken blir kommunal vilket gör att det blir kommunala bostäder. 
Tycker inte man ska bygga fritidshus vid Haga Slät, permanent är 
bättre. 20 ladugårdar står tomma idag och de kanske skulle kunna 
utnyttjas till boende. 
 
Näringar och arbetsmöjligheter 
I Sand ska finnas bastu, att man hyr ut eller att någon arrenderar den. 
Kanibalgryta kan vara bra. Lite ”spaaktigt” kanske? 
 
Pumpstation vid Sand 

 
Affären skulle ha mer uthyrning av havskajaker och småbåtar  

 
Har fiskecamp, hyr båtar och åker ut och campar och sedan kommer 
tillbaka efter några dagar.  

 
Segelskola  
 
Restaurang skulle vara mycket bra och den skulle ta mer än 100 
personer. Då skulle det behövas båtturer som går fram och tillbaka så 
att de inte behöver vara på ön hela dagen. På Idö har det satsat på god 



och billig mat och bra transporter ut till ön med bra båttider, har även 
fullständiga rättigheter. Man skulle kunna börja köra någon ny båt 
under vintern som tar fler personer än svävaren. De ska ha en 
spelmansstämma med durospel, dragspel och fiol mm. Då ska även 
danslaget komma. 

 
En dansbana skulle vara bra. Man skulle kombinera det med caféet så 
det är under tag, är det inte dansbana så kan man sitta där och fika. 

 
Göra kanotleder i skärgården, med exempelvis ett stopp på Björkö med 
vindskydd 

 
Äldreboende är bra, någonstans intill Vandrarhemmet eller vid Sand 
eller vid Dockviken. Man ska inte bara se till öborna som blir äldre 
utan andra människor också. Det är någon som håller på med en 
utredning om seniorboende på landsbygden, Hasselö var en pilotplats. 
Det bra att kunna kombinera äldreboendet med restaurangen, ger de 
äldre mat genom restaurangen. Det behöver inte vara just äldreboende 
utan det kan vara seniorboende. 

 
Förädling är bra att ha på ön. Tycker att man ska göra mer med fisken, 
till exempel sikrom, abborre, egen sill. Rosenrot blir man glad av och 
hagtorn. 
Hon tycker att man ska kunna marknadsföra Tjustbygden med 
lokalproducerat 

 
Keramik och porslin en bra idé men det krävs att rätt person sysslar 
med det. Ska inte tro att man endast kan försörja sig på det, endast en 
bisyssla. 

 
Bengt hinner inte med allt, där finns alltså en ledig tjänst, att köra 
taxibåt. Det skulle vara båtar som tar 40-70 personer som går året runt, 
som går lite snabbare, gå till Gränsö kanal.  

Skulle vara bra om det fanns någon vaktmästare och någon som skulle 
kunna lägga i båtar. 

 
Ha städning till sommargäster, det har Caroline sysslat lite med. 

 
Johan har köpt en sportfiskebåt och ville rikta in sig på företag och 
grupper om 6 personer åt gången. Skulle ha en helhetsupplevelse med 
trollingfiske, äta mat, plus boende, lokal guidning 

 
Lerduveskytte skulle kunna locka hit företag och grupper, tjejgrupper 
och killgrupper. Båtresa, skytte, mat och boende. På berget ovanför 
Jörgens loge, kan man skjuta där? Kunde skjuta skarvar och har sådan 
jakt. 

 
Sälsafari? Kalle är bra på guidning på Sladö och Kurt skulle passa bra 
på Hasselö. 

 
Islandshästar, erbjuda ridning 
 
Turism och aktiviteter 
Man kan marknadsföra med tystnaden och stillheten och att det ska 
vara lite mer exklusivt för dem som har råd att betala. Svävaren är dock 
ett problem eftersom den ta så få personer. Har en affärsidé att man 
åker ut med svävaren och om det är snö kan man åka skidor, skridskor 
och snöskoter. Ha tillgång till bastu och sedan bjudas mat och logi. 
 
Hon tycker att man skulle kunna göra så mycket mer med 
missionshuset, till exempel körer, konserter, musikgudstjänst, fira 
högtider där och även att fler får möjlighet att gifta sig där. Elen var 
inte klar till missionshuset och den är inte isolerad vilket gör att den 
inte kan användas på vintern. Man ska ändra regin av dem som håller i 
missionshuset så att det kan hända mer där. Pastorn som ordnar med 
musikgudstjänster heter Roger Mörk. 



Tycker det är bra med skolmuseum men då bygga upp en modell av 
skolan. Skärgårdsmuseum är också trevligt. Det skulle kunna 
kombineras med samlingslokal., lärolokal. Där kunde man hålla kurser, 
IT och bredband mm. ”Nordöstringarna” (Nordöstra Smålands 
Missionsförbund). Hon tycker att man skulle kunna göra så mycket 
mer med missionshuset, till exempel körer, konserter, musikgudstjänst, 
fira högtider där och även att fler får möjlighet att gifta sig där. 
 
Tyckte att man skulle kunna ha fler bryggor nere vid Sand, lägga de lite 
längre bort vid klipporna och bilda en slags hamn, söder om Hasselö 
Sand vid namn Dockviken. Man ska rensa upp vid Sand eftersom det 
är så igenvuxet. 
 
Vid Dockviken har funnits en sandstrand som idag är överbevuxen 
med vass och det behöver rensas upp. Där är mer långgrunt än i Sand 
och passar därför utmärkt till barnfamiljer.  
 
 
Tema/Problemområde 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Service 
Kommunikationer 
Natur Och Miljö 
 
Frågeställningar 
 
Näringar och arbetsmöjligheter 

• Vad är viktigt för en företagare? Vad underlättar för att kunna 
leva och jobba ute på ön? 

 

Service 
• Var finns möjligheter till nya båtplatser och varför? 

 
Kommunikationer 

• Hur kan man förbättra transporterna? 
 
Natur Och Miljö 

• Hur och varför ska vi ha tillgång till mer mark och fiskevatten? 
 
Systematisk analys 
 
Näringar och arbetsmöjligheter 
Att leva i skärgården, på en ö och att bedriva en aktiv verksamhet 
därifrån innebär därför i huvudsak att hålla igång en mängd olika 
projekt som så småningom omvandlas till olika former av transporter 
antingen av varor, förnödenheter, tjänster eller människor. Hur ska 
detta komma till stånd, hur det ska gå till att få igång verksamheter av 
detta slaget? Framförallt vilka krav ställer denna typ av verksamhet på 
det lokala samhällets service på ön såväl som på fastlandet för att den 
skall fungera bra och utvecklas. Därför vill jag lista några andra av öns 
verksamheter och förhållanden som påverkas, nämligen: postgången, 
båttransporter, båtplatser, vägar, matvaruaffär, tillgången på mark och 
fiskevatten, elnätsförsörjningen och telefonin. Det viktigaste för en 
företagare är dock att kunna skapa en verksamhet utifrån rimliga 
ekonomiska incitament och konkurrenskraft. Ett förslag som verkar 
tilltalande vore att utlysa Hasselö och skärgården som ekonomiska 
frizoner med etableringsrätt och en påtaglig skattelättnad för de egna 
företagarna.  
 
 



Service 
Båtplatser på Hasselö och på fastlandet är en påtaglig och besvärande 
bristvara i båda ändarna. Är medveten om att här har kommunen 
agerat i flera omgångar föra tt skapa nya båtplatser både på fastlandet 
och på ön. Jag är också pinsamt medveten om vilket motstånd som 
ortsbefolkningen bjudit på ur ett historiskt perspektiv. Behovet av 
utökade båtplatser är dock fortfarande aktuellt. Min egen 
företagsverksamhet har ingen permanent båtplats på ön vilket borde 
vara en förutsättning. Likaså på fastlandet hyr jag endast av privat 
strandägare nära Loftahammar. Västervik är inte en destination att 
tänka på dels är det en lång sträcka från Hasselö men framförallt är 
kriminalitet och dålig övervakning av båtarna det största problemen 
och ett stort osäkerhetsmoment. Dessutom har omstruktureringen av 
handeln framförallt livsmedel i Västervik centrum försämrat läget för 
besökande båtar i hamnen.   
 
Kommunikationer 
Båttransporter till och från ön till fastlandet fungerar i stort sett mycket 
bra genom olika reguljära turer under veckan. Möjligen saknar man 
ytterligare turer tidigt på morgonen samt senare under eftermiddagen 
och kvällen. Ifall jag som företagare har uppdrag under dagen på 
fastlandet behövs restid på morgonen till mötesplatsen eller omvänt att 
återvända samma väg när uppdraget är slut på kvällarna. Som 
företagare måste jag anpassa mina aktiviteter i förhållande till kunden. 
Så kan det vara även för färjetrafiken. Som det är nu måste företaget ha 
en egen båt med allt vad det innebär i form av underhåll, reparationer 
och drivmedel. De allmänna transporterna är ett komplement och 
utnyttjas i första hand vintertid med då lastförmågan ofta är en påtaglig 
brist dvs att fp med sig livsnödvändiga varor till ön.  
 
 
 

Natur och miljö 
Man kan kanske diskutera tillgången på mark och fiskevatten för 
odlingar av olika slag vilka för närvarande är begränsade genom privat 
ägande och natur/miljövård. Som naturvetare och för min 
företagsverksamhet är detta ett hinder och bidrar till att inte kunna göra 
så mycket mer än att projektera verksamheten från skrivbordet. Att gå 
ut i verkligheten och söka förverkliga idéerna är i dagsläget i princip 
omöjligt. Många fler av fastigheterna skulle behöva komma ut till 
försäljning. 
 
 



FALLSTUDIE DYRÖN 
MATILDA WIREBRO  

 
 
Framtid Dyrön, utvecklingsprogram 
Detta är ett utvecklingsprogram för Dyrön i Tjörns kommun och 
programmet ger en beskrivning på hur Dyröborna själva genom 
samhällsföreningen vill att ön ska se ut i framtiden. Programmet har 
upprättats av Dyröns samhällsförening i dialog med kommunala 
tjänstemän och politiker inom ramen för EU-projektet ”Vänort 2001”.  

Genom det svenska ordförandeskapet i EU gavs det tillfälle att skapa 
kontakter mellan Sverige och något annat EU-land, i samband med 
detta ansökte Tjörns kommun om att få delta med projektet 
”Medborgare i lokal utveckling” i ett samarbete med Kerry County 
Council på sydvästra Irland. Projektet omfattar utbyte mellan 
Tjörn/Dyrön och Kerry och lokalt arbete om Dyrön. Det lokala 
arbetet hade som mål att fördjupa dialogen mellan kommunen och de 
boende i frågor som rör varsam utveckling och bevarande av värdefulla 
kulturmiljöer samt planering. Viktiga punkter som fungerat som 
förutsättningar vid det lokala arbetet på Dyrön har varit att ha politisk 
inriktning om fördjupad dialog mellan kommunen och de boende. 
Satsning på ett skärgårdsutvecklingsarbete och samarbete mellan miljö- 
och byggförvaltning, skärgårdsutvecklare och samhällsföreningar samt 
att ha ett aktivt arbete i Dyröns samhällsförening. Programmet ska 
fungera som ett underlag till debatt, diskussion och dialog om Dyröns 
framtid, men utvecklingsprogrammet är inte ett vanligt kommunalt 
dokument. Det är Dyröbornas syn och åsikter som tas upp och det är 
en blandning av redan beslutade projekt, drömmar och önskemål. 
Detta innebär att all information inte är politiskt förankrat.  
 
Dyrön 
Dyrön är beläget i Tjörns kommun och ligger drygt en timmes bilfärd 
från Göteborg eller cirka 60 kilometer norr om Göteborg, mellan de 
två fjordarna Älgöfjord och Hakefjord. Ön är cirka 1,5 
kvadratkilometer stor, alltså drygt 1,5 kilometer lång och 1 kilometer 
bred och har en fast befolkning på cirka 300 personer och under 
sommaren fördubblas befolkningen, då en stor del av bebyggelsen 
består av fritidshus. De flesta öborna arbetspendlar till Tjörn, 
Stenungsund eller Göteborg, eftersom det endast finns några få 
arbetstillfällen på ön. På Dyrön finns inga bilar, utan man tar sig fram 
med hjälp av cykel eller moped. Dyrön har bland annat en fotbollsplan, 
tennisbana, boulebana samt en vandringsled och motionsslinga. Det 
finns även en låg- och mellanstadieskola, dagis och ett bibliotek. I de 

Karta som visar Dyrön i Tjörns kommun, Bildkälla: http://www.eniro.se/ 



två hamnarna som finns på Dyrön, Nordhamnen och Sydhamnen, 
förekommer fiske, yrkestrafik, fritidsbåtar samt gästhamn med service. 
Hamnarna fungerar som en slags livsnerv på en skärgårdsö. Inte långt 
ifrån Nordhamnen finns en barn- och handikappvänlig badplats.        
 
Näringsliv   
Fisket har alltid varit den dominerande näringen på ön av tradition och 
idag finns två stora järntrålare GG 707 Arkö och GG 330 Carmona 
samt båtar som bedriver kustnära fiske på bland annat sill, ål, kräftor, 
krabba och makrill. Gunnars Båtturer som kör färje- och chartertrafik 
har sin bas i Sydhamnen, där även Dyröns Oljor AB finns som säljer 
diesel och oljeprodukter. Turismen har blivit allt viktigare som näring 
och idag finns Vadbinderiet på Dyrön som har restaurangverksamhet, 
Galleri Bockeberget, kiosk och café samt en 18-håls minigolfbana. 
Företag finns även som erbjuder charter-, utflykts- och fisketurer. De 
övriga företagen som finns på ön är bland annat Dyröboden, som är en 
livsmedelsaffär som har öppet året runt och butiken fungerar även som 
post i butik och som apoteksombud, Formkompaniet som har guld- 
och silversmide, träarbeten och design, Mats Plåt- & Fastighetsservice, 
Lundbergs Mattservice och Pater Noster Info som arbetar med reklam 
och marknadsföring.        
 
 
Utvecklingsmöjligheter 
 
Dyröns Framtid 
Det är viktigt att skapa en trygg framtid, vilket är ett långsiktigt mål för 
alla invånare och det lokala näringslivet. Dyröns samhällsförening anser 
att tre grundstenar är nödvändiga för Dyröns permanenta framtid och 
det är utökade kommunikationer, lokala arbetstillfällen och möjligheter 
till bosättning. Om detta tillgodoses kommer underlaget för skola, 
livsmedelsaffär och andra privata näringar vara beständiga.   

Befolkning    
En ö utan fasta landförbindelser har alltid haft problem med 
demografin, framförallt åldersdemografin. Detta påverkar skolans och 
livsmedelsaffärens existens samt även andra privata näringar som är 
beroende av samhället och vice versa. Föreningens vision är att Dyröns 
befolkning ska öka till 50 % fler öbor. Målet med planeringen i 
framtiden är att man ska ha fast befolkning på ön. Det är 
åldersgruppen 55+ som är mest intresserad av permanentboende på 
Dyrön, vilket är liknande även för andra kustsamhällen. Det är bra men 
det behövs även barnfamiljer till Dyrön. Så strävan är att få nya 
medborgare till ön och framförallt barnfamiljer och för att möjliggöra 
detta är det viktigt att det finns lediga tomter för bostäder och 
hyreslägenheter både för unga och äldre. Blir det för dyrt eller krångligt 
att lösa boendet blir detta ett hinder för åretruntboende. Även lokala 
arbetstillfällen och bra kommunikationer i form av färjelinjer och 
varutransporter underlättar nyinflyttning samt väl fungerande hamnar. 
Vad som också är viktigt är ett grundläggande serviceutbud som 
livsmedelsaffär med post och apotek. För främst barnfamiljer är det 
naturligtvis viktigt att man har tillgång till dagis och skola, men det är 
även viktigt att hemtjänst finns att tillgå. 
 
Det är viktigt att kunna erbjuda ungdomar på Dyrön en chans att 
kunna bo kvar på ön och samtidigt ha råd till detta, vilket kräver 
hyreslägenheter. Hyreslägenheter är också viktigt för nyinflyttade 
människor som fått arbete på Dyrön. Det är även betydelsefullt att 
tänka på de äldre då det måste finnas möjlighet att byta bostad från hus 
till lägenhet, detta leder till att det blir enklare för exempelvis yngre 
släktingar att ta över föräldrahemmet.     
      
 
 
 



Bebyggelse 
Tjörns kommun och Dyröns samhällsförening har tagit fram en 
detaljplan för tio till elva kommunala tomter vid skolan och försäljning 
av tomterna skedde år 2004. Tomtområdet och den nya bebyggelsen 
har planerats så att den ska smälta in i befintlig bebyggelse. Tomterna 
är oregelbundna och anpassade efter naturen och storleken är cirka 500 
kvadratmeter. Husen ska bilda en tät och genuin skärgårdsbebyggelse 
genom att dem förskjuts och förvrids relativt till varandra, samtidigt 
bidrar detta till en inte allt för stor insyn.  
 
Ett förslag på att etablera ny bebyggelse på en hyllavsats ovanför 
sjöbodarna vid Nordhamnen har föreslagits, där borde en planändring 
ske för ny bebyggelse i form av arbetsplatser som lätta verksamheter 
som kontor och liknande samt hyreslägenheter. Verksamhet och 
boende ska inte stå i konflikt med varandra, utan knyta an till det 
historiska att det är en gammal tradition i ö- och kustsamhällen att 
dessa två samsas. En blandning av verksamheter och bostäder bidrar 
till en mer levande miljö.  
 
Lagar som innebär varsam komplettering på bebyggelse och andra 
anläggningar inom strandskyddat område kan innebära att Dyröns 
permanentboende minskar. Men för både stat och kommun borde 
detta vara ett starkt allmänt intresse för att säkra fortsatt helårsboende 
med bostäder, arbetsplatser och service. Många av Dyröns detaljplaner 
är inaktuella och gamla och därför bör dessa planer omarbetas, då man 
idag anser att de flesta av de äldre bostadshusen bör bevaras och vid 
behov byggas om och kompletteras med varsamhet. För 
hamnområdena bör de nya detaljplanerna vara flexibla så att möjlighet 
ges till att olika projekt kan genomföras. Eftersom det tar lång tid och 
det krävs mycket resurser för att omarbeta detaljplanerna bör hus som 
strider mot gällande detaljplaner ändå exempelvis få byggas till om 
samhällsföreningen och berörda grannar anser detta. Om detta inte 

godkänns är risken stor att husen övergår till fritidshus, förslaget 
kommer från stadsarkitekten.  
 
Att Dyrön kan förstärkas som en plats för fastboende och arbete är ur 
kulturmiljösynpunkt det allra viktigaste. Det är även viktigt att varje 
fastighetsägare förstår vilken unik miljö de lever i och att de motiveras 
till att bevara Dyröns bebyggelsemiljö, genom att dialog hålls med 
dessa i samarbete mellan kommunen och samhällsföreningen. Det är 
även viktigt att berätta om detta i skolan så att även de yngre 
uppmärksammar och arbetar för den unika bebyggelsemiljön.                   
 
Arbetstillfällen 
Viljan är stark till lokal etablering bland näringsliv både inhemsk som 
utifrån. Tillsammans med Tjörns kommun vill Dyröns 
samhällsförening underlätta för Dyrön att utvecklas till ett livskraftigt 
året-runt-samhälle. För att vända den negativa befolkningsutvecklingen 
på Dyrön är det viktigt att skapa kontorsyta så att det lokala 
företagandet kan fortgå och samtidigt ge arbetstillfällen på Dyrön, 
samtidigt är det även viktigt att kunna köpa kommunal tomtmark. 
Samhällsföreningen anser att kontorsyta för lokalt allmänt företagande 
är en strategisk resurs för att möjliggöra en positiv 
befolkningsutveckling som bidrar till fortsatt existens av skola, 
samhällsservice samt företagande. Föreningen har som förslag att 
kommunen kan bygga om skolans vind till kontor för lokalt allmänt 
företagande.  
 
Möjligheter att etablera verksamheter i anslutning till de två hamnarna i 
form av små hantverksbodar har föreslagits, som skulle tillföra en mer 
levande skärgårdsmiljö. Även i sydhamnen nedanför servicebyggnaden 
skulle man kunna etablera lätta verksamheter som exempelvis kontor. 
På skoltomten föreslås att en verksamhetsbyggnad etableras, ett 
tvåvåningshus skulle kunna innehålla både gemensamma mötes- och 
samlingslokaler på nedre plan och kontor på övre plan. Det finns en 



del befintliga bostadshus som skulle kunna användas till verksamheter, 
men då är det viktigt att varsamhet råder vid eventuell ombyggnad och 
att byggnaden anpassas till den övriga omgivningen. Förslag på att 
någon kommunal verksamhet skulle kunna lokaliseras till Dyrön har 
framkommit, exempelvis kunde Medborgarkontoret vara på ön en gång 
i månaden för att kunna ge människor blanketter och svara på frågor.     
 
Turism och aktiviteter 
Ett gammalt skyddsrum som ligger i Bockeberget har efter en lång tid 
av bortglömdhet och igenväxning byggts om till Galleri Bockeberget. 
Där visas bland annat konst, hantverk och installationer under 
sommaren. Det finns även en före detta minstation som man planerar 
att göra om till en Dyröutställning och en utställning om 
beredskapsåren. På ön finns flera platser att sola och bada på, men det 
finns två områden som är större och mer organiserade badplatser med 
bryggor. Ett barn- och handikappvänligt bad med simskola finns norr 
om Nordhamnen. Restaurangen som finns på ön är belägen i 
Nordhamnen och det planeras att utöka restaurangverksamheten med 
hjälp av en större byggnad som skulle erbjuda både 
konferensmöjligheter och logi med hotellstandard. Restaurangen har 
också en sjöbod för dagskonferenser, catering och uthyrning. 
 
Det område som idag kallas för militärområdet, 300 meter väster om 
Sydhamnen kan vara ett bra läge för turistverksamhet som vandrarhem 
och även annan lättare verksamhet. Tjörns kommun har satsat mycket 
på pirar, färjeläge och gästhamnar som har gett ett gott resultat, antalet 
gästnätter har ökat till mer än det dubbla från år 1999 till år 2003 och 
båtgästerna omsätter miljoner. Vad som bidrar till denna ökade turism 
är restaurang, café, bra gästhamnsservice, minigolf, vandringsled, affär 
som är öppen alla dagar, goda färjeförbindelser samt fina 
badmöjligheter. I Nordhamnen föreslås att den yttersta piren förlängs 
för att på så vis bättre skydda mot skvalp och vågor. I Sydhamnen 
behövs en ordnad anläggning för drivmedel samt att förbättra 

utseendet på hamnområdet. Vid det befintliga caféet, minigolfen och 
galleriet finns möjlighet att komplettera med hantverksbodar och 
liknande. Det föreslås även nya båtplatser som kan nyttjas av både 
gäster och åretruntboende.         
    
Rekreation 
Dyröns Samhällsförening och Dyröns IF har tillsammans gjort en 
vandringsled, Dyröleden som börjar vid skolan och är 4,5 kilometer 
lång. Leden används för promenader och motion av boende, 
fritidsboende och besökare. Vandringsleden är utmarkerad med 
halvmeterhöga stolpar och vid de svårare passagerna finns trappor och 
räcken till hjälp som gör att alla kan komma ut och se 
skärgårdsnaturen, även de som kan ha det svårt att gå. Även bord och 
bänkar finns att tillgå längs med leden. Dyröns Samhällsförening och 
ideella krafter har även byggt en bastu för allmänheten på sydsidan av 
ön där det under kriget fanns en bastu som användes av militären. 
Bastun är placerad så att den ansluter till vandringsleden, EU medel 
delfinansierar projektet.  
 
Service  
Önskemål har framkommit om att skolbyggnaden skulle kunna fungera 
som en samlingslokal och att fler aktiviteter skulle kunna förekomma. 
Skola, barnomsorg och att ha någonstans att bo är viktiga 
förutsättningar för att barnfamiljer ska kunna bosätta sig på en ö. 
Jämför man en skola på en ö med en skola på fastlandet så påverkas 
inte skolan på fastlandet lika hårt av att elevantalet halveras, skolan 
lever vidare ändå. Om Dyröns skola tvingades lägga ned skulle detta få 
katastrofala konsekvenser, vilket skulle leda till nedläggningen av ett 
levande samhälle och nästa gång skulle det bli affärens tur. Därför 
anser Dyröns samhällsförening att man måste tänka nytt, att man ser 
skolan som en resurs och att man kanske kan bilda ett större 
samverkanshus. I huset skulle hemtjänst och hemsjukvård kunna ha sin 



bas och de äldre skulle kunna använda skolans matsal som annars står 
tom mestadels. Från skolans kök skulle maten till både skolbarnen och 
de äldre tillagas och någon äldre skulle kunna bli sagotant eller 
sagogubbe för dagisbarnen.    
 
För de fast boende på Dyrön är det oerhört viktigt att ha affär året 
runt. Affären på Dyrön har ett stort utbud med tanke på dess storlek, 
det finns exempelvis manuell chark, butiksbakat bröd, postservice, 
apotekstjänster och en affärsbil som kan hyras ut till transporter för 
exempelvis byggmaterial och möbler som ska fraktas från färjan till 
husen. För att affären ska kunna överleva krävs fler bofasta, stor 
köptrohet och en bra godshantering. För oljehanteringen, annan 
transport- och underhållsservice så som väghållning, sandning och 
snöröjning använder man sig av traktorer med släp.    
   
Kommunikationer 
En livlina och viktig för Dyröns utveckling är färjelinjen 361 med MS 
Hakefjord som kan transportera exempelvis lättare lastbil, flakmopeder, 
släpkärror och amulans. Det är därför viktigt att turtätheten och den 
höga standarden fortsätter. Det har dock påpekats länge att 
anpassningen mellan färjan och bussarna måste bli bättre. Ett problem 
som man råkar ut för när man bor i skärgården är de dyra 
varutransporterna. Detta leder till att varorna blir dyrare än i andra 
butiker och man riskerar köptroheten. Ska man exempelvis bygga på 
Dyrön kostar det 12-15 % mer än på fastlandet på grund av 
extrakostnader och tid för färjetransporter. Därför tycker man att det 
vore ett samhällsintresse för Tjörns kommun att hålla nere 
godstaxorna. Dyröns samhällsförening anser att godstaxan bör slopas 
för de öar som inte har fast förbindelse. Det skulle göra att boende och 
företag på öar utan fast förbindelse fick lika villkor med de på 
fastlandet. På vissa öar är det redan så, då det statliga Vägverket står för 
färjetrafiken. Dyröborna och företag på ön betalar sina varu- och 

godstransporter på fem olika vis genom kommunalskatten, 
regionskatten, statsskatten, biljettavgift till Västtrafik och godstaxa.  
 
 
 



FALLSTUDIE KOSTERÖARNA  
MATILDA WIREBRO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fördjupad översiktsplan över Kosteröarna  
Detta är en fördjupad översiktsplan över Kosteröarna i Strömstads 
kommun från år 1995 och den uttrycker kommunens policy för 
Kosteröarna i frågor om mark- och vattenanvändning samt 

bebyggelseutveckling. Planen ska ligga till grund för handläggning och 
beslut om bygglov och plantillstånd. I samarbete med bland annat olika 
intresseföreningar på Koster, lokala och regionala organisationer och 
kommunala förvaltningar har man samlat in underlagsmaterial till den 
fördjupade översiktsplanen. Genom studiecirkelarbete, samrådsmöten 
och kontakter med olika experter och myndigheter har Kosters 
samhällsförening och Kosters Hembygdsförening försökt lägga fram 
behov och riktlinjer för bland annat användningen av mark och vatten 
och näringslivet. Kosters samhällsförening är en ideell, politisk 
obunden organisation och man arbetar med att stärka åretruntboendes 
intressen och framtid.         
 
Kosteröarna 
Idag är turismen den nya basnäringen på Koster och sommarstugor, 
campingplatser, stugbyar, gästhamnar och pensionat har vuxit upp och 
blivit karaktäristiska för Kosters landskapsbild. Eftersom jordbruket 
nästan helt har upphört och genom fiskets rationalisering och 
mekanisering har Kosters bofasta befolkning blivit tvungna att börja 
arbetspendla utanför Koster. Många har börjat dagpendla till 
Strömstad, vilket gäller inte minst kvinnorna. Detta har lett till att 
behov av service för barntillsyn, hemtjänst och fritidsverksamhet har 
uppstått. För att Koster ska bli ett livskraftigt samhälle krävs ett 
samarbete mellan Strömstads kommun och befolkningen på öarna.  
 
Människor som bosätter sig på en ö utan fast landförbindelse måste 
vara starkt personligt motiverade och det innebär att man avstår från 
vissa kvaliteter men att man vinner andra som värderas högre. Ibland 
kan den viktigaste faktorn till att man bosätter sig på en ö vara 
förtrogenhet med människor, miljö och klimat som man fått genom 
uppväxt, släktskap eller sommarboende. Andra människor som inte har 
denna personliga koppling söker sig till skärgården för exempelvis 
friheten, naturen, lugnet, havet och ljusets skull. En annan viktig känsla 
som många söker är att man får ett liv som lättare tål krissituationer 

Karta som visar Kosteröarna i Strömstads kommun, Bildkälla: http://www.eniro.se/ 



genom att man har möjlighet till egen odling, fiske och ved till värme 
och många uppskattar att kombinera detta med förvärvsarbete. Genom 
distansarbete begränsas resandet och detta kan exempelvis vara 
yrkesutövande författare och konstnärer som söker ljus och ro för sitt 
skapande. Kosteröarna hade år 1994 en bofast befolkning på 367 
personer och cirka 1500 sommarboende. Det är viktigt att antalet 
fastboende ökar för att servicenivån ska kunna bevaras på öarna. På 
Nordkoster finns både en bostadsrättsförening och hyresbostäder, på 
Sydkoster finns det hyresbostäder.    
 
Den viktigaste samhällsservicen som krävs när man bor på en ö utan 
fast landförbindelse är kommunikationerna med fastlandet och det är 
viktigt att förbindelserna med Strömstad följer människornas och 
arbetslivets dygnsrytm. Skolan är även den viktig för att kunna ge 
barnen en trygg skolgång, vilket är en förutsättning för att bibehålla ett 
fungerande samhälle samt att ha en butik med dagligvaror. För vissa 
grupper i samhället kan ett säsongsboende på två orter bli allt vanligare 
för att klara av arbetslivet, vilket ger nya förutsättningar för boende på 
Koster.  
 
Näringar   
Inom områden som besöksnäring, fiske, kommunal service, 
kommunikationer, post, skola, dagligvaruhandel, informationsföretag, 
byggnadsföretag, reparation- och underhållsföretag för båtar och 
byggnader och skötsel av naturskyddsområden är näringslivet främst 
utvecklat. Verksamheter som finns är postkontor och dagligvarubutik 
på Nord- och Sydkoster och textilbutik på Sydkoster. Det finns fyra 
stycken fisketrålare, två stycken övriga fiskare samt deltidsfiskare. Det 
finns även verksamheter som frakttrafik Kosters Marin, reparation- 
och taxiverksamheter, kiosker och matserveringar under sommartid.  
 
 

Service 
På Koster finns låg- och mellanstadium med årskurserna ett till sex 
med cirka 20 elever, även förskola och daghemsverksamhet finns för 
ett till sexåringar med cirka 14 stycken inskrivna barn. Dessa uppgifter 
anses vara stabila och visar på oförändrad verksamhet. Inom 
äldreomsorgen på Nord- och Sydkoster förekommer hemtjänst, 
hemsjukvård och färdtjänst. Idag ses inga förändringar bland de äldre, 
att dessa väljer att bo kvar i sina villor på Nord- och Sydkoster tills 
livets slut. Det finns undantag till detta men de är få och beror på att 
hälsotillståndet kräver vård och omsorg dygnet runt och personerna 
anvisas då till fastlandet. Det finns alltså ingen fast organisation för 
hälsovård på Kosteröarna, eftersom underlaget inte är tillräckligt stort 
och man anser att kommunikationerna är så pass bra. Strömstads 
sjukhus tar hand om sjuk- och hälsovården.   
 
Ett räddningsvärn som står under Strömstad finns på Kosteröarna som 
består av vardera sex man på Nord- och Sydkoster. Det förekommer 
ingen inställelseplikt för dessa och de är frivilligt uttagna. Vid larm på 
Kosteröarna larmas också deltidsstyrkan i Strömstad. På Sydkoster 
finns en branddamm och på Nordkoster planerar man för ett nytt läge 
för brandstationen.  
 
Teknisk försörjning 
Bebyggelsen på Nordkoster är i huvudsak ansluten till kommunalt 
avlopp och gästhamnen och småbåtshamnen har en enkel sanitär 
standard. Det finns även gemensamt avloppsnät med infiltration som 
är dimensionerad för befintlig bebyggelse. På centrala Nordkoster finns 
det två kommunala avloppssystem och båda systemen utgörs av 
trekammarbrunnar med utsläpp i Kostersundet. På Sydkoster löser 
man bland annat avloppsfrågorna genom gemensamhetsanläggningar, 
infiltration/resorption samt enskilda anläggningar På grund av 
avloppsinfiltration har vattenkvaliteten varit osäker i många brunnar 



och i regel är grundvattnet mycket angripande mot ledningarna. 
Vattenförsörjningen sker med hjälp av enskilda brunnar förutom ett 
område på Koster som har kommunalt vatten. De flesta brunnarna på 
Nordkoster är bergborrade medan de flesta brunnarna på Sydkoster är 
grävda.    
 
På Nord- och Sydkoster finns entreprenörer som har avtal med 
gatukontoret för insamling av avfall och återvinningsbart material. 
Entreprenörerna kör också transport av avfallscontainers för 
hamnföreningar och verksamheter och ställer dessa containers i 
hamnarna där de transporteras vidare mot Strömstad. Vid varje 
fastighet samlas under vår och höst grovsopor in som sedan 
transporteras till Strömstad för sortering, återvinning och deponering. 
En gång per år hämtas slam från enskilda avloppsanläggningar för 
transport i tankar till Strömstads reningsverk. Kompostering av 
organsikt avfall sker på prov i en stugby.  
 
Kosterhälsan  
Kosterhälsan är en stiftelse som bildades år 1992 av Bohuslandstingets, 
Utvecklingsfonden i Göteborg och Bohus län, Strömstads kommun 
och Kosters samhällsförening. Personer från Göteborgs universitet, 
länsstyrelsen och näringslivet ingår även som representanter i stiftelsens 
styrelse. Att skapa ett nationellt och internationellt forsknings- och 
utbildningscentrum på Koster är stiftelsens uppgift, där människan, 
miljö, livsstil och hälsa ska belysas mångvetenskapligt. I samarbete med 
Göteborgs universitet ska stiftelsen möjliggöra högskoleutbildningar på 
Koster på grund- som vidare- och efterutbildningsnivå. På 
Kilesandsgården har man anordnat en miljöstation och ett 
vattenlaboratorium för att regionens högstadie- och gymnasieelever ska 
kunna få möjlighet att medverka i miljöövervakningen på Koster, vilket 
bidrar till att gynna kontakten mellan högskolornas forskning och 
ungdomsskolornas verksamhet.  
 

Utvecklingsmöjligheter 
  
Bebyggelse  
Det är en mycket begränsad del av öarna som kan bebyggas och det är 
naturreservatet och de områden av kulturlandskapet och kulturmiljön 
som ska bevaras som är obebyggda. Det är av yttersta vikt att skapa nya 
tomter för bostäder till människor som vill bosätta sig permanent på 
öarna, vilket är nödvändigt för samhällets överlevnad. Sommargäster 
köper upp gamla hus till priser som kan vara för höga för den bofasta 
befolkningen och det är svårt att bryta detta mönster. Det är de äldre 
husen som efterfrågas främst av de resursstarka och detta innebär att 
det måste finnas möjlighet till avstyckning av tomter för 
generationsväxling inom den bofasta befolkningen. Kompletteringen 
av befintlig bebyggelse är beroende av att vatten och avlopp kan ordnas 
på ett bra sätt. Att bygga hyresbostäder på öarna är en bra lösning till 
det höga kostnadsläget för att unga människor ska kunna bo kvar och 
att nya ska kunna flytta in. Hyresbostäder gynnar även de äldre som 
inte orkar ta hand om sitt hus men som fortfarande vill bo kvar på 
öarna. De privata fritidshusen är ett stöd för det rörliga friluftslivet, då 
ägaren till fritidshuset kan hyra ut huset under de perioder som man 
inte vistas där. En god hushållning med tillgängliga resurser 
uppkommer när bofasta hyr ut delar av bostadshuset eller en gäststuga 
och detta bidrar även till försörjningen.  
 
Att det saknas bostäder som är anpassade till öbornas 
betalningsförmåga hindrar människor att bo kvar på Koster samt att 
även inflyttning försvåras. Detta är även ett hot mot både det 
traditionella och utbyggda näringslivet. Samhällsföreningen anser att 
det ska göras enkel avstyckning av enskilda tomter för helårsboende 
efter miljönämndens prövning. Ett annat förslag är att man ska 
använda sig av enkelt planförfarande inom detaljplanelagda områden, 
vilket skulle möjliggöra komplettering av nya tomter. Man bör på 



kommunal mark detaljplanelägga nya områden för hyresbostäder och 
viktigt är att alla nya bostäder planeras för ett åretruntboende.     
 
Sociala faktorer 
Ett mönster som varit vanligt i skärgården är att antalet yrkesfiskare har 
minskat och vid skilsmässor är det barnen och kvinnorna som har 
flyttat och männen stannat kvar. Den förhållandevis lilla befolkningen 
leder till färre offentliga platser att träffas vid och till bristen på 
fritidsaktiviteter som gör att Koster blir oattraktivt. Samhällsföreningen 
anser att barnomsorg och fritidsverksamhet bör samordnas med 
befintliga verksamheter. För de äldre bör ett nytt servicehem byggas på 
Nordkoster, viktigt är då att platsen för lokaliseringen ligger centralt 
belägen för båda öarna, då dessa förslag bygger på att de båda öarna får 
en fast förbindelse.    
 
Näringar  
En väl utbyggd avloppsrening bör prioriteras som verksamhet då den 
utvecklar näringslivet samt sysselsättning och framtidstro skapas 
genom investeringar inom byggsektorn. En småskalig 
beredningsindustri för fisk och skaldjur till en lokal marknad skapas 
genom ett ökat befolkningsunderlag. Kosters känsliga natur gör att det 
är svårt att få tillverkningsindustri till öarna, men utbyggnad i hamnarna 
är möjlig. Man skulle även kunna satsa på spetskompetenser i form av 
konsulting av olika slag samt ”back-office”- verksamhet såsom 
bankgiro, postgiro, vissa administrativa rutiner för försäkringsbolag och 
statliga myndigheter, detta går att möjliggöra genom ISDN-tekniken.        
 
Det är viktigt att vattnet utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt om man ser 
det ur försörjnings- och fritidssynpunkt. För fiskebeståndens 
ekosystem är det viktigt att vattenmiljön tillåts fungera, både 
användnings- och bevarandeintressena ska beaktas. Grundområdena i 
havet är mycket betydelsefulla områden för reproduktion och dessa 

områden är viktiga fiskeplatser för både yrkesfiske och fritidsfiske. 
Utfyllnad och muddring förstör grundområdenas biologiska funktion 
och den naturliga produktionen kan skadas vid utsläpp av 
näringsämnen i grunda vikar. En verksamhet som föreslås är 
vattenbruk som innebär odling av fisk och skaldjur för konsumtion. Ett 
förslag är att bedriva bland annat musselodling på Koster.  
 
På Sydkoster bedrivs jordbruk i form av fårfarm och det är viktig att 
bibehålla jordbruket, även fast det inte finns någon möjlighet att driva 
det med vinst, eftersom man vill bevara det öppna landskapets 
karaktär. Jordbruket kan bedrivas som binäring och man kan rikta in 
sig på särskilda grödor som exempelvis grönsaker, rotfrukter och frukt. 
Ett annat förslag för att hålla landskapet öppet är att använda sig av 
betesdjur som exempelvis Highland cattle. Viktiga resurser för jakt, 
ved- och vattentäkt, rening av avloppsvatten och återförande av 
biologiskt avfall är åker-, äng- och skogsmark, varför det är viktigt att 
bevara dessa. Det är även viktigt att den lokala befolkningen hävdar sin 
rätt att nyttja naturresurserna inom naturreservatet.        
 
Genom decentraliserad administration eftersträvar EU, 
civildepartementet och den svenska landsbygdsrörelsen att stärka 
öarnas och glesbygdens utvecklingspotential. För att förverkliga detta 
kan man utlokalisera delar av den kommunala förvaltningen som rör 
verksamheter på Koster som exempelvis skola, barn- och äldreomsorg, 
fritidsverksamhet, sophämtning och avloppsrening samt kommunala 
bostäder. Detta administrativa arbete kan gärna kompletteras med 
annan typ av verksamhet. Det har tidigare visats att dessa 
utlokaliseringar kan rationalisera och effektivisera den kommunala 
verksamheten och även förstärka öarnas möjligheter till förnyelse och 
utveckling.   
 
Det lokala näringslivet har en stor betydelse för Kosters utveckling och 
chanser för att locka till sig ungdomar och inflyttare. Näringslivet kan 



delas in i jordbruk, fiske, serviceföretag, lätt industri och hantverk. 
Jordbruket har varit viktigt för Kosters historia och grunden för 
öbornas välfärd, för försäljning eller självhushåll. Samhällsföreningen 
anser det viktigt att värna och skydda om dessa arealer som nödvändiga 
resurser. Fisket är även det viktigt och havets övergödning har gjort att 
fisk och skaldjur får sämre uppväxtbetingelser. För fiskerinäringen, 
sportfisket och det rörliga friluftslivet utgör ett friskt hav ett 
riksintresse. På Koster finns det många småföretagare som sysslar med 
turism och servicenäringar. Detta kan man utöka med hjälp av lokaler 
för lätt industri och hantverk. Kosters samhällsförening anser att ett 
det bör upprättas ett program för näringslivsutveckling och försörjning. 
Alla befintliga och även tidigare arealer för jordbruket som åkrar, ängar 
och hagar ska skyddas genom hävd. Om mark har växt igen bör röjning 
ske och sedan bör marken betas eller odlas. Om behov finns ska all 
jordbruksmark överlåtas till lokalt bosatta jordbrukare. Det är viktigt att 
försöka hindra lokala utsläpp av kväve och fosfor från bland annat 
fritidsbåtar, reningsverk och bäckar. Samhällsföreningen menar även 
att det är betydelsefullt att skydda lokala våtmarker.   
 
Turism och aktiviteter   
Genom turism där man praktiskt visar hur det går till, borde kunskapen 
om olika typer av fiske kunna behållas. Turismen skulle kunna 
utvecklas till en kunskapsturism om exempelvis den unika floran och 
samtidigt få en koppling till Kosterhälsan. Möjligheten att ta fram 
särbestämmelser borde utredas, då trålningsförbud råder på helger 
vilket påverkar både turismen och fiskenäringen negativt. För enskilda 
hushålls ekonomi är det viktigt att hyra ut så kallade gäststugor till 
turister. För att turismen på Koster ska kunna överleva måste den 
ständigt utvecklas och därför är det viktigt att gemensamt 
marknadsföra Kosters unika natur- och kulturmiljö. Aktiviteter som 
erbjuds för turisterna är bland annat dykning, cykeluthyrning och 
båtturer.  
 

Natur 
Kosters samhällsförening tycker att ett kulturminnesvårdsprogram ska 
upprättas. Det är viktigt att vårda öarnas kulturlandskap och bebyggelse 
vilket visar den bofasta befolkningens historiska arv och om den 
kunskap som skapat kulturen. Att vårda kulturlandskapet och 
kulturbebyggelsen är även viktigt för turismen och besöksnäringen.     
 
Teknisk försörjning  
På respektive Nord- och Sydkoster finns egna återvinningsstationer 
och insamling av batterier sker i livsmedelsaffärerna. Vid kostersundet 
har en projektering av avlopp utförts år 1995. Här planeras ett 
reningsverk som skulle försörja Nordkoster och ha lokal slamhantering 
med hygienisering och avvattning också för brunnsslamm. Man 
planerar att lägga öarnas luftledningsnät i mark. Kosters 
samhällsförening anser att de lokala grundvattenreserverna ska bygga 
på vattenåtervinning och prioritering av vattensparande teknik. För att 
uppnå detta krävs att vatten från både gemensamma och individuella 
reningsanläggningar ska återföras till grundvattenreserverna. Det ska 
finnas ett program som ska visa hur hushåll kan övergå, komplettera 
eller planera för torra lösningar istället för de befintliga 
vattentoaletterna. För att kunna möjliggöra brukarens kontroll över sin 
vattenförbrukning och avloppsrening bör decentraliserade system 
uppnås. Kommunen ska ansvara för hur befintliga 
vattenförsörjningssystem och reningsanläggningar kan förbättras i ett 
långsiktigt program. Samhällsföreningen anser även att det är viktigt att 
satsa på kretsloppssamhället, vilket innebär bland annat en minskad 
användning av ändliga resurser som fossila bränslen. Detta kan 
möjliggöras genom ändade levnadsvanor, minskade transporter och att 
man övergår till förnyelsebar energi. Samhällsföreningen föreslår en 
ökad lokal energiframställning genom vindkraft, solvärme, jord- och 
vattenvärme samt ved och flis. Genom ökad lokal produktion av mat 



och att man sorterar och komposterar avfall minskas 
transportbelastningen.       
 
 



FALLSTUDIE BLEKINGE SKÄRGÅRD 
ANN-MARI LOPEZ 
 
Syfte 
I september år 1993 beslutade länsstyrelsen i Blekinge län att göra en 
utredning om skärgården i Blekinge. Syftet med skärgårdsutredningen 
var att tillsammans med valda kommuner och Blekinge kust- och 
skärgårdsförening utveckla skärgården på olika områden samt att hitta 
lösningar för att kunna bibehålla en levande skärgård i Blekinge.  
 
Avgränsning 
Avgränsningen för utredningen innefattar alla öar i Blekinge skärgård 
samt några platser på fastlandet. Skälet till att man räknat med områden 
på fastlandet är att dessa har en stor uppgift att först och främst 
erbjuda nödvändig service åt befolkningen i skärgården samt att 
sekundärt erbjuda turistinriktad service.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Är det stor skillnad mellan öar med eller utan fast 
landförbindelse? 
Det är viktigt att belysa att befolkningsutvecklingen på öar med fast 
landförbindelse fortfarande jämställs med utvecklingen på fastlandet. 
Öar utan fast landförbindelse har däremot en stark negativ utveckling. 
Vad gäller näringsliv och sysselsättning visar öar med fast 
landförbindelse och öar utan fast landförbindelse samma negativa 
utveckling. Andra intresseområden som berör öar med eller utan fast 
landförbindelse på samma sätt är vatten- och avloppssituationen, det 
militära skyddsområdet samt byggnads- och boendefrågor. 
 
Befolkning 
Befolkningsmängden i Blekinge skärgård uppgavs år 1994 vara dryga 
4400 personer. Huvuddelen av denna befolkning, hela 95 % bor på 
någon av storöarna, det vill säga Hasslö, Aspö, Tjurkö, Sturkö och 
Senoren i Karlskrona skärgård. Under de senaste 15 åren har 
befolkningsutvecklingen varit positiv på storöarna och åldersstrukturen 
sedan tidigare utredningar har bevarats. Vad gäller 
befolkningsutvecklingen på storöarna i framtiden anses den vara 
relativt god. Framtidsutsikterna för den övriga skärgården i Blekinge 
ser däremot sämre ut med stor risk för avfolkning av den fasta 
befolkningen.  
 
Det som påverkar befolkningsutvecklingen i framtiden är sådana 
faktorer som kommunikationerna, servicen, boendet, sysselsättningen 
samt vatten- och avloppssituationen. Att locka barnfamiljer att bosätta 
sig i skärgården är av stor betydelse både för att bevara den nuvarande 
befolkningsmängden men också för att förbättra åldersstrukturen i 
skärgården.  
 
 
 

Karta som visar Blekinge skärgård, Bildkälla: http://www.eniro.se/ 



Bebyggelse 
För att kunna bevara en levande skärgård är det av stor vikt att det 
finns tillräckligt med bostäder för en bofast befolkning samt att dessa 
bostäder går att köpa till en rimlig kostnad. Det är även viktigt att alla 
åldersgrupper som ungdomar, småbarnsfamiljer och äldre människor, 
kan hitta lämpliga bostäder. Det finns många fenomen som hindrar 
tillgången på permanenta bostäder till rimliga priser, bland annat 
efterfrågan på fritidshus, brist på byggbar mark samt natur-, miljö- och 
kulturintressen. Bostadsfrågan är ett centralt problem som måste lösas 
för att utvecklingen av skärgården ska bli god i framtiden.   
 
Utvecklingsmöjligheter bebyggelse 
Förslag finns att bygga lägenheter med kooperativ hyresrätt i 
skärgården som man gjort i Dädesjö i Växjö kommun. Detta för att 
möjliggöra ett utbud av lämpliga bostäder för både yngre och äldre 
invånare. Detta sätter dock inte stopp för omvandlingen av 
permanentbostäder till fritidshus men det kan än dock vara en variant 
för att bibehålla ett visst antal permanentbostäder i skärgården.  
 
Näringar och arbetstillfällen 
Möjligheten till arbete i skärgården har minskat rejält under åren 1980 
till 1990. Det är främst näringar som fisket och offentliga tjänster som 
står för sysselsättningsminskningen. Men trots att fisket och jordbruket 
genererar mindre arbetstillfällen är det ändå dessa yrkesområden som 
utgör grunden för näringslivet i skärgården.  
 
Utredningsgruppen anser att den generella målsättningen borde vara att 
bevara nuvarande sysselsättningsnivå. Eftersom förutsättningarna för 
stora företag uppbyggda kring en verksamhet är sämre i skärgården än 
på fastlandet önskas att näringslivet i skärgården inriktas mot företag 
med förmåga att kombinera flera verksamheter. Nya valmöjligheter har 
framställts tack vare ny teknik i form av avancerad tele- och 

datakommunikation vilket kan bidra till nya företagsetableringar i 
skärgården, och därmed fler arbetstillfällen. Skärgården har den 
fördelen att de erbjuder företag lägre lokal- och personalkostnader, 
distansarbete, attraktiv miljö och rekreationsmöjligheter, vilket lockar 
företag att etablera sig i skärgården. Detta ger i sin tur skärgården nya 
tillfällen för sysselsättning förutom de traditionella näringarna som 
kustfiske och jordbruk. Verksamheter som anses har goda 
förutsättningar att generera fler arbetstillfällen i framtiden är bland 
annat kustfiske, jordbruk, trädgårdsodling, turism, fritid samt ny teknik.  
 
 
Utvecklingsmöjligheter fisket 
Utredningsgruppen anser att det är svårt för skärgårdsföretag att 
existera i skärgården då de är uppbyggda kring en enda verksamhet. 
Därför bör man istället satsa på sysselsättningar som är inriktade på 
små företag med flera verksamhetsområden, dessa 
verksamhetsområden skulle tillsammans kunna fylla hela året med 
arbete. Man skulle kunna kombinera de traditionella näringarna fiske 
och jordbruk med nya verksamheter. En kombination av olika 
verksamhetsområden vore bra för exempelvis de yrkesfiskare som på 
grund av bristen på fisk blivit tvungna att sluta eller att övergå till ett 
fiske i mindre skala med inriktning på flera olika fiskarter. 
Utredningsgruppen har kommit med förslag på olika 
verksamhetsområden som kan kombineras tillsammans med ett 
småskaligt kustfiske, exempelvis, småskalig beredning och försäljning 
av egen fisk, sportfisketurism, stuguthyrning, uthyrning av fiskeredskap 
och båtar, båtlivsutbildning samt småskalig företagsverksamhet med 
inriktning på tjänstesektorn där data- och teleteknik utgör grunden för 
tjänsteproduktionen.   
 
 
 



Jordbruk och trädgård 
Flertalet av fastigheterna i skärgården är små långsamla områden, oftast 
otillgängliga, som löper från stranden in mot mitten av ön. Detta gör 
det svårt att uppnå ett effektivt nyttjande av marken. Andra faktorer 
som kan spela in för att förhindra ett effektivt jordbruk är det 
begränsade transportssystemet som finns till och från öarna. Samhällets 
inställning är att värna om de värdefullaste delarna av 
odlingslandskapet och riksdagen har därför beslutat om att avsätta 
medel för naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet samt för 
landskapsvård. Ersättningen är av stor betydelse för den fortsatta 
skötseln av småskaliga jordbruk i skärgården. Det finns mycket goda 
förutsättningar för trädgårdsodling i skärgården tack vare det ”milda” 
klimatet och de många soltimmarna. Det ger även skärgården 
konkurrensfördelar gentemot andra delar av landet beträffande 
trädgårdsodling, exempelvis jordgubbar och gurka. Skärgårdsöarna 
skulle kunna skapa ett eget varumärke. 
 
Utvecklingsmöjligheter jordbruk och trädgård 
De små lantbruksföretagen som finns i skärgården har inte tillräckligt 
bra förutsättningar, vad gäller stora åkerarealer samt större mängd djur, 
för att kunna konkurrera med lantbruksföretagen på fastlandet. Detta 
gör att de får inrikta sig på något som de har goda förutsättningar till, 
exempelvis odling av grönsaker, rotfrukter, bär och frukt som 
exempelvis körsbär, hallon och björnbär. I Blekinge skärgård har man 
bland annat provat på att odla biggaråer.  
Utredningsgruppen tar upp de diskussioner som varit om 
livsmedelskvaliteten och att de blivit en viktig motor vad gäller 
utvecklingen och konsumentintresset för alternativ odling. Allt fler 
köpare verkar nämligen ha fått upp ögonen för jordbruksprodukter 
som är KRAV-märkta eller liknande.  
Utredningsgruppen tar upp böndernas saluhall i Karlshamn som ett 
exempel på hur nya distributionskanaler för jordbruksprodukter kan 

komma att se ut i framtiden. Där säljer lokala odlare sina produkter 
direkt till konsumenterna utan mellanhänder. Detta gör att 
försäljningsmarginalen ökar och genom att odlaren får direkt kontakt 
med konsumenterna resulterar det i snabbare information om 
kundernas önskningar. Om man säljer egenförädlade ekologiska 
produkter till bland annat sommargäster och till lokala butiker på öarna 
kan även mindre odlingar vara lönsamma. Jordbrukare och fiskare i 
skärgården skulle gemensamt kunna upprätta en eller flera 
distributionskanaler för sina produkter. En sådan gemensam 
distributionskanal skulle innebära lägre marknadsförings- och 
försäljningskostnader för det enskilda företaget. 
 
Turism 
Utredningsgruppen anser att turismen är en bra och nödvändig 
komplettering till olika verksamheter i skärgården. En ökad turism i 
skärgården ökar även arbetstillfällena i skärgården. Det är av stor vikt 
att den fast boende skärgårdsbefolkningen själva aktivt deltar med att 
utveckla turismen i skärgården. Turismen skapar förutsättningar för att 
viss typ av kommersiell och samhällelig service ska kunna fortsätta att 
fungera i skärgården och att hamnar och bryggor underhålls. 
Utredningsgruppen poängterar än dock vikten av att ha vetskap om att 
ökad turism i skärgården medför större påfrestningar på 
kulturlandskapet, vilket i sin tur medför ett ökat behov av natur- och 
miljövårdande insatser. Ett stort problem är vatten- och avloppsnätet, 
tillgången på vatten och avlopp måste anpassas efter den fasta 
befolkningens, sommarbefolkningens och turismens totala behov.  
 
Utvecklingsmöjligheter turism 
Utredningsgruppen har kommit fram till att olika typer av 
övernattingsmöjligheter måste tas fram i skärgården. För att exempelvis 
utveckla turismen på landsbygden har ett lantgårdsboende som kallas 
”Bo på lantgård” tagits fram. ”Bo på lantgård”-symbolen försäkrar en 



levande lantbruksmiljö med personligt mottagande och kontrollerad 
boendestandard. Idén om ett ”Bo på lantgård”-koncept ger 
lantbrukaren i skärgården möjlighet att komplettera sin 
lantbruksverksamhet med turism. Detta koncept skulle även kunna 
användas av yrkesfiskaren i skärgården genom att istället kallas ”Bo i 
sjöbod” där man får möjlighet att följa yrkesfiskarens vardag samt bo i 
fiskestuga eller sjöbod. Detta skulle kunna skapa en större variation på 
övernattningsmöjligheter i skärgården samt ge ytterligare arbetstillfällen 
i skärgården. Utredningsgruppen har som förslag att ortsbefolkningen 
skulle bygga, äga och sköta om stugorna. Detta koncept förutsätter 
även att man har en god samordning mellan skärgårdstrafiken och den 
övriga kollektivtrafiken.  
 
Service 
Det som i huvudsak styr kvalitén på den service och de 
kommunikationer som finns i skärgården är invånarantalet samt 
mängden besökare i skärgården. Mängden service i skärgården är 
därmed i första hand beroende av den övriga utvecklingen i skärgården. 
Samhällelig och kommersiell service samt kommunikationer utgör 
grunden för en bofast befolkning i skärgården. Här är fastlandets 
service av stor betydelse.  
 
Utvecklingsmöjligheter service 
Utredningsgruppen har kommit fram till att då den äldre befolkningen 
inte längre har kraft att bo kvar i sina hus på öarna borde det finnas 
någon sorts bostäder som fungerar som äldreboende i kombination 
med äldrevård. Om det i framtiden finns fler barn på öarna kan 
äldreboendet kombineras med dagis och skola, där kan man dela på 
utrymmena för kök och matsal. I samma eller i närliggande 
byggnad/byggnader kan man inrymma exempelvis skola, fritidshem, 
förskola, äldreboende, mottagnings- och behandlingsrum för sjukvård, 
detta för att maximalt utnyttja lokalerna samtidigt som man främjar den 

sociala samvaron. Ungdomar skulle även kunna nyttja husen för 
äldreboende.   
 
Kommunikationer  
En primär förutsättning för att kunna bosätta sig ute i skärgården är 
fungerande kommunikationer. Fungerande kommunikationer är viktigt 
för fritidshusägarna och för turismen samt för arbetspendlingen in till 
fastlandet.  
 
Utvecklingsmöjligheter kommunikationer  
Utredningsgruppen anser att en förbättring av kommunikationerna till 
öar utan fast förbindelse eller färja måste till för att på sikt kunna få en 
förbättrad åldersstruktur och därmed kunna bromsa en total 
avfolkning. Det som först och främst måste förbättras är 
kommunikationerna till och från arbete och skola på fastlandet. Här är 
det viktigt att se till samordningen mellan båttrafik och den kollektiva 
landtrafiken. Skärgårdstrafiken bör även den fungera tillfredsställande 
då den förser öarna med turister och med en ökad turism kan 
skärgårdstrafiken under turistsäsongen förbättras och därmed även 
gynna skärgårdsbefolkningen. Detta innebär även ökade möjligheter 
för skärgårdstrafiken under resten av året.  
 
Natur, miljö och kultur 
Natur, miljö och kultur är stora tillgångar för skärgårdsbefolkningen 
vad gäller boendet samt möjlighet till arbetstillfällen. Dessa tillgångar är 
också av intresse för allmänheten och är viktig för friluftslivet i 
Blekinge.  
 
 
 
 



Naturvård 
Olika skydd som naturreservat, naturvårdsområden, 
djurskyddsområden, strandskydd, marina reservat och 
fågelskyddsområden har skapats för att skydda skärgårdens ursprung 
och för att bevara den attraktiv för såväl människor som djur.  
 
För att kunna bevara ett rikt och varierat odlingslandskap samt att 
skydda den biologiska mångfalden har riksdagen avsatt medel till 
naturvårdsåtgärder i odlingslandskap (NOLA) och tillersättning för 
landskapsvårdande åtgärder. Syftet med NOLA är att bevara 
odlingslandskapets mest värdefulla naturliga betes- och slåttermarker.  
En lantbrukare kan få ersättning för att utföra landskapsvård, vilket i 
sin tur ger bättre förutsättningar för fortsatt drift av det egna 
jordbruksföretaget. Ersättningen för landskapsvård avser att bibehålla 
helheten i odlingslandskapet och kan utgå för fortsatt brukande av 
åker, betesdrift samt traditionell slåtter av ängsmark. Lantbrukaren kan 
få ersättning för att sköta bland annat slåttermarker, naturliga 
betesmarker samt skogsbeten.  
 
Utvecklingsmöjligheter natur, miljö Och kultur 
Naturen är en viktig resurs för skärgårdsbefolkningen både när det 
gäller boendemiljön och när det gäller arbetstillfällen. Naturen är även 
viktig för friluftslivet och turismen.  
 
Miljövård 
Övergödning och utsläpp av miljögifter är ett stort problem i 
skärgården då havet alltid varit en av skärgårdens största tillgångar. 
Havet har försett skärgårdsbefolkningen med dess största inkomstkälla, 
nämligen fisken. Det är viktigt att havets förmåga att producera fisk 
inte försämras då den även attraherar turister. En försämrad 
skärgårdsmiljö skulle leda till större svårigheter att bevara och utveckla 
en levande skärgård.    

 
Den primära orsaken till havets övergödning är utsläppen av kväve och 
fosfor. Utsläppen kommer främst från fastlandet men även från 
verksamheter i skärgården där orsakerna bland annat är fiskodlingar, 
enskilda avlopp och utlakning från åkermarker.  
 
Utvecklingsmöjligheter miljövård 
En lösning på avloppsproblemen skulle kunna vara att installera torra 
toalettsystem och använda sig av miljöanpassade kemikalier. 
”Källsortering” av avloppet skulle kunna införas för att separera urin 
och fekalier. Ytterligare ett stort problem är de hushållens ökade krav 
på komfort i form av dusch-, disk- och tvättmöjligheter.  
 
Kulturmiljövård 
Det traditionella fisket och jordbruket har alltid varit och är fortfarande 
den viktigaste sysselsättningen i skärgården, då den förutom inkomsten 
även ger en social gemenskap på öarna. Bebyggelsen har också formats 
och anpassats efter fisket i form av sjöbodar och fiskelägen. Ur 
kulturhistoriskt och turistiskt perspektiv är skärgårdsbebyggelsen och 
skärgårdsbornas traditioner och levnadssätt av mycket stor betydelse.  
 
Utvecklingsmöjligheter kulturmiljövård 
Då kultur och turism ofta är beroende av varandra är ett förslag att 
starta ett projekt med avsikten att visa den bofasta 
skärgårdsbefolkningens traditioner och levnadssätt i de olika delarna av 
skärgården. Om det skulle finnas behov av guider och berättare i dessa 
projekt ska skärgårdsbefolkningen i största möjliga mån användas.  
 
Teknisk försörjning 
Tack vare den moderna teleteknik och datakommunikation som finns 
idag finns möjligheten att placera tjänsteproduktion oberoende 
geografisk plats till skälig kostnad. Detta möjliggör att nya eller redan 



befintliga verksamheter kan lokalisera sig på platser som förut varit 
omöjliga, exempelvis öar utan fast landförbindelse.  
 
Vissa typer av arbeten kan genom att nyttja teleteknik och 
datakommunikation skötas på distans. Ett annat exempel som 
teletekniken ger möjlighet till är distansundervisning som kan ske med 
hjälp av bild- och ljudöverföring samt vid behov datakommunikation. 
Konferenser, seminarier och sammanträden kan även skötas på distans. 
Dessa förslag kan medföra att kostnader för resor och kontorslokaler 
minskar samt tidsvinster.  
 
För att den distansarbetande inte ska förlora den sociala gemenskapen 
kan gemensamma arbetslokaler skapas. En förutsättning för att detta 
ska kunna skapas är att det finns fler distansarbetande inom 
närliggande område. Detta gynnar även den sociala samvaron och på 
samma gång skapas en plats där nya kontakter mellan olika företag kan 
etableras.  
 
Utvecklingsmöjligheter ny teknik 
Möja i Stockholms skärgård är en ö som är ett exempel på en etablering 
av ett tjänsteproducerande företag vid namn Folksam. Möja blev en ny 
möjlighet för Folksam då kontoret inne i centrala Stockholm var 
”överhettat”. Tjänsten är en typ av telefonservice där man svarar på 
frågor åt Folksams kunder, någon typ av kundtjänst.   
 
Fördelarna med att placera kontoret på Möja istället för i centrala 
Stockholm var många, bland annat låg lokalkostnad, låg 
personalomsättning, låg frånvaro samt högre produktivitet. För att 
Folksam skulle flytta ut sitt kontor till Möja fanns vissa villkor som en 
låg lokalhyra, bra teleförbindelser samt tillgång till lämplig arbetskraft.  
 
För att öka skärgårdsbefolkningens kunskap om vilka möjligheter det 
finns med ny teknik borde länsstyrelsen genomföra seminarier och 

kurser. Ett alternativ som kan täcka en tjänst kan vara en 
bokningscentral för sportfiske. 
 
Landsbygdsstöd 
Landsbygdsstöd kan lämnas till privatägda företag som bedriver 
verksamhet på marknadsmässiga villkor. Verksamhetens lönsamhet 
och varaktighet, varaktig sysselsättning samt konkurrensförhållandena 
är tre saker som särskilt beaktas vid beviljande av landsbygdsstöd 
(Beviljas av länsstyrelsen). Stödet lämnas för investeringar rörande 
byggnader och andra anläggningar, anskaffning av maskiner och annan 
utrustning samt marknadsföring, produktutveckling och utbildning i 
samband med tidigare nämnda investeringar.  
 
Målsättning 
Det är viktigt att få fler ungdomar att bosätta sig i skärgården och det 
får man genom att skapa förutsättningar för dem att bo och leva där. 
Näringslivet på öarna måste utvecklas och man tvingas bli 
mångsysslare. Det räcker inte bara att bara koncentrera sig på en 
verksamhet då det inte ger tillräcklig sysselsättning och inkomst. Det är 
viktigt att hitta alternativa näringar som företag med inriktning på 
turism samt tjänste- och tillverkningsföretag som nyttjar ny teknik. 
Dessa nya näringar måste användas för att komplettera de traditionella 
näringarna som jordbruk och fiske. Tack vare den goda 
jordbruksmarken och det goda klimatet i skärgården anses 
trädgårdsnäringen som en verksamhet att utveckla. Trädgårdsnäringen 
skulle ha goda förutsättningar vad gäller konkurrensen med fastlandet.  
Turismen är även en viktig näring i skärgården och fungerar som en 
god inkomstkälla för befolkningen.    
 

 
 


