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Detta arbete behandlar hur en bostads- och verksam-

hetsutbyggnad i Älö by skulle kunna ske. Det övergri-
pande syftet med arbetet är att genom planering skapa 
förutsättningar för en hållbar utveckling i tätortsnära 
landsbygd med avseende på områdets natur- och kultur-
värden, försörjning och social samhörighet.

Problemformuleringen består av tre frågor; hur nya 
bostäder i Älö kan planeras för att bevara dagens glesa 
landsbygdskaraktär, hur bevarande av Älös funktions-
blandning i form av lantbrukande, småföretagande och 
hur boende kan kombineras med nya bostäder och ökad 
turism utan att förstöra byns kvaliteter.

Metoden för arbetet var en kombination av litteratur-
studier, intervjuer och ett analyserande planförslag. Lit-
teraturen som studerades var tvärsektoriell och belyste 
landsbygden utifrån historia, dagens situation och hur 
framtidens landsbygd kan komma att se ut. Intervjuer 
som genomfördes var gruppintervjuer med semi-struk-
tur. Dessa tillsammans med litteraturstudien var grun-
den i utformningen av planförslaget.

Den teoretiska bakgrunden inleds med hur historiska 
skiftesreformer, by- och gårdstyper har påverkat lands-
bygdens utseende. Därefter redovisas på vilket sätt 
landsbygden idag skiljer sig från tätort och varför man 
måste ha ett annat tillvägagångssätt vid utveckling av 
service, arbete och boende på landsbygden. Avsnittet 
avslutas med en studie av hur landbygden kan se ut i 
framtiden utifrån en undersökning hos boende på lands-
bygden i Wales och framtidstudie för hur landsbygden 
kan se ut om 50 år. Parallellt med litteraturstudien går 
en jämförelse med hur det ser ut i Älö. 

Efter detta följer en platsanalys där karaktär, möjlig-
heter och motsättningar analyseras och åtgärder före-
slås. Planförslaget innehåller plan- och principskisser 
samt en kort konsekvensanalys.

Arbetet avslutas med en diskussion kring planförslag, 
arbetsgång och resultat.

Nyckelord: Landsbygd, planering, turism
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This essay aims to show how planning of town-near 

rural areas can be done. The overall purpose of this 
work is to use planning to assure a sustainable deve-
lopment of natural and cultural assets, livelihood and 
social communities in rural areas. The overall purpose 
is divided into three problems; the development of new 
housing while at the same time maintain the sparse 
settlement patterns which is characteristic for the 
countryside, how to preserve the mixed land use while 
��������	
����
�	��	�������	���	���	��	����	���	���	
buildings without destroying or disturb natural or 
cultural assets. This will be applied to a small village 
called Älö in Vimmerby municipality. 

The method of work was a combination of literature 
study, interview and the making of an analyzing plan 
proposal. The literature studied was interdisciplinary 
and chosen to shed light on the development of rural 
areas based on history, current state and what the 
future may look like. The interviews were two semi-
structured group interviews. The plan proposal was 
based on the results of the literature study and the 
interviews.

The theoretic background began with a study of 
land parcelling, village- and farm types. This was fol-
lowed by a presentation on how rural areas differ from 
urban areas and how they differ from each other. Opp-
ortunities and problems around service, work and life 
in rural areas was presented. The chapter is concluded 
with a survey of residents in rural areas in Wales and 
a future study on how the countryside might look like 
in 50 years. Parallel to the literature study is a com-
parison with how it is shown in Älö.

The next chapter is a place study including charac-
ter, opportunities and contradictions analyzes. Ex-
amples of different measure to be taken are presented. 

The plan proposal includes guidelines and visualiza-
tion of the plan and a short impact assessment.

The work is concluded with a discussion of the plan 
proposal, work process and results.   

Keywords: Rural, planning, tourism, 
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I skrivande stund har ett par repotage ny-
ligen visats på Sydnytt som handlar om hur 
����	���	����	��	����	�����������	���	���	
småbarnsföräldrar berättar om hur internet 
gett dem möjligheten att jobba hemifrån och 
att de nu kan bo på landet, det enda proble-
met är att familjen idag är beroende av att 
äga två bilar. Ett ungt par egenföretagare 
������	����	���
�����	��������	����	�����	
landsbygd. De säljer numera sina produkter 
via internet och är därför inte bundna till 
staden på samma vis som förut.1 

Vi står inför en ny typ av landsbygd, en 
landsbygd som inte är avskärmad städerna 
utan som är delaktig och kan erbjuda alter-
nativa boendeformer. De senaste åren har vi 
sett en utveckling som gett en glesare lands-
bygd och en tätare stad. Kan det vara på väg 
att förändras? 

!$!�%
�����
En ökad efterfrågan av boende på lands-

bygden kan resultera i oorganiserade 
bygglovsansökningar, enskilda villor som 
saknar samhörighet med varandra och inte 
ger underlag för en bra infrastruktur. För att 
skapa en tålig och attraktiv landsbygd bör 
Sveriges kommuner planera för sin lands-
bygds utveckling. Planering av ny bebyggelse 
behövs även för att skapa ett attraktivt boen-
dealternativ för de som önskar bo på annat 

1  Sydnytt (2011) Nya möjligheter på landet och Före-
������������	

�
����, www.svtplay.se (2011-03-30)

vis än i staden eller villaförorten samt för att 
skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen 
på landsbygden. 

Detta kandidatarbete är en studie av hur 
sådan planering skulle kunna ske i Älö by 
norr om Vimmerby. Älö tillhör kategorin tät-
ortsnära landsbygd och ligger i en kommun 
med relativt stor turism. Byn består av tolv 
fastighetsägare och för närvarande pågår ett 
generationsskifte som innebär att några av 
fastigheterna kommer säljas inom nära fram-
tid. Det är aktuellt att se hur byn ska kunna 
hållas levande och hur man ska kunna attra-
hera nya permanentboende.

!$&� ����������
Arbetet är uppdelat i tre delar. Rapportens 

inledande del består av inledning, syfte och 
metod. Därefter följer de teoretiska utgångs-
punkterna för arbetet nämligen odlingslands-
bygdens historia, dagens behov och framtida 
utveckling för landsbygden. Parallellt går en 
jämförelse med hur det ser ut i Älö, baserat 
på intervjuer, litteraturstudier och observa-
tioner. Därefter kommer en platsanalys med 
förslag till åtgärder som kan främja en positiv 
utveckling för byn. Tredje och sista del består 
av planförslag och avslutande diskussion. 
Planförslaget består av både text och illustra-
tioner. Längst bak hittas intervjuredovisning 
och åtgärdslista som bilagor.

Fullständiga internetadresser hittas i käll-
hänvisningen.

!�"�	������
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�����������	��	���	��	!�	��������	!�	
���������	"������������	���������	#����	
från service och restid till service. Utifrån det 
har 3 kategorier av bygder utformats: tätort, 
tätortnära landsbygd och glesbygd. Tätort 
��������	��	����	$%%%	��������	����	���	
omland med högst 5 minuters restid till tät-
orten. Tätortsnära landsbygd innebär högst 
45 minuters restid med bil till tätort. För 
glesbygd är  avståndet mer än 45 minuters 
restid.2 

För detta arbete är även bebyggelsestruk-
�#���	������	���	���	��������	�����������	
Landsbygdens bebyggelse är gles men har 
����	���	!�	��	�������	���	���������3 

����������

Enligt miljöbalken är ett riksintresse ett 
mark- och/eller vattenområde där det ligger 
i allmänhetens intresse att området skyddas 
från åtgärder som skadar intressets värden. 
Riksintresse för kulturmiljövård, naturvård 
och friluftsliv ligger under samma paragraf.4 

2  Glesbygdsverket (2002) Årsbok 2002, www.tillväxt-
analys.se s 19-20
$		����	���������
4  Miljöbalken 3 kap. 6§, www.notisum.se (2011-04-21)

����������

I begreppet kulturmiljö ryms allt i vår miljö 
som har blivit påverkat av människan. Det 
kan vara områden som har mycket fornläm-
ningar, byggnader eller det landskap som 
präglats av människans aktiviteter under en 
längre tid.5 

Det är ett både tidsmässigt och tematiskt 
brett begrepp men gemensamt är att området 
är extra känsligt för exploatering, men kan 
också vara extra attraktivt eftersom platsen 
ofta har en stark identitet.  

!
<
	'��

Tanken med en 4 H gård är att barn och 
ungdomar ska komma i kontakt med och lära 
sig mer om lantbruk. Att själva få vara del-
aktig och lära sig genom att göra är en viktig 
del av verksamheten. De 4 H:na står för hu-
vud (lärande), hjärta (medkänsla och respekt) 
, hand (praktiskt arbete) och hälsa (sundhet).6

5  Riksantikvarieämbetet (2008) Vårt uppdrag Frågor 
och svar, www.raa.se (2011-05-08)
6  Riksförbundet Sveriges 4H (2011) Om 4H, www.4h.
se (2011-06-03); Riksförbundet Sveriges 4H (2011) 
4H:s Vision, www.4h.se (2011-06-03)
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Socialt
Samhörighet

Närhet till naturen
Alternativ livsstil

Ekonomiskt
Försörjning 

Service

Ekologiskt
Bevarandet av natur 

och kulturmiljö.

Det övergripande syftet med arbetet är att 
undersöka hur en utveckling av bostäder och 
verksamheter i tätortsnära landsbygd kan 
planeras för att skapa en hållbar utveckling, 
både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det 
ekologiska innebär att ny bebyggelse inte 
får störa eller förstöra viktiga biotoper och 
kulturmiljöer. Bevarandet av ängs- och hag-
mark ses som viktig för landskapsbilden. Den 
sociala aspekten på ett hållbart boende är att 
boendet ska erbjuda mer än bara ett boende, 
det ska erbjuda en livsstil och möjligheten att 
bo i ett sammanhang. Till ekonomisk hållbar-
het hör att man ska kunna försörja sig i när-
heten av hemmet och närheten till service.

&$!�)��	������	����
Det övergripande syftet preciseras till föl-

jande frågeställningar:

���������	��
����������������������������

������������������������
	������������

Landbygden skiljer sig från tätorten men 
det innebär inte att planering inte behövs. 
Bevarandet av den glesa landsbygdskaraktä-
ren är framförallt en fråga om social hållbar-
����	���	����	����	��	��������	��	������-
former för att kunna tillfredställa olika behov 
och därmed skapa bra relationer mellan män-
niskor. Att byar på landsbygden behåller sin 
identitet och inte formas in i villaförortens 
mönster är också en fråga om social hållbar-
het. 

���������������������
�������������������
���
���������������������������
������

���
������������	��
�����������������������

Landsbygdens företagande har ofta ett be-
hov av stora areal. Nya bostäder och besökare 
får inte bli ett hinder för den verksamhet som 
����	���	�	&���	���	!�	!���	��'����	���	����-
�������	'!���	����	�����	�����	����	��	����-
samhet och generösare tomter än i staden är 
därför viktigt. Även den ekologiska aspekten 
!�	��������	��	���	���	���	�������'��������	
på landet. För att behålla kulturlandskapet 
och den biologiska mångfalden behövs betan-
de djur och odling. Ett minskat antal tjänste-
resor innebär också mindre utsläpp. 

�����������������	��
�������
	�����������
	�
�����������������������������������������

�����������!��������������������������������
���������������

Även de kvaliteter i ett område som inte är 
lagskyddade bör man ta hänsyn till. Genom 
att fråga de boende kan man få en bra bild av 
vad som är attraktivt på en plats. Lagarna är 
ofta till för att skydda det ekologiskt viktiga 
�	��	�#��#����'�*	���	���	���	!���	������	
���	�������	!�	������	�
�����	���	���	�����	
skydd för miljöer som är värdefulla ur ett 
socialt eller upplevt perspektiv och det är vik-
tigt inte missa detta vid planering.

&������ "#$%&�'()�*+,-./-&�23&�45667:&�%/;-<.6#=$�,5�6:=>+7?$>-=
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Arbetet utgår inte från huruvida det idag 

���	�����������	��	���!���	�	&��	#���	�����-
reder för en sådan möjlighet. Planförslaget är 
därför inte heller ett färdigt förslag, utan ger 
exempel på vart man bör stycka av mark när 
eftersfrågan uppstår.

Analyserna ska endast presentera aktuella 
problem och lösningar, och inte djupgående 
analysera problematiken. Diskussioner kring 
�������	�
�	�����������	!�	�!����	�����	
ytliga.

Åtgärderna som föreslås kan genomföras 
inom ett 15 års perspektiv medan det verk-
liga resultatet kan tänkas synas inom ett 50 
års perspektiv.

���	�����	+�+	����	!�	���	���������	��-
rådet i planeringsfallet avgränsat i väster av 
sundet Sundet, söder av sjön Krön, väster av 
sockengränsen vid Marstad och i norr av byn 
Dabbetorp.

@:&/:�'()�A-=�765�,%=./-=�,5�>-=�6#66:�.:&/:=�;#+:&�;:&/�
B#CC-&7?+�@DCC%=�6#$$-&�

@:&/:�'('�*;$&E=+=#=$�:;�DC&5>-/��+.:6:�)F'G�HHH(



12

�$!�,����
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Litteraturen kan fördelas i tre fack; his-

toria, nutid och framtid. Det historiska per-
spektivet hämtas ifrån ”Kulturmiljövård i 
skogen” av Skogsvårdsstyrelsen samt ”Läs i 
landskapet” av Utbildningsradion i samarbe-
te med Riksantikvarieämbetet och Nordiska 
museet. Böckerna behandlar kulturhistoriska 
�!�������	�
�	�!�	���	������������	����	���-
för landsbygden ser ut som den gör.

Den litteratur som studeras för att skapa 
en bild av dagsläget är framförallt Formas 
Fokuserar ”Ska hela Sverige leva?” och SOU 
2006:101”Se landsbygden”. Den första boken 
är en populärutgiven samling av samtliga 
forskningsprojekt som berör landsbygden och 
!�	����������	��	7������������	7�����	
Den statliga utredningen från 2006 behand-
lar vilka områden politiken bör fokusera på 
för att få en positiv landsbygdsutveckling. 

Vad framtiden har att ge till landsbygden 
får här representeras av artikeln ”The coun-
tryside we want?” av Allister Scott som be-
skriver resultatet av en undersökning bland 
boende på landsbygden i Wales samt Janken 
Myrdals ”Framtiden om 50 år Global utveck-
ling och ruralt-urbant i Norden”. Allister 
Scotts undersökning behandlar utvecklingen 
de närmaste åren medan Jankens långsiktiga 
perspektiv ger en bild av hur det ser ut om 50 
år ifall dagens trender fortsätter.

För platsanalysen användes även Björn 

Gidstams ”Småländska bilder” samt Vim-
merby kommuns översiktsplan. Gidstams 
bok består av vackra akvarell- och oljemål-
ningar samt nostalgiska beskrivningar av 
den småländska landsbygden. Boken fångar 
den Småländska karaktären bra. Vimmerbys 
översiktsplan ger en anvisning om vad kom-
munen prioriterar för att utveckla sin kom-
�#��	<��	���������	���	�����	#���
�����-
områden och förslag till inriktningsmål, och 
inkluderar även landsbygdsfrågor. 

�����
���
��
���������

Litteraturen valdes för att fånga tre tids-
mässiga perspektiv på landsbygden för att se-
dan kunna formulera platsens behov av både 
bevarande och utveckling. Att litteraturen 
innehåller en tvärsektoriell syn på landsbyg-
den är av stor vikt för att ge en bra överblick. 
De kapitel som redovisas i detta arbete val-
des för att de hade särskild relevans för den 
fysiska utformningen och situationen i Älö.

��+����
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Inom såväl fysisk planering som lands-

bygdsutveckling är medborgardeltagande vik-
tigt. Det var därför viktigt att hitta en grupp 
av individer som vill medverka med synpunk-
ter, idéer och åsikter. Två träffar hölls med 
studiegruppen, varav ett uppstartsmöte och 
ett halvtidsmöte. 

�����
�����

I detta sammanhang består urvalsgruppen 
av cirka 20 personer. Samtliga var inbjudna 
till första mötet, men endast 4 hade möjlighet 
att närvara. Av dessa var tre män och samt-
liga arbetande vuxna. Inför det andra mötet 
gick endast inbjudan ut till de som var närva-
rande vid första mötet.

�����
���
��
������������

För att efterlikna den metod som vanligt-
vis används i planeringssammanhang valdes 
att hålla två gruppintervjuer/seminarium. 
Vid gruppintervjuer genererar ofta gruppens 
�������	���	��=��	�
�	��������'��	!�	���	
enskilda intervjuer.  

Metoden för den första intervjun var en 
ostrukturerad gruppintervju. På detta vis 
kunde invånarna skapa sina egna uppfatt-
ningar om situationen och vilka åtgärder som 
kunde göras.  

Den andra intervjun var semi-strukturerad 
kring fem frågor. Detta för att diskussionen 

inte skulle glida ifrån ämnet utan hålla sig 
kring diskussioner om utformningen av en 
plan. 

�$��)	
����	
�
Planförslaget är en sammanvägning olika 

de olika aspekter och intressen som fram-
kommit under litteraturstudier och inter-
vjuer. Alternativa lösningar prövades innan 
förslaget var färdigt.

�����
�����
��
�����������

Anledningen till att Älö valdes som studie-
objekt var att deras engagemang. De hade 
annonserat på hemsidan xjobbspoolen att de 
var intresserade av ett studentarbete som 
analyserade deras by. Eftersom de själva har 
tagit initiativ till arbetet innebär det att de 
redan har börjat tänka på vilken utveckling 
de själva vill ha och därmed är en stor del av 
förberedelserna till arbetet redan gjort. 

>�����	�!���	&��	���������	�!��	�
�	
förutsättningar bra med de aspekter som 
var intressanta för mitt arbete nämligen ett 
läge i tätortsnära landsbygd, närheten till 
en större stad och turistiska potential.
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 Den största risken till felkälla i detta arbe-

te var mina ”glasögon”. Sett utifrån Karlskro-
nas expansion i den tätortsnära landsbygden 
var det lätt att tro att det skulle vara samma 
sak i Vimmerby. Genom att vara medveten 
om detta problem har felkällan kunnat mini-
meras.

Vid arbetet med intervjuer fanns risken att 
de invånare jag träffat inte var representati-
va för hela byn. Detta skulle resultera i för-
slag som inte går att förankra i byn. Genom 
att bjuda in samtliga i byn och låta dem med-
dela sina åsikter har felkällan gjorts mindre.

”Intervjuareffekten” och påverkan från 
frågeställningarnas utformning har minskats 
genom att intervjuaren vid intervjuerna höll 
��	���	�����	�
�	�!�	���#�����	����	������	
de intervjuade snarare än mellan intervjuare 
och intervjuad.

Genom att under arbetets gång se över pro-
blemformuleringen och textens innehåll har 
arbetets validitet säkerställts. 



Teoretikkor
bakgrundndkg
Platsanalysat
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De största spåren i den svenska landsbyg-
den beror på hur jorden har blivit brukad 
(odlingsmetod) och hur den blivit fördelad 
mellan brukarna (skiften). Under järnåldern 
brukades jorden med roterande jordbruk, 
utan träda och gödsling. Det innebar att 
jorden brukades tills all näring var förbru-
���	�
�	��	�������	���	��������	����	��	��	
odlingslott. Detta resulterade i att jorden inte 
behövdes fördelas enligt något system och 
detta brukar kallas för fornskiften eller ham-
marskiften. Därefter övergick man till ensäde, 
ett jordbruk utan träda men med betande 
djur i närheten så att gödsling kunde ske. 
Detta system användes i stora delar av lan-
det ända in på 1800-talet. Tvåsädes systemet 
togs i bruk under medeltiden. Det innebär att 
odling sker på halva åkerlotten medan den 
andra halvan är i träda. Jorden i träda kunde 
vara betesmark och på så vis slapp bonden 
gödsla och harva. Systemet innebar även att 
ny mark togs i anspråk av jordbruket.1  

Att större areal började brukas innebar 
större behov av fördelning av odlingslotter. 
Tegskiften var det tidigaste skiftes system 

1  Utbildningsradion (1993) Läsa Landskap, Stock-
holm: Sveriges Utbildningsradio AB, s 199-203; 
Skogsvårdsstyrelsen (1992) Kulturmiljövård i skogen, 
Jönköping: Skogsvårdsstyrelsen, s 102-105

som infördes, först som bolskifte där mar-
ken fördelades utan någon ordningsföljd och 
sedan som solskifte. Solskiftet tillämpades 
under medeltiden till och med 1700-talet. 
Tegarna fördelades efter gårdens tomtstorlek 
i byn och efter den ordning solen gick över 
himlen. Tegarna var ofta långsmala, till följd 
av hur marken brukades.2 

Under tiden som de tidiga skiftena sker 
införs även tresäde i vissa områden i landet, 
framförallt på slättmark. Precis som vid 
tvåsäde växlade man vartannat år mellan 
lotterna men nu hade man tre odlingslotter 
istället. Dessa var inhägnade och djuren be-
tade på utmarker.3 

Tegsystemet innebar att varje brukare 
����	����	������	������	�
�	���	����	!�����	
effektivt. 1749 startade storskiftet, som inne-
bar att varje gård skulle äga färre men större 
åkerlotter. Det mötte stora protester och blev 
inte genomfört fullt ut. Ett nytt försök gjordes 
vid nästa sekelskifte, enskiftet var en vidare-
utveckling av storskiftet och på de platser där 
det genomfördes innebar det ofta att byarna 
splittrades och att ny mark togs i anspråk. 
Enskifte var dock svårt att genomföra i ku-
perad terräng. 1827 började laga skifte som 
innebar att varje brukare skulle ha högst 
tre eller fyra skiften, beroende på vart man 
bodde i Sverige. Det sker stora förändringar i 
����������������	�
�	�����	������	�����	
inom loppet av 100 år. 1926 gjordes en lagför-

2  Ibid.
3  Ibid.

��0��������
��
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ändring, men först i och med fastighetslagen 
1972 upphörde laga skifte.4

Systemet med att byta odlingsmark vart-
annat år var i bruk fram till 1800-talets mitt 
då det moderna jordbruket startade. Träda 
skedde var fjärde år, konstgödsel började an-
vändas och vallodling startade. Vallodling är 
odling av foderväxter och ersatte användan-
det av ängsmarker.5

!����
&�
�$%
	'��

Byar kategoriseras antingen efter deras 
placering i förhållande till varandra eller 
deras placering i ett geometriskt mönster. 
Placering i förhållande till varandra har tre 
kategorier; koncentrerad, dispergerad och ag-
glomererad. En koncentrerad by har en sam-
manhållen bykärna, medan i en dispergerad 
är bebyggelsen utspridd. En agglomererad 
by är till största delen spridd men med vissa 
gårdar ihop.6

Radby, platsby och klungby är de tre 
grundformer för det geometriska mönstret i 
en by. Radby är som namnet antyder en by 
där husen ligger på rad utefter en väg eller 
vattendrag. De som inte ägde mark hade sina 
torp i utkanten av raden. En platsby, eller 
rundby som det även kallas, är lokaliserad 
kring ett centrum exempelvis ett torg eller en 

4  Ibid.
5  Ibid.
6  Utbildningsradion (1993) Läsa Landskap, Stock-
holm: Sveriges Utbildningsradio AB, s 184-185

bygata. Denna typ av by kan vara så stor som 
50 gårdar. De som inte ägde mark, exempel-
vis hantverkare, hade sina bostäder centralt 
i byn. Klungbyn har ofta vuxit fram på grund 
av delning av släktgårdar och även dessa kan 
vara mycket stora. Gårdarna är placerade 
�����	����!����	�
�	���	���	����������	�����	
tydligt bymönster. Boende utan mark fanns i 
utmarkerna.7 

De svenska gårdstyperna har framförallt 
fyra former. Den sydsvenska gården består 
av fyra längor som bildar en sluten inner-
gård som ofta var stenlagd. Den påminner 
om danska gårdar och är vanligast i Skåne. 
Den götiska gården är formad som en rek-
tangel delad av ett stängsel, där djuren hölls 
i ena halvan medan bostäder och ekonomi-
byggnader var i den andra. Denna gårdstyp 
är vanlig i sydöstra Sverige samt Öland och 
Gotland. Den centralsvenska gården är även 
den rektangulär men avdelningen sker med 
en stallbyggnad och bodar. Typen är vanlig i 
inre delarna av Svealand. Den nordsvenska 
gården är gräsbevuxen där de olika byggna-
derna bildar en fyrsidig inramning. Djuren 
hölls utanför gården och gårdstypen är vanlig 
i Norrland och Dalarna.8  

7  Ibid.
8  Utbildningsradion (1993) Läsa Landskap, Stock-
holm: Sveriges Utbildningsradio AB, s 190
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Att landsbygden på många vis skiljer sig 
från tätorten innebär att man vid fysisk 
planering har andra förutsättningar. Detta 
betecknas i SOU 2006:101 som landsbygdens 
särskildhet och kan sammanfattas i följande.

Landsbygdens funktioner är ofta samman-
hängande och beroende av varandra, de glesa 
strukturerna innebär att infrastruktur och 
service har andra förutsättningar än i tätort, 
företagande är mer beroende av den lokala 
miljön och personliga relationer, behovet 
av samverkan mellan offentliga privata och 
ideella organisationer är större än i tätorter, 
����������	!�	��	�����	��	����	��������	
områden samt att landsbygden som kate-
gori har en högre prioritet utomlands än i        
Sverige.9  

När man konstaterat skillnaden mellan 
stad och land är nästa steg att se att lands-
bygden inte kan användas som ett begrepp 
på samma vis som tätort, då det innefattar  
�����	���	�����	���'���	�
�	�
����	��#�-
turer. Därför talar man om landsbygdens 

9  Landsbygdskommitéen (2006) Se landsbygden! My-
ter, sanningar och framtidsstrategier SOU 2006:101, s 
CQXCY�	Z��������	[���������	!��������	��������-
des ursprungligen i SOU 2003:29, s 79-95.

"D/D�G()�"D++#6�5.-&�D<4�6EC=#=$:&�-2/-&�+D6>://D&,-/(
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De gamla kartorna över Älö visar att byn 
ursprungligen var en radby bestående av fyra 
gårdar längs åsens sluttning. Detta mönster 
kan man ana även idag antigen på plats eller 
�	���	�������*	����	���	������	#����	�������-
��������	���	������	#�	����	&��	���	���	���	
även bildats ett centrum där en vägkorsning 
uppstod efter skiftet.  

Ett soldattorp låg ursprungligen en bit 
högre upp på åsen än gårdarna. Vid någon 
����#���	�������	������	����	�����	�!��	�	
norra änden av radbyn. Det har även funnits 
torp ute på Älönäset. 

Gårdskaraktären är ingen typisk götisk 
������!�*	���	#������	�������	���	���	�����	
att vissa av gårdarna har en rektangulär 
form med boningshus på en kortsida och 
ladugård på andra. Detta är dock inget som 
är särskilt tydligt eller karaktäriserande på 
plats.

\	�������	���	�����	�����!�������*	
framförallt stensättningar och fossila åkrar. 
���	���	�
��	�����	��	���	�������#�	�
�	��	
stor stenkista som arbetare från tegelbruket 
�
�	�����	��	��#���	����	����	���	�!�-
ningar ger området mycket av dess karaktär 
och bör både bevaras men även framhävas.

Även Älös gamla festplats är viktig att 
�������	\���	���	��	���������	��	�!����	��	
används av de boende. 

"D/D�G('��63+�2-+/,6:/+�C->�%/+#./�3;-&�+Q3=(
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olikhet. Utvecklingsprojekt måste därför vara 
��
����	���	������	#������	��	���#�!��-
ningar, både som särskild från staden och 
olik från andra landsbygder.10

De planeringsverktyg som är mest använd-
bara för landsbygden är översiktsplanen och 
den regionala utvecklingsplanen. Översikts-
planen ger kommunen möjlighet att i över-
��������	�����	���	��
����	����	����	�
�	
��������	���	�����	�������	��	���	����	
utvecklingen av landsbygden. En regional ut-
vecklingsplan underlättar för samarbete över 
kommungränser.11 

!����
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För företag på landsbygden är de lokala 
förutsättningarna viktigare än för företag i 
städer. Det kan vara turismnäringens bero-
ende av besöksmålet, eller en naturresurs 
som utvinns på plats. Arbetsmarknaden är 
också mer säsongsberoende och boende på 
����������	!�	����	��������	��	����	���-
sättningar.12 

Andelen anställda på småföretag är högre 
än i tätorter, 69 % av befolkningen på lands-
bygden jobbar på ett företag med mindre än 
49 anställda. Motsvarande siffra för tätort är 

10  Ibid., s 47-48
11  Ibid., s 72-73
12  Ibid., s 90

57 %.13

Landsbygdens gleshet innebär även pro-
blem för service, infrastruktur och energiför-
sörjning. Landsbygd såväl som småorter har 
ofta svårt att få underlag till detta och stora 
kostnader slås ut på få hushåll.14  

7��	���	��	�#��	���	�����	���	�����	��-
ningar, man kan bygga en lokal som fungerar 
��	����
�	
����#�	���	����	�#��������	
under samma tak eller hitta mobila lösningar 
som på grund av rörligheten kan täcka in ett 
större område. På detta område har även it-
revolutionen underlättat.15  

Men när det handlar om vägar, vatten och 
avlopp, bredband och annat som vi vill ha i 
och till varje hushåll är det svårare att hitta 
alternativa lösningar.  Här är samspelet mel-
lan lokala byarörelser, kommun och myndig-
heter extra viktigt. Samhället i stort vinner 
ofta på kollektiva lösningar och det bör därför 
vara i allmänhetens intresse att utbyggnad 
sker.

13  Glesbygdsverket (2006) Småföretagandets villkor 
på gles- och landsbygd, Tillväxtanalys, s 34
14  Westholm, E (2008) Vad menas egentligen med 
landsbygd? B. Johansson, Formas (Red.), Ska hela Sve-
rige leva?, Stockholm: Forskningsrådet Formas, s 56
15  Waldenström, C (2008) Byarörelsen- på väg mot en 
��	�������������_	Z�	`������*	7����	q{���|*	Ska 
hela Sverige leva?, Stockholm: Forskningsrådet For-
mas, s 397
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Sedan urbaniseringen tog fart i Sverige 
har det funnits perioder då stadsborna åter-
vänder till landsbygden. En idylliserad bild 
av landbygden, drömmen om frihet och själv-
�!�������	�
�	��	����	����	�������������-
hället kan idag vara lockande. 

}��	����	���	�#	��	����������	��������	
till fritidshus ses ofta som ett problem. Men 
undersökningar visar att fritidshuset an-
vänds längre perioder än förut.  Denna form 
av dubbel bosättning syns inte i statistiken, 
och inte heller i den kommunala skatten och 
detta är det egentliga problemet menar Die-
ter K. Müller.16 

Bristen av hyresbostäder och seniorbostä-
der på landsbygden är även det ett problem. 
Att inte unga och gamla kan bo kvar innebär 
en avfolkning. Det avsätts inga offentliga 
medel för att främja boende på landsbygden 
utan det är privata initiativ som får driva 
utvecklingen av nya bostäder.17

16  Müller, D. K (2008) Fritidsboende- slumrande 
resurs för landsbygdkommuner. B. Johansson, Formas 
(Red.), Ska hela Sverige leva?, Stockholm: Forsknings-
rådet Formas, s 143-153
17  Landsbygdskommitéen (2006) Se landsbygden! My-
ter, sanningar och framtidsstrategier SOU 2006:101, s 
156
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Många av de tjänster en lantbrukare utför 
�����	���	#�����	!�	�����	��	���	����	���	
någon marknad för. Därför har det på senare 
tid införts stöd för bevarandet av kulturland-
skapet, minskningar av jordbrukets påverkan 
och etablerandet av ekologiska gårdar.18  

Att besöksnäringen fått en större roll på 
landsbygden innebär nya utvecklingsmöjlig-
�����	���	!�	�
��	��������	��	���	���	���	
något särskilt på platsen. Att landskaps-
bilden bevaras är viktigt för att besökarens 
föreställningar om en plats ska besannas.

Naturturism, kulinariska upplevelser och 
aktiviteter som vårens kosläpp ska kombine-
ras med en effektiv produktion och kulturmil-
jövård. Dagens lantbrukare ska underhålla 
en besökande publik, vara miljöhjälte och 
samtidigt producera livsmedel.

!���8
)*�#������
���
+��

I Vimmerby kommuns lokala utvecklings-
plan/översiktsplan (LUP/ÖP) från 2007  skri-
ver man om att utpendlingen från kommunen 
har de senaste åren vänts till en inpendling. 
Det ökande antalet arbetstillfällen inom 
bland annat besöksnäringen ses som en orsak 

18  Björklund, J; Milestad, R (2008) Jordbruk med 
många funktioner får hela Sverige att leva.. B. Johans-
son, Formas (Red.), Ska hela Sverige leva?, Stockholm: 
Forskningsrådet Formas, s 290

"D/D�G(R��:$C:&.
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men också att boendet i kommunen är dyrare 
än att bo i en grannkommun och pendla in. 
Kommunen ser det därför viktigt att de kom-
mande åren utveckla bra boendemiljöer och 
bra kommunikationer till bland annat Linkö-
ping.19

Älö kan vara ett sådant område där möj-
ligheterna till ett individanpassat boende 
ges. Gårdar, mindre permanentboenden och 
fritids- alternativt hyresboende kan vara de 
boendeformer som utvecklas. Idag hyr en 
gård ut en stuga som permanentboende vilket 
också är ett alternativ som kan utvecklas.

Under det första seminariet i Älö var infra-
struktur i form av energi och teknisk försörj-
ning var en fråga som diskuterades. Ingen av 
de jag träffade pendlar någon längre sträcka, 
men för att tanka är man tvungen att åka 
till Vimmerby vilket ofta innebär en omväg. 
Internetanslutningen var också något som 
sågs hämmande för utvecklingen, särskilt för 
möjligheten att ha företag. 

Lantbrukande var inte en stor fråga bland 
invånarna, det var bara två utav de boende 
i byn som var aktiva lantbrukare. De övriga 
arrenderade ut marken. Men lantbruket sågs 
som en del i mångsyssleriet och de många 
benen byn står på. 

19  Vimmerby Kommun (2007) LUP/ÖP, www.vim-
merby.se (2011-04-26), s 7-9
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Den brittiska tidskriften Town and Coun-
try planning publicerade 2008 en artikel om 
en walesisk studie som jämförde hur väl all-
mänhetens ambitioner för landsbygden över-
ensstämmer med politiska direktioner. All-
�!������	������	���!�����	�����	����	
olika metoder bland annat enkätutskick och 
visionsövning som innehöll studieresa samt 
diskussion före och efter.20 

Undersökningarna i Wales visade att män-
niskorna hade starka känslor för deras lokala 
landskap. Man ville bevara och skydda det 
mot exploateringar. Men man var inte emot 
all exploatering, så länge det var rätt skala 
och var baserat på behov. Man såg på lands-
bygden som en mångfunktionell tillgång, där 
jordbruk, skogsbruk, turism och rekreation 
samspelar.21

Sammanfattningsvis var bostadsfrågan, 
transport och arbetstillfällen de viktigaste 
ämnena men även framtiden för jordbruket 
och turism var högt placerade.22

20  Scott, A. (2008). The countryside we want? N. Mat-
hews (Red.) Town & Country Planning , 77 (7/8), s. 339
21  Ibid., s 340-341
22  Ibid., s 342
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Janken Myrdal skriver i skriften ”Framti-
den – om 50 år” att den värld vi lever i idag 
kantas av rädsla för att vår livsstil plötsligt 
ska omkullkastas. Klimatförändringar och 
ekonomiska kriser hänger i luften och samti-
digt som vi blir oroliga och stressade väljer vi 
att inte agera.23 

Myrdal ser framförallt förändringar inom 
tre områden, transportsektorn, livets takt 
och globalitetens utveckling. Transporterna 
kommer att effektiviseras så att kollektiva 
resenärer snabbare och bekvämare kan ta 
sig mellan orter, bilismen kommer minska 
och i stort sett bara existera på landsbygden 
medan energislukande transportmetoder i 
stort sett kommer att försvinna. Det inne-
bär att bland annat att livsmedel kommer 
produceras mer lokalt. Vår idag snabba livs-
stil kommer att bytas mot en långsammare 
där personliga relationer värdesätt mer. 
Ett längre liv innebär att man inte behöver 
stressa igenom en karriär och deltidsarbete 
kommer bli vanligare. Man reser mer sällan 
vilket innebär att man är hemifrån en längre 
period än idag och dubbla bosättningar blir 
vanligare. Globaliseringen kommer att fort-
sätta vilket innebär såväl maktkamper mel-
lan länder, en jämnare fördelning av resurser 
och uppkomsten av en global kultur.24 

23  Myrdal, J (2008) Framtiden – om femtio år Global 
utveckling och ruralt-urbant i Norden, Institutet för 
framtidstudier (2011-04-18), s 55
24 Ibid., s 157-166

Ett effektivare transportsystem innebär att 
urbana regioner skapas, där medelstora orter 
knyts samman. Detta innebär att den tät-
ortsnära landsbygden kommer få större roll 
för semesterboendet och att även sommarbo-
ende för invånare från närliggande tätbebod-
da länder kommer bli vanligare. Glesbygden 
kommer att avfolkas ytterligare och återgå 
till vildmarker med endast ett fåtal bosätt-
ningar. Jordbrukets effektivisering innebär 
att färre kommer att arbeta med det och de 
som är aktiva kommer att specialisera sig 
ännu mer, medan antalet som odlar för eget 
bruk kommer öka. Landsbygdens rekreativa 
och biologiska värden kommer att värdesät-
tas högre, både prismässigt och ideologiskt. 
Att värna om naturen kommer bli mer av ett 
kollektivt ansvar.25  

!����
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Vid seminarierna i Älö by var inställningen 
till landsbygdsutvecklingen liknande den som 
visade sig i undersökningen från Wales. Vil-
lor vid sjökanten var inte något man önskade 
och inte heller tät exploatering.

”Det är klart att man vill låta det vara 
levande, men man vill ju inte heller förstöra 
värdena. Man har ju valt att bo såhär och 
inte i något samhälle.”26 

Som boende i Vimmerby kommun var tu-
rismen en fråga som intresserade. Man såg 

25  Ibid., s 171-174
26  Se Bilaga 1
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positivt på turism, i måttlig skala, och det 
fanns funderingar både på att starta stugbyar 
och 4H gård. En av fastighetsägarna hyr re-
dan idag ut stuga och erbjuder hyresgästerna 
�'!��	���	#�����������	�
�	������!�����		

Om utvecklingen går i den riktning som 
Janken Myrdal förespråkar och ifall Vim-
merby blir en av de orter där den urbana 
utvecklingen ökar kan Älö om femtio år vara 
ett område med både en stor andel sommar-
boende och lokalproduktion av livsmedel. 
Byarna längs med sjöarna Krön och Juttern 
kan erbjuda vackra och rekreativa säsongsbo-
enden i närheten av Vimmerby tätort. Detta 
������	�����!��	���	�����������	�
�	�!����	
arbetstillfällen under framförallt sommartid. 
Vintertid kan man tänka sig att de perma-
nentboende använder till att förbereda som-
marens ankomst, men det kan också innebä-
ra att man som åretruntboende i Älö kommer 
ha två jobb bundna till säsongen. Det är 
�������	���	����	���	�	&��	�������	�	����	�����	
grad hemifrån. Älönäsets bördiga åkermark 
kanske producerar råvaror som förädlas på 
plats i gårdarna, medan de sommarboende 
själva väljer att odla de enklare grödorna. 
Detta innebär att gårdarna kommer ansvara 
för större delen av produktionskedjan från rå-
vara till förpackat livsmedel, antingen genom 
att varje gård tar ansvar för ett produktions-
steg eller att varje gård specialiserar sig på 
en råvara. 
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�$!�,*������������
>�������	����#�	�������	��	��������-

gionalt, man tillhör Kalmar regionen men har 
betydligt närmare till Linköping-Norrköping 
regionen. I kommunens översiktsplan fram-
ställs den senare regionen som viktigare för 
framförallt arbetstillfällen. Både väg och 
järnväg mellan Kalmar och Linköping ses 
som mycket viktiga för kommunen.  Upprust-
ning av tågbanan mellan Vimmerby och Lin-
köing så att restiden blir kortare än en timme 

är ett mål för att förbättra möjligheterna till 
bland annat arbetspendling.1

För Älö innebär en ökad tillgänglighet från 
de stora orterna att man blir ett möjligt alter-
nativ för sommarboende och turism. Proble-
met idag är att kommunikationerna mellan 
Vimmerby Älö är dåliga trots att avståndet 
bara är 1,5 mil. Ett ökat invånarantal skulle 
ge underlag till tätare turer.

1  Vimmerby Kommun (2007) LUP/ÖP, Vimmerby: 
Vimmerby Kommun, s 9-10; 26

��)	
��
�
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�$&�,*��������������
Älö ligger som tidigare nämnt 1,5 mil norr 

om Vimmerby stad. Närmaste tätort är Södra 
Vi som ligger 7 km från Älö. För arbetstillfäl-
len är även Gullringen, som ligger cirka 1,2 
mil norr om Älö, en viktig ort. Där tillverkar 
Skanska och IKEA BoKlok-hus.2 

Älö ligger i ett riksintresse för kulturmil-
'������	\	�������	���	����	��	����������*	

2  Skanska (2010) Pressmeddelande: Skanskas sats-
ning på ny småhusfabrik i Gullringen ger ett 70-tal nya 
jobb, www.skanska.se (2011-05-13)

�
�	!���	���	���	�����������	���	���	!���	
naturvårdsområde från sjön Krön och upp 
längs sundet  väster om Älö. Det består av 
våtmarker och strandängar som fungerar 
som viktig rastlokal för fåglar. Öster om Älö, 
�	�'#�����*	���	���#�����������	���	���	
�����	����������������	�!�	���	!���	
����	������	���#��	+%%%	��������3

7��	�����������	�����!�	�����	���	��	����	
strandlägen i Älö är olämpliga att bebygga. 

3 Vimmerby Kommun (2007) LUP/ÖP, Vimmerby: 
Vimmerby Kommun, s 22-25 

@:&/:�U(G�B#CC-&7?�.DCC%=(�X#.+#=/&-++-=�23&�@%6/%&C#6-
Q3;5&>�Z&3>�+.&:[-&#=$\�D<4�=:/%&C#6Q3;5&>�Z$&3=�+.&:[--
&#=$\(�]Q%+$&3=�C:&.-&#=$�E&�^D&&:�@;#66+�^:/#D=:6,:&.(

@:&/:�U(R��63�E&�DC&5>-/�C:&.-&:/�C->�765�6#=Q-(

B#CC-&7?

�63
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�$��4

��*
Landskapet karaktäriseras av nivåskill-

naden. Åssluttningen på öster sida och mer 
��
��	�������������	��	�!���	����	���-
marker med stenrösen, små knotiga träd och  
ståtliga ädellövträd är också karaktärise-
rande.

7��	����������	�	�������	���	���	�����	
av formation. Den första som man möter är 
gårdarnas placering cirka 50 meter öster om 
vägen, blickande ut över Krön och odlings-
landskapet med skog i ryggen. Den andra 
formationen är de gårdar som ligger som öar 
i odlinglandskapet. Bebyggelsen karaktäri-

"D/D�U(G�V3&$5&>-=�C->�6#.:�C5=$:�23=+/-&�+DC�;-<.D&�
D<4�6#.:�C5=:�&%C�+DC�C5=:>-&(

"D/D�U(U�":6%&3>�$5&>�;:<.-&/�#=&:C:>�:;�$&3=+.:(

"D/D�U(`�^E+/-$5&>-=�6#$$-&�,5�-=�3�#�5.-&C:&.-=(
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seras även av de röda ekonomibyggnaderna 
med de speciella vita fönsterkarmarna och 
mangårdsbyggnaderna som ofta är vita, gråa 
eller gula antingen putsade, tegel eller stå-
ende träpanel. 

�$��%�.���
Tillgången till internet är viktigt både för 

���	����	���	����������!����	�	���	�
�	���	
���	�#���	���������	����������	�
�	�#��-
ter. De senaste årens utveckling av mobila 
bredband innebär att utbyggnad av det fasta 
bredbandsnätet inte är lika prioriterat. Det 
är troligt att ett mobilt bredband kan fungera 
lika bra som ett fast inom några år. För Älö 

c66%+/&:/#D=�U()�V.#++:>�+-./#D=�3;-&��63�D<4��63=E+-/

"D/D�U(h�j>6#=$+&3+-=

"D/D�U(m�p:$:+#=+7?$$=:> "D/D�U(q�]:>%$5&>
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kommer det innebära en mindre investerings-
kostnad, men en ökad användning av mobilt 
bredband kan resultera i högre pris. För till-
fället kan det vara bra att avvakta och se hur 
tekniken och priset utvecklas.4 

En viss förbättring av vägarna, bland 
annat breddning kan bli aktuellt. Vid ökad 
���������	#����	�����������	��������	���	
���	�����	��	���	��	���	����	�	���	����	���	
ske obehindrat. 

�!��#���	���	
����	Y	��	�����	&��	��-
centrum, vilket är cykelavstånd eller knappt 
10 minuter med bil. Butiken erbjuder även 
hemleveranser.

�$��+�-	��.���
Vill man hyra stuga i Älö en sommarvecka 

���	����	���	��'���������	��	�!��������	
hyr man ut en före detta arrendebostad på 
veckobasis. En utveckling av denna verksam-
het ses som en möjlighet för Älö. 

Vimmerbys växande turism är en tillgång 
även för Älö. Målgruppen är barnfamiljer och 
Astrid Lindgren fantaster. Utländska turister 
kan vara något man ska satsa på då Vimmer-
by kommun kan ses som både väldigt typisk 
svensk och väldigt unikt. Genom att erbjuda 
�����������	���	���	�����	��	����	���	

4  Ny teknik (2010) Håkan Eriksson tror på dyrare 
bredband, www.nyteknik.se (2011-05-05); Ny teknik 
(2011) �	��������	
��������������������������	

�������
www.nyteknik.se (2011-05-05)

i Vimmerby sedan tidigare. Aktiviteter som 
kan erbjudas förutom turistmålen kan vara 
kanotpaddling, aktiviteter kopplade till lant-
��#���*	��
���
�X������*	
�����#���*	���	�
�	
jakt.

Det viktiga här är också att man kan be-
vara och utveckla de verksamheter som idag 
���	��	�����	}��	�����������	���X	�
�	
lantbruk med livsmedels- eller träförädling 
!�	���	!��	���	#���
����	\���	���	�����	
träförädling på plats och där handlar det om 
���	�����	���	�!���	����	����������	��	����	
besöksnäring kan synliggöra företaget och ge 
grund till andra förädlingsverksamheter. 

�$1�+���*������

Att kombinera boende och lantbruk har 

sina motsättningar. Det illaluktande gödslet 
och insekter glöms lätt bort vid en idylliserad 
bild av landet. Det man framförallt kan göra 
för att minska olägenheterna är att inte pla-
cera boende inom ett visst avstånd från lant-
bruket. Har man veckovis stuguthyrning kan 
man låta bli att hyra ut de veckor som man 
gödslar åkrarna. Men man får inte glömma 
bort att speciellt för små barn kan det vara 
en häftig upplevelse då de stora gödselmaski-
nerna patrullerar åkermarken.

Det ökande bensinpriset och den dåliga 
����������������	!�	�
��	���	�������	���	���	
bosättningar. Att börja med att etablera som-
marstugor kan ge bussbolaget en anledning 
����	���	���	����������������	#����	����-

"D/D�U()H�^E+/-$5&>-=+�4?&+/%$:��-&C:=+7D(
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ren, om detta sommarboende så småningom 
omvandlas till året-runt boende kan bussarna 
även vintertid tänkas gå oftare. Alternativt 
kan man på privat initiativ ordna exempel-
vis bilpooler eller en minibuss/taxi service på 
lokal nivå. 

Ett höjt pris för bygglov och höga kostnader 
för detaljplanearbete innebär att investe-
ringskostnaderna är stora. Priset på villa-
tomter i omkringliggande tätorter kan även 
påverka intresset för att bygga utanför tätort. 
Ifall de iordningställda tomterna säljs till ett 
lågt pris kan det konkurera ut tomter där 
man själv måste ordna med vattenförsörjning 
och avloppsrening. Detta problem kan lösas 
med att man i samband med tomt/småhusför-
säljningen erbjuder en avloppslösning och att 
gemensamma brunnar används. 
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1�)	
����	
�
odlingslandskapet och sjön. Viss gallring av 
skogen längs sjön kan behövas.

Sommarboende bör undvikas i bycentrum 
och placeras i utkanterna. Även detta kan 
härledas till historia då torpen placerades i 
byns utkanter. Idag är dock syftet att under-
lätta för service och undvika ”ödehus” i by-
kärnan under höst och vinter. Ett alternativ 
är att sommartorp placeras i nära anslutning 
till ett permanenboende.

Den mörkare röda nyansen visar vart per-
manentboende kan placeras och den ljusare 
vart sommarboende kan placeras.

p���
��v�V��
	

Att utöka turismverksamheten i Älö kan 
vara ett intressant alternativ för framtiden. 
Om en stugby ska byggas är en av de fyra 
blå-markerade lokaliseringarna lämplig. Det 
är framförallt eftersom de ligger på öppen 
mark och kan ge vackra utsikter. 

1$&�%������	��
Det är självklart att varje nybyggare själv 

ska få styra utformningen av sin bostad. 
Detta är en viktig konkurensfaktor för lands-
bygden jämfört med tätorter. Men om man 
ska se till vad man i ny bebyggelse kan välja 
att lyfta fram är det faktum att huvudbosta-
den på gårdarna oftast inte är målade med 
falurödfärg, utan har en ljus nyans av grått, 
vitt eller gult. Att bostaden har en frontespis 

1$!�6�����
���
Paradoxalt nog kommer jag föreslå en viss 

grad av funktionsseparering för att kunna 
bevara funktionsblandningen. Lantbruket 
ska kunna fortgå utan hinder. För att kunna 
ha en funktionsblandning i Älö krävs det 
funktionsseparering. Kartan på följande sida 
zonindelningen och här följer er kort beskriv-
ning till varje zon:

w��v�]��
���

De delar av näset som idag brukas av lant-
bruket ska bevaras. Förändringar av land-
skapet ska visa hänsyn till produktionen.

w���v�^�������

Naturvårdsområdet lämnas orörd. Om det 
kan ske utan att störa kan en stig och en bro 
över sundet anläggas, det skulle göra om-
rådet tillgängligare för såväl besökare som 
naturvårdare.

X��v�x������

Bebyggelsen har historiskt sett legat i 
�#����������	���	'��	�
�	���	���	����	
argument för att ny bebyggelse också place-
ras längs åsens sluttning, istället för på näset 
eller andra platser i området. Byn är idag 
spridd i landskapet och nya gårdar eller per-
manentbostäder  skulle förstärka känslan av 
���	���	���	���	��
����#��	�������	��!�-
��	��������	���	��	�#��������*	�����������	
från den södra delen, nämligen utsikten över 

0:;<:=>?@<AB@C=D
    Naturvård
    Lantbruk
    Nya bostäder
    Möjlig lokalisering  

    av stugby
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är även det vanligt i området. 

I detta fall är placeringen av byggnaderna 
viktigare för platsens karaktär än hur de 
��	#��	��	�!��	#�����	���	����
����	���	
placering av byggnaderna. På följande si-
dor tillämpas principerna på förslag till nya 
fastighetsbildningar. Visuellt kommer de sex 
nya fastigheter kommer inte påverka mycket 
ifall de är ligger nära varandra medan 26 nya 
kommer påverka i stor grad. 
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"�'	��44���	��
��	����	���	���������	���	!�	���	�����-

hus. Det kan vara arrendebostad eller dräng-
stuga. För att bevara detta bebyggelsemöns-
ter kan ny bebyggelse placeras i grupp om 2-3 
bostadshus. Avståndet mellan husgrupperna 
kan däremot vara ganska stort.

=�
������
*�
������
Precis som i de gamla gårdarna är en bostad 

större än de övriga. Det kan vara en hästgård 
medan de mindre bostadshusen är säsongsbo-
ende eller mer lättskötta bostäder. 

)	
������
��
�����
��
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&���������
Älö var ursprungligen en radby. Ny bebyg-

gelse bör därför placeras för att återskapa 
bykänsla. I Älö var husen placerade i åsens 
�#������	�
�	���	!�	�!�	��	����	�����	���	
största kvaliteten men utsikt över sjön och 
odlingslandskapet.

<����
4'
��$��*	��
��	�#	��	����	�������	��	��	��#������-

en ligger en bit högre upp än vägen. Nedanför 
�#��	���	������	���������	��	���������	
kan följa detta mönster.
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1$��0�����
���
Fler besökare till Älö kan innebära en posi-

tiv utveckling av befolkningen. Uthyrning av 
�������*	���������	�
�	���#��#�����	���	
cyklar kan ge turisten ett mervärde då stuga 
���	�	&���	Z�
�#����	��
��	!��	!�	#��!���	
för kanotuppläggning och en liten grillplats 
hade kunnat anläggas. Att anlägga ett be-
söksmål på Kalvön är ett spännande alter-
nativ. En gångstig som går runt näset och en 
bro över till andra sidan ån tillgängliggör en 
varierad miljö. Möjligheter att träffa djur och 
4H-aktiviteter kan vara lockande.

Karta 6.6 visar de åtgärder som kan göras i 

området för att förbättra för besöksnäringen. 
De mörkblå områdena är platser som kan 
göras i ordning för kanoter och roddbåtar. 
De gröna området visar vart skogen behövs 
gallras för att ge en bra utsikt och den röd-
streckade linjen visar vart en gångstig och 
bro kan anläggas.

���	������	���	��	����	����	����	���!�-
der och dess genomförande.

1$��4�����������
�����	
�
En utbyggnad av bostäder och stugor i Älö 

kommer framförallt att innebära ett ökat 
behov av avloppsrening. Med moderna re-
ningsmetoder som minireningsverk kan dock 
utsläppen minimeras och konsekvenserna 
blir då inte betydande.

�������	!�	�����������	��	������	��	���-
mer påverka. Det är mycket svårt att påver-
��	����������*	���	����������	!�	���	���'#��	
hyresgäster upphämtning vid tåget.

Den förändrade markanvändningen på de 
anvisade områdena ska inte ha någon större 
inverkan i sig. Vid ny byggnation kommer 
stenrösen bevaras, och i övrigt är de anvisade 
områdena inte känsliga biologiskt. 

Som positiv effekt kan man tänka sig att 
turism kan ge ett större underlag för att 
bevarande och vård av hagmarker och forn-
lämningar i området till frömån för biologisk 
mångfald.

@:&/:�`(`�@:&/:�3;-&�5/$E&>-&�+DC�.:=�$3&:+�#�DC&5>-/(

0:;<:=>?@<AB@C=D
   Gallring av skog
   Kanot uppläggnings 
   plats
   Promenadstig 
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De olika planförslagen kommer påverka 
olika mycket. Vid den största utbyggnaden 
innebär det att lantbruket blir svårare att 
genomföra i sluttningen. Om det produktiva 
lantbruket ersätts med småskaliga mer hob-
byliknande lantbruk kan det få en positiv 
effekt för mångfalden medan ifall det ersätts 
med lågklippta gräsmattor ger det en utarm-
ning.

Fler boende borde ge en större samman-
hållnig i byn. Man får mer att säga till om i 
kommunen och det kan även ge ekonomiska 
fördelar.
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Syftet med detta arbete var att utveckla en 
plan för nya bostäder på landsbygden som be-
varar ett glest bebyggelsemönster med funk-
tionsblandning utan att störa eller förstöra 
natur- och kulturvärden. Planen som fram-
ställdes har tagit hänsyn till dessa aspekter 
och utgör guidelinjer för framtida utveckling. 
Arbetet grundar sig teoretiskt i analyser av 
landskapets utseende och dess uppkomst, 
dagens behov och framtida utveckling. Ana-
lyserna sammanställdes och principer, mark-
anvisningar och utvecklingsförslag har tagits 
fram.

Arbetet i sig säkerställer dock inte att rikt-
linjerna följs eftersom det inte är ett juridiskt 
dokument, men utifrån planen kan de boende 
styra var och vad som händer i området. Att 
markägarna är eniga med planen är nästan 
lika mycket av en garanti som ett laglig doku-
mententation.

Genom att låta planering utgå från de 
boendes visioner och från platsen förutsätt-
ningar kan man uppnå det bästa resultatet. 
Vad man kan önska är att processerna görs 
mindre byråkratiska och kunskapen om pla-
neringsprocessen når ut till allmänheten. Det 
är förståeligt att kommuner inte har resurser 
till att sitta ner och ha småskaliga möten 
���	�����������*	�
�	��	����	����#���	���	
redan eller är på väg att använda sig av kom-
munikativ planering i framförallt översiktpla-
nearbetet. Men att sprida kunskap behöver 
inte kosta mycket och en ökad kunskap kom-
mer leda till en effektivare planering.

5�8��	���������.�
�	���
��

I Älös fall kan turism vara en nyckel till ut-
veckling. Ingen undersökning har ännu gjorts 
på ifall en stugby i Älö kan locka besökare. 
Man vet inte heller om det skulle få den po-
sitiva effekt  som innebär arbetstillfällen och 
inkomster. Att hitta sin nisch är viktigt, och 
att vara beredd på att lägga ner både tid och 
pengar i ett inledningsskede. Det är en risk, 
���	���	���	�����	���	���	����	��
���	
att vinna.

För vidare arbete kan det vara intressant 
att kolla nogrannare på anledningar och 
������	���	����������	�
�	#���������	����	��	
landsbygd. Många som växer upp på lands-
������	������	����	�!������	�!�	���	!�	���	���	
eget boende. Vissa återvänder när de bildar 
�����'*	�
�	��	����	�!����	����������	����	
när de blir så gamla att de inte länge kan 
sköta om sig själva eller sin fastighet. För 
����������	���	���	����	����	���	�����	����	
en by där man inte har släktingar, att vara 
utsocknes kan bli ensamt. Mentaliteten har 
blivit mer öppen allteftersom landbygden har 
förändrats, men man måste vara medveten 
om att det historiskt sett inte har varit så.
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Bilaga 1: Redovisning av gruppintervju 1 

Om intervjun 

Struktur 
Gruppintervjun genomfördes som ett ostrukturerat samtal. Ramar för diskussionen var 
jordbrukspolitik, Älös historia och hur verksamheter ska utvecklas i området. Texten är en 
sammanfattning av vad som sades. 

Inbjudan 
Samtliga fastighetsägare i området var inbjudna, totalt tolv familjer. På mötet fanns tre 
representerade. 

 

Gruppintervju 1 

Närvarande och förkortning 
Peter Anemyr, egenföretagare och landbygdsentreprenör    

Karin Anemyr, kostchef  och landsbygdsentreprenör  

Peter Karlsson, mjölkbonde   

Daniel Eriksson, Industriarbetare  

Koder 
Arrende A 

Jordägande A1 

Att arrendera A2 

Fastighetsmarknad F 

Köpare F1 

Säljare F2 

Fritidsboende F3 

Lantbruk L 
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Storskalighet vs. Småskalighet L1 

Livsmedelsförädling L2 

Konkurrenskraft L3 

Produktions/metodval L4 

Livsmedelsförädling L5 

Vägen till marknaden L6 

Näringsliv N 

Egenföretagande  N1 

Mångsyssleri N2 

 N3 

Problem och hinder N4 

Samverkan S 

I byn S1 

Mellan kommun och landsbygd S2 

Landsbygdsutveckling S3 

 
Ämne: Fråga / Svar: Kod: 

Arrende 
 
 
 

 De flesta jordägare i Älö arrenderar ut sin åkermark och är inte 
själva lantbrukare. Peter Anemyr säger: ”Som jordägare sitter man 
på ett kapital, att arendera ut jorden är ett tillfälligt skede. Man kan 
inte styra avkastningen, bara genom arrendeavtalet.” Att hitta en 
annan användning för marken är en av de anledningar till att 
fastighetsägarna vill ha en anlys av deras utvecklingsmöjligheter. Att 
hitta en sammarbetsform där alla går in med sin fastighet som 
kapital och bildar ett bolag, och på så vis får ett effektivare jordbruk 
hade varit bra, menar Peter A. 

A1 
 
 
 

 De flesta arrenderar marken bor utanför byn, men Peter Karlsson 
som bor har mjölkkor och arrenderar mark till vallodling. Totalt 
arrenderar han av 8 personer. I vissa fall betalar han arrendet med 
hö, om han till exempel arrenderar av en hästgård. Frågan är hur det 
går för de som arrenderar om vi slutar med det, säger Karin. 

A2 
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Fastighets-
marknad 

Just nu är ett par av gårdarna till salu. Daniel menar att det inte är 
så många som är intresserade av att köpa hus på landsbygden. I alla 
fall inte av de som har bott här, de vill bara härifrån. När det gäller 
hästgårdar har man märkt att det finns ganska många intresserade. 
Det kan hända att de som har erfarenhet av att bo på landsbygden 
inte har samma idylliska bild som de från tätorten.  

Man är också säker på att de gårdar som är till salu troligtvis inte 
kommer säljas till lantbrukare. Kanske kan vi bli en större grupp av 
entreprenörer, funderar Karin.  

F1 

 Man ser även en risk i att gårdarna blir sommarhus.  Det är ju döden 
för en by då gårdar blir sommarboende, säger Peter K.  

F3 

 Peter Anemyr berättar att man i Ramkvilla köper upp alla hus som 
är till salu för att sedan hyra ut till personer man vet ska använda 
huset som permanentboende. Det fungerar men det blir ju selektivt. 

F2 

Lantbruk När man diskuterar lanbrukande är jorbrukstöd en stor fråga. EU 
och Sverige måste ha jordbrukstöd eftersom andra länder har det, 
annars klarar man inte konkurrensen säger Peter K. Stödet bidrar 
också till att det blir trender i vad som produceras. Exempelvis har 
handjursstödet gjort så att alla skaffar fler kalvar, men stödet är en 
bestämd pott så det innebär att varje kalv blir värd mindre.  

L3 

 Det är även så att nyheter inom tekniker och val av grödor går i 
trender. Ifall man får höra att någon testat något nytt vill man ju 
själv testa också, menar Peter K. 

L4 

 Småskalighet i jordbruksproduktionen anses inte konkurrenskraftigt. 
Det är ofta svårt att hitta vägar ut på marknaden. Ifall man har ett 
stort bolag bakom, som exempelvis med skånemejeriets 
lokalproducerade mjöksorter går det säkert, då har man försäljningen 
av den vanliga mjölken som garant och man kan bygga upp de lokala 
märkena. Man kanske skulle kunna göra samma sak med kött- och 
spannmålsproduktion, funderar Peter A. I Norge har man reglerat så 
att inte gårdar får vara över 16 hektar, säger Peter K. Fördelen med 
en stor gård är också att man kan ha anställda och därmed ta 
semester. Men stora bolag har ofta större vinstkrav, säger Daniel. 

L1 



Annasara Bergkvist 2011-05-16 
 Fysisk planering för en ny landsbygd 
- en studie av Älö by   
Kandidatarbete 
15 hp 
   

 4 
 

 Ett sätt som hade kunnat underlätta för småproducenter att etablera 
sig på marknaden är ifall butikerna sålde mer lokalproducerad mat.  
Till exempel skulle Lrf kunna ha ett avtal en stor butikskedja som 
innebär att de säljer lokala produkter, säger Peter A. Peter K har hört 
att det finns butiker med sådana avtal. 

L6 

 Livsmedelsförädling är inte heller något man funderar på. För att det 
ska fungera så ska man ha flera produkter, inte bara osten utan 
brödet och honungen också, säger Peter K.  

L7 

Näringsliv Egenföretagande på landsbygden innebär ofta mycket jobb. Karin 
berättar att i Kisa gör man marmelad och har gårdscafé, och de har 
fått kämpa rätt mycket. Man måste därför brinna för det man gör för 
annars är det inte värt tiden man lägger ner. Man gör det man måste, 
menar Peter A. Hans eget företag startades efter att stormen Gudrun 
förstörde mycket av hans skog. 

N1 

 Byns många olika verksamheter ses som en styrka. Det handlar ju om 
att bygga upp verksamheten så man blir mindre känslig för 
förändring och då gäller det att ha många ben att stå på.  

Och det finns många ideer om vad man kan starta för verksamheter. 
Peter Anemyr är den som har flest idéer. Han har är intresserad av 
att kunna erbjuda hotellstandard i en hyrstuga, tex bäddade sängar 
och matleveranser, men det finns så många lagar och regler som 
hindrar. Till exempel så måste man ha kylvaror kylda under 
leveransen till stugan, det går inte med vanlig bil. Han har också 
funderat på att ha sommarboende för tyska seniorer, där de kan ha 
lite djur att pyssla om, så tar han hand om djuren på vintern. 

Peter K pratar om 4H gård. Han tror att dottern i en av gårdarna har 
pratat om att hon ville starta det och därför valt 
naturbruksprogrammet. Kring detta finns det också en massa lagar 
och regler. Vid  till exempel ridning och hölassåkning finns det 
mycket säkerhetsregler.  

N2 

 Det är ofta en stor risk i att starta en verksamhet. Det är inte alla 
som vågar ta den.  Det finns en kärna som har bott här hela sitt liv 
och har mycket att förlora, då vågar man inte satsa på något nytt 
säger Karin. Vi som har räntor på gården måste ju hitta sätt att tjäna 
pengar, fortsätter hon, men ibland känns det nästan som lite fult.  

 

Samverkan Som boende på landet är  det nödvändigt med samverkan och 
gemenskap. Återupptagandet av bystämma för att få gemenskapen 
var nödvändig, säger Peter A. Det handlar både om att lösa rent 

S1 
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praktiska frågor som att skapa en god stämmning. 

 Att kommunen har blivit mer samarbetsvillig märker man bland 
annat i översiktsplanearbetet. Vid förra översiktplanearbetet hade 
man brainstorming-möte och denna gång har man startat 
studiecirklar med LEADER-stöd, med inriktning på 
landsbygdsutveckling. 

S2 

 Om att hålla landsbygden levande säger Karin så här: ”Det är klart 
att man vill låta det vara levande, men man vill ju inte heller förstöra 
värdena. Man har ju valt att bo såhär och inte i något samhälle. Det 
är viktigt att visa hänsyn.” 

S3 

 Men man ser också att det finns ett behov av att förbättra 
infrastruktur och försörjning. Man åker ofta mellan Älö och 
Gullringen, men måste åka in till Vimmerby för att tanka, säger 
Peter A. Internetanslutningen är dålig och bussarna går sällan. För 
att utveckla landsbygden krävs det att det finns en energiförsörjning 
och teknisk infrastruktur, säger Peter K. 
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Bilaga 2: Redovisning av gruppintervju 2 

Om intervjun 

Struktur 
Semistrukturerad med frågor nedan. Även visa ritningar 

Inbjudan 
Skedde till de som var på första mötet samt 1 person till, som tyvärr inte kunde 
komma. Telefonintervju kommer därför hållas.  

 

Gruppintervju 2 

Närvarande och förkortning 
Peter Anemyr, egenföretagare/landbygdsentreprenör 

Karin Anemyr, hälsochef  och landsbygdsentrprenör  

Peter Karlsson, mjölkbonde   

Daniel Eriksson, Industriarbetare  

Frågor 
Vilken koppling har du till Älö? Varför har du valt att bo just här? 1 

Vilka platser i området är viktigast att bevara? Till exempel:  2 
Bra picknickplatser, fina promenadstråk. 

Små berättelser: Finns det personer eller händelser som har präglat  3 
Älö och livet i Älö? Berättelserna får gärna vara platsknutna. 

Vilken roll vill du ha i ett framtida Älö? Har du några drömmar eller  4 
hobby som du vill utveckla? 

Praktiska frågor: serviceutbud, infrastruktur, typ av bebyggelse 5 

 

Frå
ga: Svar: Kod: 

1. Gården som Karin Anemyr bor på är hennes barndomshem. Hon och 
Peter köpte gården då hennes föräldrar ville flytta till seniorboende. Då 
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hade hon bott i tätort sedan hon flyttat till Vimmerby för att gå på 
realskolan, för nästan 30 år sedan. Därefter flyttade hon till Hultsfred 
för gymnasiet och blev kvar eftersom det var lätt att få jobb. Hon var 
tveksam innan de bestämde sig för att köpa gården, hon mindes hur det 
var att vara beroende av någon som ville skjutsa en till kompisar och 
aktiviteter.  

Peter Anemyr hade ingen koppling till Älö före han träffade Karin. Han 
är uppvuxen i Vimmerby och säger att det var en slump att de köpte 
gården. De hade precis börjat kolla efter hus när Karins föräldrar 
berättade att de skulle flytta. Då tyckte de att det kändes rätt att köpa 
över gården. 

Daniel Eriksson kommer från Södra Vi. Hans morföräldrar bor i Älö och 
han hjälper dem ofta med olika sysslor. Han kommer ta över gården då 
morföräldrarna vill flytta. Som liten spenderade han mycket tid i Älö och 
han känner att han har sina rötter där. 

Peter Karlsson växte upp i Älö men har bott i Uddevalla i fem år. Han är 
ingen storstadsmänniska och har alltid känt att han vill ta över gården 
och mjölkkorna.  

Slutsats 

De flesta i Älö har någon form av släktband till byn eller området, 
frågan är om det kan vara ett hinder för inflyttande från andra platser. 

 

2. Det är svårt att komma på bra platser, man är ju lite hemmablind. Det 
finns inga platser som kan vara av allmänintresse i Älö, inleds svaret på 
denna fråga. Det är mest hagar och det är inte bra att springa där och 
störa djuren, sjöns botten är dyig. Men allt eftersom kommer de på fler 
och fler platser. Det ligger två roddbåtar nere vid gamla tegelbruket på 
udden i stubbevik. Där brukar kanotisterna tälta och det kör ner bilar 
då och då under ljumma sommarkvällar. Fortsätter man längs vägen 
kommer man upp till det samfällda grustaget är ån smal och man skulle 
kunna anlägga en bro över till andra sidan. Det finns en vacker plats där 
det växer liljekonvaljer, men det är Karins egna hemlighet. Vid Älös 
gamla festplats har markägaren anordnat grillplats och platsen används 
då de boende i Älö anordnar festligheter ihop. Förutom detta kan man 
både jaga och fiska i Älö, och på vintern kan man åka skridskor på den 
grunda sjön. Med cykel kan man ta sig över till Djursdala, där finns 
badplats och en sevärd kyrka. 

 



Annasara Bergkvist 2011-05-16 
 Fysisk planering för en ny landsbygd 
- en studie av Älö by   
Kandidatarbete 
15 hp 
   

 3 
 

Slutsats 

De åtgärder som kan behövas för att främja rekreativa aktiviteter är:  

� Anordna en kanotuppläggningsplats med möjlighet att grilla, 
tälta osv. Då krävs att markens hävd sker på annat vis än idag 
då kalvar och kor betar platsen. Kanske får  kan vara bättre? 

� Binda ihop vägarna så att en promenad slinga längs udden 
skapas. Eventuellt anlägga en bro till andra sidan. Gångstigen 
kan placeras antingen i skogsbryn eller bitvis i skog. 

� Vägen till Djursdala ses över så att man säkert kan ta sig dit med 
cykel. 

3. Slaktaren Melker i Fållen finns det många historier om, tegelbruket och 
dess verksamhet har påverkat Älö dels som en arbetsgivare före kriget 
och dels genom de lämningar som återfinns på plats idag,  rester från 
bruket och skrotade tegelstenar samt den stora stenkista som de 
arbetslösa efter brukets nerläggning sattes att bygga. 

Slutsats 

Framförallt värna minnet av händelser på platsen. 

 

4. Det är lite svårt att säga vad man helst vill göra, men alla är överens om 
att de vill vara aktiva, visa upp och hålla byn levande. Delaktighet och 
sammanhålling är viktigt för att behålla och öka antalet boende. Redan 
idag har de en årlig träff då alla i byn gör något ihop. Vem som 
arrangerar går efter ett rullande schema.  

Karin berättar om att hon har hört talas om caféverksamhet där varje 
by har en dag i veckan med café. På så vis blir själva jobbet inte så 
krävande och man har alltid ett café i närheten. Att erbjuda frukost på 
verandan till hyresgäster är också något som är trevligt, men inte varje 
dag. Karin och en av de andra kvinnorna i byn har också  preatat om 
öppen trädgård. 

Peter K skulle också tycka det var kul med någon form av 
caféverksamhet. Det kan dock bli lite problematiskt med lagar kring 
djurhållning. Han ser gärna att han har en aktiv roll i byn. 

Daniel är fast besluten om att han vill ha något att göra i Älö. 
Djurhållning låter lockande, kanske är det han som sköter om fåren till 
hävden av kanotplatsen. Annars är jakt och fiske stora intressen. 

Peter A är en entreprenör ut i fingerspetsarna. Han har alltid idéer på 
saker man kan göra, allt ifrån seniorboende för tyskar till tillverkning 
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av plastdetaljer till industrin. Han hade gärna varit underleverantör till 
någon form av industri. Idag tillverkar hans företag småhus, husblock 
och andra mindre byggnader. Han är också intiativtagare till mycket av 
de gemensamma händelserna. 

Slutsats 

 Med exempelvis en stugby kan verksamheter byggas upp kring 
semesterfirare. Café, spa-anläggning och uthyrning av kanoter och 
cyklar. Man kan annordna jaktträffar och årliga arrangemang. Detta 
kan i sin tur leda till att efterfrågan på sommarstugor och 
permanentboende ökar. 

För att attrahera besökare är det viktigt att bevara de små 
hagmarkerna, vissa har man redan planterat igen och andra är påväg 
att tas ur bruk eftersom betet är magert. Om hagmarkerna är en av 
förutsättningarna för turism bör endel av vinsterna från  turismen ses 
som en direkt effekt av hagmarkerna.  

Om man kan skapa arbetstillfällen i byn är det också en möjlighet till 
utveckling. Det finns inget hinder mellan att arbeta för att utveckla de 
olika produktionerna i området samtidigt som besöksnäringer. 

5. I Södra Vi, 6 kilometers avstånd, finns skola distriktsköterska och 
matbutik. Matbutiken har postutlämning ochhar även börjat med 
utkörning av varor. Vad man saknar är en bensinmack, den närmsta 
finns i Vimmerby 1,5 mils avstånd. Posten delas också ut senare än i 
tätorterna vilket gör att konkurrenter i staden kan svara på annonser 
tidigare. Internetanslutningen går via telefonnätet och är inte bra, då 
tekniken snart är förlegad behöver man hitta nya lösningar. 

Slutsats 

Det största hindret för utvecklingen är internetanslutningen. All 
verksamhet behöver internet idag och att lägga ner bredband kan bli 
kostsamt. Trådlöst bredband via mobilnätet har de senaste åren 
förbättrats och kommer kanske i framtiden vara ett bättre alternativ, 
dock kan den ökade datatrafiken innebära en höjning av priset. Att 
avvakta kan vara en fördel i detta läget. 

Om nya bostäder ska byggas krävs en bra hantering av VA, inbygda 
system i huset och minireningsverk kan vara lösningen. 
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Bilaga 3:  Åtgärdslista för fysiska åtgärder 

Om listan 
 

Denna åtgärdslista är tänkt att fungera som en tidsplan eller milstolpe plan där 
avslutandet av en åtgärd innebär uppstart av nästa. Detta är den ordning jag föreslår 
man ska använda dels för att minska risktagandet och dels för att säkerställa att viktiga 
funktioner genomförs i tid.  

 

Etapp stugby 
 

Åtgärd Genomförande Beroende 

Marknads-undersökning Inledande Inga 

Översyn av rekreativa områden 
och dess tillgänglighet. Innebär 
gallring av träd, stigbildning där 
det inte finns idag samt 
betesmarkernas organisering. 

Inledande, parallellt med 
eventuellt lovsökande 

Inga, men ifall 
marknadsundersökni
ngen var negativ så 
är det mer för privat 
bruk. 

Planläggning av stugor, tillstånd 
hos kommunen ev. 
detaljplanearbete 

Upprättandet av en detaljplan 
tar minst 6 månader.  

Marknadsundersökni
ngen måste ha visat 
att det kan finnas 
efterfrågan på 
veckoboende i Älö. 

Uppbyggnad och anläggning av 
boende 

Efter detaljplan, beräkna 6 
månader 

Alla tillstånd måste 
vara färdiga. 

Praktiska åtgärder före uppstart 
som hemsida, 
trägårdsanläggning, 
parkeringsplatser, 
hyrcyklar/kanoter osv. 

I slutskede av bygget Uppstart ska kunna 
ske inom en månad 
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Etapp Verksamhetsutveckling 
 

Åtgärd Genomförande Beroende 

Marknadsundersökning Inledande Inga 

Utveckling av verksamheter 
beroende av turismen, t.ex. café  

Antingen redan första året 
eller då stugorna har börjat få 
högre beläggning. Beräkna ett 
år 

Det måste finnas 
kunder 

Lokalutveckling, antingen 
detaljplanemässigt eller endast 
bygglovsmässiga 

Kan starta då 
förutsättningarna för företaget 
är klara. Beräkna 6 mån 

Att affärsplaner är 
upprättade 

Uppstart   


