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Inledning
Syfte
Syftet med examensarbetet har varit att upprätta ett förslag över
hur man kan utveckla ön Ljusterö i Stockholms skärgård, samtidigt
som man säkerställer och bevarar de kvaliteter som finns på ön.
Examensarbetet syftar också till att utreda hur man kan integrera
Ljusterö i en växande förortskommun, samtidigt som man bibehåller
öns specifika karaktärsdrag. Examensarbetet ska kunna användas
som ett idé-underlag för de planprogram som kommunen planerar att
upprätta över olika delar av Ljusterö, samt eventuellt i viss mån även
för den kustplan som ska upprättas.
Bakgrund och problembeskrivning
Den stora omvandlingen av fritidshus till permanentboende
ställer ökade krav på ön inom många områden, som till exempel
kollektivtrafik, service, handel och VA. Dessutom finns redan
intressekonflikter mellan permanentboende och fritidsboende
och dessa kommer att öka vid en ökad permanentomvandling av
fritidsbebyggelsen.
Det hårda tryck som Ljusterö utsätts för gör det nödvändigt att upprätta
någon form av framtida reglering, så att den framtida utvecklingen och
exploateringen kan ske på ett genomtänkt sätt.
I examensarbetet ställs viljan att bevara öns karaktär mot behovet att
exploatera tillräckligt för att tillgodose den stora efterfrågan som finns
av att bosätta sig på Ljusterö.
I Österåkers kommuns Översiktsplan från 2006 har man bestämt att
man ska upprätta planprogram för tre olika utvecklingsområden på
Ljusterö; Mellansjö, Arnö/Marum och Linanäs/Laggarsvik/Skärsberget .
Dessa planprogram är tänkta att studera utvecklingsförutsättningarna,
samt att säkerställa de permanentboendes och fritidsboendes behov
av utveckling och service, såväl som båtlivets krav på detsamma.
Dessutom vill man undersöka möjligheten att placera en campingplats
på ön.
Vid en ökad omvandling till permanentboende blir en utbyggnad av det
kommunala VA-nätet nödvändig.


På Ljusterö finns flera områden med kulturmiljö av kommunalt intresse,
samt områden som är ekologiskt särskilt känsliga (ESKO). En framtida
exploatering måste ta hänsyn till dessa.
I Översiktsplanen nämns även att det i framtiden kan bli aktuellt att
utreda en fast förbindelse till ön, i en fördjupad översiktsplan eller i ett
planprogram, för området Östanå/Roslags-Kulla. Tankar finns även på
att förlänga Roslagsbanan norrut mot Norrtälje. Då skulle en hållplats
placeras vid Östanå, fastlandssidan av färjeläget, vilket skulle ge helt
nya möjligheter/problem för Ljusterö.
I Översiktsplanen står att utvecklingsförutsättningarna för ett stråk
från färjeläget via Mellansjö till Åsättra bör utredas i ett planprogram.
Utvecklingen av just detta stråk blir än mer aktuellt vid en förlängning
av Roslagsbanan, eller vid en eventuell bro- eller tunnelförbindelse.
Tillvägagångssätt
Examensarbetet innehåller en teoretisk del, i vilken tidigare hanteringar
av problematiken med omvandlingen av fritidshus till permanenthus
skall lyftas fram. Relevanta utredningar och studier tas upp, bland
annat så har Regionplane- och Trafikkontoret gett ut flera skrifter som
tar upp problematiken med omvandling av fritidshusbebyggelse, liksom
flera tidigare examensarbeten.
Ljusterö har inventerats mycket grundligt, delvis för att kunna beskriva
platserna, och dels för att identifiera de specifika karaktärsdrag som ön
uppvisar. Intervjuer har genomförts med några personer med mycket
god lokalkännedom, och dessa intervjuer har legat till grund för en
SWOT-analys av ön.
Analysen har, tillsammans med en utredning, baserad på relevant
litteratur och kunskapsinsamling, identifierat några områden som
särskilt intressanta att arbeta vidare med. Dessa områden
har sedan analyserats grundligare med hjälp av den norska
landskapsanalysmetoden Kvalitativ stedsanalyse.
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Karta från Österåkers kommuns översiktsplan
Analysen har sedan legat till grund för ett utvecklingsförslag för
Ljusterö, och dessutom pekat ut ett område som särskilt intressant
att gå vidare med. För detta område har ett mer detaljerat förslag
utarbetats.
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Åkersberga





Del 1 Det förflutna och nuet





Del 1 DET FÖRFLUTNA OCH NUET
Fakta om Ljusterö, Allmänt:
Österåkers kommun ligger ca 3 mil norr om centrala Stockholm. Från
Stockholm finns både pendeltåg och flera busslinjer till kommunen, och
det tar ungefär en halvtimme till centralorten Åkersberga. Kommunen
är en kustkommun, och stor del av landarealen utgörs av öar.
Österåker är en av de mest växande kommunerna i länet,
och alltså i landet. Befolkningen uppgår i dagsläget till 37 500
personer. Regionplane- och trafikkontoret (RTK) bedömer att
Stockholmsregionen kommer att ha en befolkningsökning på ca
600 000 personer fram till år 2030, och Nordostsektorn beräknas
få en snabbare tillväxt än regionen som helhet. Österåker ingår i
Nordostsektorn, tillsammans med kommunerna Täby, Vallentuna,
Norrtälje och Vaxholm. Enligt kommunens översiktsplan från
2006 räknar man med att det kommer att bo ca 60 000 personer i
kommunen 2030.
Om den förväntade befolkningsökningen infrias kommer det att
innebära ett ökat behov av att bygga i Österåker.
Ljusterö är den största ön i kommunen, och den permanenta
befolkningen på Ljusterö och omkringliggande öar är i nuläget ca 1750
personer. Under sommarmånaderna ökar befolkningen dock till det
tiodubbla, på grund av de många fritidshus som finns på ön.
Ön har även bra kommunikationer med fastlandet tack vare den bilfärja
som går mellan Ljusterö och Östanå. Tack vare detta är det många
som väljer att bosätta sig på Ljusterö, och i kommunen som helhet
pågår en omvandling av fritidshus till permanentboende. Detta är ett av
de största nuvarande problemen i kommunen eftersom den befintliga
infrastrukturen, såväl som service och dylikt, inte klarar av den ökande
befolkningen.
Den relativt stora befolkningen ger underlag för god service på ön. Det

finns två livsmedelsaffärer på ön, och två åretruntöppna kiosker. En
av livsmedelsbutikerna fungerar även som ombud för både apoteket
och systembolaget. Ön har både dagis och förskola, samt grundskola
1-9. Det finns också ett äldreboende, distriktssköterskemottagning,
postkontor och flertalet mindre verksamheter. Däribland det så kallade
Skärgårdskontoret som erbjuder bland annat distansarbetsplatser.
I Linanäs finns livsmedelsbutik, som är både apoteks- och
systembolagsombud, café, restauranger, hembageri, gästhamn och
pensionat.
I nuläget är det dock osäkert om livsmedelsbutiken kommer att finnas
kvar.
På Ljusterö Torg finns också en livsmedelsbutik, samt matcafé, post,
frisör, Information Österåker med kommun- och turistinformation,
Skärgårdskontoret Ljusterö AB (som hyr ut distansarbetsplatser),
fastighetsmäklare, datakonsult m.m.
Vid Ljusterö färjeläge finns kiosk med servering, bensinmack,
laxförsäljning från lokal fiskodling.
Fakta om Ljusterö, Historiskt:
Ljusterö har varit bebott länge, detta trots att det på grund av
inlandsisen var betydligt mindre fast mark i skärgården förr.
Under 1800-talet skapade landhöjningen en ö av de tidigare Norra
Ljusterö och Södra Ljusterö.
Kommunens största storhög fanns i byn Bolby på södra Ljusterö. Den
ska ha varit ca 20 meter i diameter, men finns inte kvar idag. Under
slutet av 1800-talet grävdes den ut, dock utan några fynd, för att man
ville dra en väg över platsen för högen.
Det finns flera gravar vid Bolby, och av antalet på dem kan man gissa
sig till att det legat en mycket viktig boplats där under järnåldern. Det
är relativt ovanligt med så stora bosättningar ute i skärgården, men
Ljusterö har faktiskt ett flertal. Majoriteten av dem har dock legat på
norra ön.


I Österåker mynnar den så kallade Långhundraleden, vilket var en
mycket viktig farled under bland annat vikingatiden. Detta gjorde
att sjöfarten i området var ganska omfattande. Längst kusten finns
lämningar efter flera borgar, inklusive fornborgar. En av dessa
fornborgar, Knaborg, ligger på fastlandssidan mitt emot Bolby. Detta
kan säkert ha påverkat placeringen av byn.
1923 fann man vid Sillinge gård på norra Ljusterö ett par vikingatida
guldarmringar som troligen härrör från Gotland. Det är det största
fyndet i Uppland från den tiden, vilket tyder på att Ljusterö bör ha varit
en ganska befolkad och betydelsefull plats. (Stockholms läns museum
1998, s 32)
På Ljusterö finns en herrgård, Marums gård, som uppfördes på 1700talet.
1827 infördes Laga skiftet, vilket innebar att gårdarnas marker skulle
slås ihop och nya marker odlas upp. Detta resulterade i en mängd nya
torp och små hemman på Ljusterö.
Under mitten av 1800-talet började förmögna stockholmare bygga sig
sommarnöjen ute i skärgården. Modet spred sig snabbt även till de
mindre bemedlade klasserna, varav många inte hade råd att bygga sig
ett eget hus.
De familjerna brukade då ofta hyra in sig hos skärgårdsbefolkningen.
Detta ledde till att många pensionat öppnades i skärgården, och två
av de mest kända var Rastaborg i Linanäs på Ljusterö och Västra
Lagnö Havsbad. Den sistnämnda heter numera Roslagens Pärla, och
håller i nuläget på att omvandlas till bostadsrätter. En av byggnaderna
uppfördes ursprungligen på Djurgården, som en paviljong under
Stockholmsutställningen 1897. Den monterades ner och flyttades till
Västra Lagnö där den uppfördes 1907. (Triberg 2004)
Med tiden insåg många markägare ute i skärgården att de kunde tjäna
pengar på att sälja obrukbar mark i strandlägen till sommargästerna.
Detta gjorde att sommarbebyggelsen vid strandkanterna i skärgården
växte snabbt bland annat i Linanäs. På Ljusterö finns många
välbevarade sommarvillor från 1910- och 1920-talen, framförallt i
Gärdsvik, Stensvik och på Östra och Västra Lagnö. Under 50- och
60-talet upplevde skärgården en kraftig avfolkning, vilket ledde till
10

att mycket av den äldre bebyggelsen togs i bruk som sommarhus.
(Stockholms läns museum 1998, s 83)
Ljusterö har frekvent besökts av flera konstnärer, däribland Albert
Engström, Verner von Heidenstam och Bruno Liljefors. Albert Engström
skrev till och med i sina memoarer om flera episoder från sin vistelse på
ön.
Under 1600- 1700- och 1800-talen var både Södra och Norra Ljusterö
mycket folkrika. (Stockholms läns museum 1998, s 69) På 1600talet fanns 16 byar på ön, och det är ett relativt högt antal för en så
pass liten ö som Ljusterö. Troligtvis berodde detta på möjligheten att
kombinera jordbruket med fisket. En stor del av den fisk som såldes
inne i Stockholm på den tiden kom från Ljusteröfiskare. De boende på
Ljusterö sålde även sand till stadsborna, som fraktades in i så kallade
sandkilar. I Laggarsvik på södra Ljusterö kan man tydligt se spåren
efter sand-försäljningen i sandtagen. (Triberg 2004)
Det blev på 1940-talet nödvändigt att anlägga en färjeförbindelse till
Ljusterö, allt eftersom antalet sommargäster ökade. 1949 ordnades
en daglig färjetur mellan Östanå och Mörtsunda ångbåtsbrygga, av
en privatperson med dennes motorpråm. Från början kunde pråmen
enbart bära fyra bilar, men byggdes om och klarade då att frakta tio.
1955 startade vägverket upp den nuvarande färjetrafiken med färjor
som kunde bära 22 bilar. Sedan dess har färjorna blivit allt större,
färjelägena har moderniserats och turtätheten ökats. (Stockholms läns
museum 1998, s 79)
Ljusterö var tidigare en egen kommun, men fick tillsammans med
Roslags-Kulla kommun, 1967 bli en del av Österåkers kommun. 1974
slogs Österåkers kommun ihop med Vaxholms kommun, men det
samarbetet visade sig vara en dålig idé, så de separerade igen 1983.
(Stockholms läns museum 1998, s 92)

Befintlig bebyggelse och områdeskaraktär
På följande sidor redovisas foton från Ljusterö, för att ge en bild av ön,
och ett axplock av de olika områden som finns.

På detta uppslag syns den äldre bebyggelsen kring Kyrksjön,
färjeläget och hamnen vid
Åsättra från vilken skärgårdstrafiken utgår mot bland annat
Ingmarsö och Nässlingen.

11

Uppifrån från vänster:
Naturreservatet på Östra
Lagnö, Saxarfjärden, två olika
typer av villor på Västra Lagnö,
villa i Bolby och omklädningsrum i Linanäs.

12

Uppifrån från vänster: Miljö i
Linanäs, Ljusterö Bygdegård,
Kiosken i Lillström, Dansbanan i Granliden, äldre stuga i
Gärdsvik, Byggvaruhandeln i
Mjölnarström, bebyggelsen i
Mörtsunda och gård i Sundvik.

13

Östra och Västra Lagnö
Området består mestadels av två
helt olika typer av bebyggelse;
den typiska skärgårdsbebyggelsen med små röda stugor, och
storskaliga sommarvillor från tidigt
1900-tal.
Inom området finns dessutom viss
fritidshusbebyggelse från 1900talets mitt.
14

Mellersta Ljusterö
Den här delan av ön är mycket
exploaterad, framförallt av fritidshus från 1900-talets senare hälft.
Området inhyser dessutom en del
klassisk skärgårdsbebyggelse, liksom öns enda herrgård i Marum.

15

Mellansjö
I området finns Ljusterö torg, med
affärer och kontor, liksom kyrka,
skola och andra verksamheter.
Området har trots detta karaktären av ett äldre jordbrukslandskap.

16

Nolsjö och Sillinge
Nolsjö är mestadels ett fritidsområde, men har en del äldre bebyggelse i området kring Kyrksjön.
Sillinge utgörs enbart av ett par
villor vid kusten.

17

Laggarsvik
Inom området finns två olika
sorters områden. Det gamla Laggarsvik finns nere vid hamnen,
med äldre bebyggelse i traditionell
skärgårds-stil. Resten av området har en betydligt mer varierad
bebyggelse, som domineras av
fritidsbebyggelse från 1900-talets
mitt och senare hälft.
18

Linanäs och Skärsberget
Skärsberget är ett typiskt
fritidsområde från 1900-talet.
Linanäs består av mer blandad bebyggelse, med många
sommarvillor från 1900-talets
början. I Linanäs finns viss
service, som livsmedelsaffär,
restaurang, bageri och sommarkrog.
19

Naturen
Ljusterö ligger i den inre delen av Stockholms skärgård, och skiljs från
fastlandet endast av ett sund, i vilket det ligger flera mindre öar.
Ljusterö har många klipphällar som bär spår av den senaste
inlandsisen. Landhöjningen har skapat Ljusterö av det som efter
inlandsisen var ett trettiotal mindre öar. (Triberg 2004)
Hela skärgården rymmer stora värden när det gäller natur och
kulturmiljö. I skärgården har man brukat sin mark med mycket
traditionella och småskaliga metoder långt in på 1900-talet. Detta
har gett skärgården en mycket speciell karaktär. Idag finns i princip
ingenting kvar av det traditionella skärgårdsjordbruket, och många
ängsmarker och strandängar har växt igen. Det är mycket viktigt för
dessa miljöers överlevnad att man i framtiden kan hålla betesdjur.
Bebyggelsen och naturen ger oss en bild av hur man levt på
platsen tidigare. (Regionplane- och trafikkontoret 2006, delregional
utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård, s 28) Detta vore
mycket tråkigt att förlora och i dagsläget försöker många föreningar,
bland annat skärgårdsstiftelsen att bevara kulturlandskapet genom
olika förvaltningslösningar.
På Ljusterö finns idag inga naturreservat, men det finns däremot på
Östra Lagnö, som har en fast broförbindelse med Ljusterö.
Östra Lagnö är en av de få platser i ytterskärgården som man kan nå
med bil, då Västra och Östra Lagnö sträcker sig som en lång kil från
Ljusterö ut i havsbandet.
På Ljusterö finns flera områden som i Översiktsplanen pekats ut som
ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO), vilket innebär att de
inte klarar av en alltför kraftig påverkan utan att förlora sin ekologiska
betydelse. Detta ställer krav på placeringen och utformningen av
en framtida exploatering. Det finns även ett område i närheten av
färjeläget som är klassat som strövområde av kommunalt intresse
enligt Översiktsplanen från 1990.

20

Lagstiftning i skärgården
Riksintressen
Kustområdena och skärgårdarna i Södermanland och Uppland, från
Oxelösund till Herräng och Singö, är enligt kapitel 4 i miljöbalken av
riksintresse med hänsyn till de samlade natur- och kulturvärden som
finns i området.
Det finns även en rad riksintressen i skärgårdsområdet
enligt miljöbalkens 3 kapitel. Dessa riksintressen avser både
nyttjandeintressen och bevarandevärden, som exempelvis yrkesfiske
och sjöfart. Naturvård och friluftsliv avses också, samt försvarets
intressen.
Strandskydd:
Strandskyddet är ett byggnadsförbud, vars syfte är att trygga
allmänhetens tillgång till bad och stränder för friluftsliv, samt att
bevara goda livsvillkor på både land och vatten, för växt och djurlivet.
Det generella strandskyddet gäller inom ett avstånd av 100 meter
från strandlinjen vid havet, insjöar och andra vattendrag. Detta
gäller vid normalt vattenstånd, både på land och i vatten. Lagen om
strandskydd finner man i kapitel 7 i Miljöbalken.
För vissa delar av Österåkers kommun gäller utökat strandskydd.
Det innebär att ny bebyggelse inte får tillkomma inom 300 meter från
strandlinjen.
Det utökade strandskyddet gäller för i princip hela norra
fastlandsdelen, Ljusterös östra delar samt skärgården utanför
Ljusterö.
Det måste föreligga särskilda skäl för att dispens skall ges från
strandskyddet.
I Stockholms län gäller byggnadsförbudet inte komplementbyggnader
som uppförts i laga ordning, om ny byggnad förläggs längre från
strand än huvudbyggnaden. Kommunen har delegation att avgöra
mindre strandskyddsärenden på och innanför Ljusterö. Länsstyrelsen
skall dock pröva frågor om bryggor och småbåtshamnar för mer än
20 båtar, liksom ärenden som berör mellan- och ytterskärgården.
(Österåkers kommun 2006, s 32)

Översvämningsrisk
När man talar om risken för framtida översvämningar brukar man ofta
tala om 100-årsflöden. Detta innebär ett vattenstånd med 100-års
återkomsttid. Dessa beräknas med så kallade frekvensanalyser, utifrån
observationer vid SMHIs mätstationer.
I Österåkers kommun har man använt sig av observationer från
mätstationen vid Landsort eftersom den är geografiskt närmast
kommunen.
I kommunen är 100-årsvattenståndet beräknat till +0.64 RH00 vid
kusten. Detta motsvarar 1.03 i förhållande till havets medelvattenyta år
2005.
Med hjälp av forskningsresultat kan det maximala klimatrelaterade
tillägget på 100 år beräknas till ca 0.5 meter, efter avdrag av
landhöjningen. Detta ger ett framtida havsvattenstånd på +1.14 i RH00.
Beräkningen av 100-årsvattenståndet bygger på relativt långa tidsserier
och bedöms därför ha en låg felmarginal på mellan minus 5 centimeter
och plus 5 centimeter. När det gäller det framtida klimatrelaterade
vattenståndet är osäkerheten större. (SMHI, opublicerad källa)
Befolkning och bostäder
I skärgården finns idag en stor efterfrågan på fritidsbostäder.
Speciellt i de yttre delarna av skärgården omvandlas därför tidigare
permanentboenden till fritidshus. Detta är vanligast förekommande på
öar utan fast landförbindelse. Priserna på hus stiger på grund av detta,
och gör det mycket dyrt för dem som vill bosätta sig permanent på
dessa öar.
Detta med de ökade priserna gäller för skärgården som helhet, och
ger svårigheter för mindre resursstarka grupper att bo kvar, exempelvis
ungdomar och pensionärer.
Detta gör att en mycket uppmärksammad fråga bland skärgårdsbor i
nuläget är bristen på billiga bostäder. Skärgårdens intresseföreningars
kontaktorganisation (SIKO) har utrett möjligheterna att starta ett
allmännyttigt bostadsbolag i skärgården, för att få fler hyresbostäder
i skärgården. (Regionplane- och trafikkontoret 2006, delregional
utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård, s 16) Detta har dock
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inte realiserats.
Enligt rapporten Skärgård i förändring (RTK PM 8:2004) har
skärgårdens befolkning ökat under de senaste decennierna, främst
på öar med fast landförbindelse. I rapporten står även att andelen
små barn (0-6 år) i skärgården är lägre än i övriga länet, och kan
misstänkas komma att minska ytterligare under kommande år. Andelen
barn i skolåldern (7-19) har däremot inte minskat, och ligger ungefär på
samma nivå som länet som helhet.

så snabbt som de inre delarna sedan slutet av 80-talet.
Under perioden 1999-2001 har genomsnittligen 1530 fritidshus
omvandlats till permanenthus varje år, och cirka 2830 personer
har varje år blivit permanentboende i ett tidigare fritidshus. Av
nyproduktionen mellan 2001 och 2004 var 55 % av nytillskottet
flerfamiljshus, 30 % nya småhus och 15 % permanentomvandling av
fritidshus. (Regionplane- och trafikkontoret, 2004, genomförande av
RUFS lägesrapport)

Permanentomvandlingen
När ett område övergår från att ha varit ett fritidshusområde, till att vara
ett permanentområde sker stora förändringar i området. Från att ha
varit ett område med enkel standard, kommer nu många ombyggnader
och uppdateringar att ske. I ett fritidshus accepterar man att köra till
sitt sommarboende på en grusväg. Man bryr sig inte så mycket om
sophämtning eller snöröjning, eftersom man vistas i huset under så
pass begränsad tid under året. Oftast vistas man inte alls i huset under
vinterhalvåret. Till och med sådana faciliteter som WC, dusch och el är
man i många fall villig att klara sig utan.
De flesta fritidshus har dock vatten och el i huset, men inte alltid
avlopp.
När man väljer att flytta permanent till ett sådant område börjar
man ställa helt andra krav på sitt boende. Man vill ha både vatten
och avlopp i huset, att soporna hämtas minst en gång i veckan, att
tillfartsvägen röjs från snö på vintern och dessutom gärna att den
asfalteras. Man vill ofta ha belysning på vägarna i området, vilket
det oftast inte finns i fritidshusområden. Den sociala delen av ett
område kan också förändras vid en permanentomvandling. I många
fritidsområden råder en gemenskap som yttrar sig genom bland andra
gemensamma aktiviteter och gemensamt ansvar för sådant som
fotbollsplaner, badplatser eller dylikt inom området.

Omvandlingen från fritidsområde till permanentområde har oftast
stor påverkan på områdets karaktär. De nya hus som byggs är
oftast betydligt större än de befintliga, och har ofta en helt annan
stil. I samband med omvandlingen sker också ofta en förändring av
tomterna. Från att ha varit så kallade naturtomter anläggs ofta plana
gräsytor, vilket överlag ändrar karaktären i området till att kännas mer
som ett villaområde.
När belastningen på det befintliga vägnätet ökar måste man ofta
göra förändringar av nätet, vilket är den faktor som mest påverkar
karaktären av ett område. (Länsstyrelsen i Södermanlands län 2004, s
18)
De flesta av dessa omvandlingar har skett i skärgårds- och
gleskommunerna.
Det är vanligt förekommande att människor väljer att bosätta sig i
sina fritidshus vid en relativt högre ålder, förmodligen i samband med
pensionsavgången. Detta innebär en ökad belastning på de kommuner
som har en hög andel fritidshus, eftersom de så småningom kommer
att behöva tillhandahålla äldrevård till dessa människor. (Regionplaneoch trafikkontoret 2000, rapport 6)
Det är betydligt mer kostsamt att tillhandahålla hemtjänst på
glesbebyggda platser med få boende, som i det här fallet
fritidshusområden, än i mer tätbebyggda områden. Eftersom Ljusterö
har mycket fritidshus, och även kommunen som helhet, kan man med
stor sannolikhet misstänka att detta kommer att bli ett framtida problem
för kommunen.
1999 fick Ulf Adolfsohn i uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms
län att överlägga med kommunerna i länet, om åtgärder för att öka

Bostadsbyggandet i Stockholmsregionen har sedan lång tid bestått
mestadels av komplettering och förtätning i anslutning till bebyggda
delar, och ny bebyggelse i utkanten av tätorterna. Bostadsbeståndet i
de yttre delarna av regionen har på grund av detta vuxit nästan dubbelt
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bostadsbyggandet. I november samma år skrev han en lägesrapport,
där han konstaterat att kommunerna i allmänhet är positiva till den
pågående omvandlingen av fritidshus till permanenthus. Tydligen
nämner många kommuner en del negativa konsekvenser med
permanentomvandlingen, som till exempel ett ökat bilberoende
och dålig framkomlighet, men ingen tog upp något om den ökade
belastningen på miljön. Han tar upp en aspekt som man måste ta
hänsyn till: Vad händer när så pass många fritidshus försvinner?
Efterfrågan på fritidshus för deras ordinarie användningsområde, är ju
fortfarande stor och måste tillgodoses. Ska nya områden behöva tas i
anspråk för uppförandet av nya fritidshus i de kommuner där så stora
delar av beståndet omvandlas till permanentboende? (Regionplaneoch trafikkontoret 2000, rapport 6)
Omvandlingen av fritidshus till permanentboende får som nämnt
konsekvensen att efterfrågan på fritidshus inte kommer att kunna
tillgodoses i framtiden. Stockholmsregionens befolkning ökar ständigt,
och möjligheterna att uppföra nya fritidshus motsvarar inte alls den
kommande efterfrågan. Det är därför rimligt att anta att det i framtiden
kommer att bli en vanlig företeelse i Stockholmsregionen att köpa
fritidshus i andra delar av Sverige, vilket kommer att leda till en ökning
av biltrafiken. Detta har i sin tur negativa konsekvenser på miljön.
Tidigare har uppfattningen varit att det främst är unga familjer med små
barn, äldre par med utflugna barn, och yngre pensionärer som väljer
att bosätta sig i fritidshus. Undersökningar har dock visat att de som
bosätter sig permanent i fritidshus inte alls enbart är dessa grupper.
De som valt att bosätta sig i fritidshus avviker från genomsnittet i länen
vad gäller ålderssammansättningen. Andelen boende i intervallet 24-65
är större än i länet som helhet. Andelen ungdomar är däremot lägre än
i länet i övrigt. Andelen hushåll bestående av en eller två personer är
större i de omvandlade fritidshusen än i länet som helhet. Av detta kan
man dra slutsatsen att det förmodligen är färre barnfamiljer som bor i
omvandlade fritidshus, än i övriga bostadsformer.
Befolkningen i fritidshusen har lite högre genomsnittlig inkomst än länet
som helhet.
De har dessutom något högre utbildning än genomsnittet, men detta är
endast marginellt. När det gäller sysselsättningen finns det vissa yrken

som är överrepresenterade bland de som bor i fritidshus permanent.
Dessa yrkesområden är jordbrukssektorn, skogsbruk, byggnad och
transporter. (Regionplane- och trafikkontoret 2000, rapport 6)
Vatten och Avlopp
På Ljusterö är det endast
ett större område som har
tillgång till kommunalt vatten
och avlopp. Det är Linanäs,
som ligger på södra delen
av ön. I området finns en
pumpstation, som är kopplad
till en vattenledning som
passerar under fjärden, över till
fastlandet.
Enligt Österåkers kommuns
översiktsplan föreligger risk för radon i grundvattnet i hela kommunen.
Därför är det ännu viktigare att man säkerställer att alla boende har
tillgång till antingen kommunalt vatten, eller säkra, väl fungerande
brunnar.
Östersjön, förutom ryska vatten, klassas som särskilt känsligt
havsområde av FN:s sjöfartsorganisation IMO. (Regionplane- och
trafikkontoret 2006, delregional utvecklingsplan för Stockholms kust
och skärgård, s 28)
Under sommaren, då befolkningen på Ljusterö mångdubblas, blir
belastningen på de känsliga vattenresurserna i skärgården mycket
stora. Eftersom det är mycket få hushåll på Ljusterö som har tillgång till
kommunalt dricksvatten, måste alla de andra ta sitt vatten från brunnar
på ön. Tillgången på sötvatten är mycket begränsad i hela skärgården,
och ett ökat uttag leder ofta till saltvatteninträngning. (Regionplane- och
trafikkontoret 2006, delregional utvecklingsplan för Stockholms kust
och skärgård, s 8)
Länsstyrelsen i Stockholms län har regionaliserat de 16
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miljökvalitetsmål som antagits av riksdagen. Bland de regionala
miljömålen anges att uttagen av grundvatten i skärgården, och andra
bristområden, ska vara reglerat till år 2010, så att uttagen inte är större
än grundvattnets nybildning.
Fler människor än tidigare använder fritidshusen idag än när de
byggdes. Barn och barnbarn använder gärna fritidshuset de också,
eftersom få unga familjer kan eller vill bygga ett eget fritidshus.
(Regionplane- och trafikkontoret 2006, delregional utvecklingsplan för
Stockholms kust och skärgård, s 25) Detta gör att det förbrukas mer
vatten.
Länstyrelsen i Stockholms län publicerade 2004 en rapport med titeln
Salt grundvatten i Stockholms läns kust- och skärgårdsområden.
Man har låtit fastighetsägare i olika områden i länet, bland annat i
Kårnäs på södra Ljusterö, ta prover i sina brunnar och skicka in dessa
proverna har sedan analyserats och man har gjort beräkningar på hur
många procent av brunnarna i de olika områdena som är påverkade av
saltvatteninträngning.
I Kårnäs var det endast 6 % som klassades som påverkade, vilket var
lägst av alla områdena i undersökningen. Detta skall dock inte ses
som en indikation på att Ljusterö har mindre problem än andra platser
i skärgården med saltvatteninträngning i brunnarna. Resultatet skulle
kunna bero på att Kårnäs är ett väldigt bergigt område, där de flesta
brunnarna ligger högre än 10 m.ö.h.
I rapporten behandlas också hur man kan komma till rätta med
problemet. Kommunerna måste skaffa sig bättre kontroll över
grundvattenförhållandena. Detta görs genom att införa tillståndsplikt för
nya brunnar som ligger i områden med vattenbrist, och anmälningsplikt
för befintliga brunnar, enligt 9 kap 10 § i miljöbalken. Detta bör även
göras i områden som haft problem med saltvattenpåverkan, och i
områden som kan bedömas vara i riskzonen för att få vattenbrist eller
saltvattenpåverkan i framtiden.
Man föreslår också att människor på frivillig väg ska minska sina
vattenuttag. Detta kräver att folk får ta del av omfattande information,
samt ett engagemang från lokala föreningar som exempelvis
tomtägarföreningar.
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Avskildheten och lugnet lockar turister

En ytterligare möjlighet att förbättra situationen, enligt rapporten, är att
brunnsborrare och liknande yrkesgrupper inte borrar för djupt i kustoch skärgårdsområden.
Turism
Turismen ökar i skärgården. Efterfrågan på upplevelser har ökat, och
detta gör att det krävs bättre transporter ut i skärgården. Det belastar
även den känsliga vattenmiljön.
Folk vill ha avskildhet inom räckhåll från storstaden, jordnära
upplevelser, fysisk aktivitet och äventyr. (Regionplane- och
trafikkontoret 2006, delregional utvecklingsplan för Stockholms kust
och skärgård, s 25) För det rörliga friluftslivet är det oerhört viktigt
med tillgång till orörda stränder. Stränderna i skärgården är utsatta
för ett högt exploateringstryck, och många av dem privatiseras.
(Länsstyrelsen i Stockholms län 2006, rapport 18)
Turismen verkar ha ändrat karaktär, från att tidigare ha bestått i
att stadsbor velat leva genuint skärgårdsliv, och bara koppla av,
till att nu alltmer innefatta aktiviteter. Detta har gjort att exempelvis
gamla traditionella hotell- och havsbadsanläggningar inte längre
är lika välbesökta. Roslagens Pärla på Västra Lagnö på Ljusterö
håller i nuläget på att omvandlas till bostadsrätter. Många små
aktivitets-relaterade företag har etablerats på Ljusterö, exempelvis
kajakuthyrning. Dessutom har Ljusterö numera en golfbana, vilken drar
ytterligare besökare till ön.
Jobb
I skärgården har det alltid varit vanligt med småföretagande. Detta
är inte så konstigt med tanke på de begränsade möjligheter många
skärgårdsbor har att pendla till en arbetsplats på annan ort, samt hur
pass glesbefolkad skärgården är. Traditionella näringar minskar dock
stadigt i skärgården, medan sysselsättningar inom turism har ökat.
(Regionplane- och trafikkontoret 2006, delregional utvecklingsplan för
Stockholms kust och skärgård, s 17) På Ljusterö finns därför en mängd
småföretag, varav de flesta ligger i anslutning till ägarens bostad. Det
finns exempelvis handelsträdgårdar, flera båtvarv, en butik som säljer

egenproducerad getost, små presentbutiker, konsthantverk m.m.
I Mjölnarstöm finns även en byggvarubutik.
På ön finns ett företag med distansarbetsplatser, kallat
Skärgårdskontoret. Det bildades 1997 och finns i lokaler vid Ljusterö
torg.
Kontoret var 1999 ett av de första i skärgården att få bredband.
Kontorets affärsområden är webb, grafisk form, administration och
redovisning. Dessutom tillhandahåller kontoret tjänster som exempelvis
möjlighet att hyra konferensrum eller arbetsplats, och hjälp med faxning
och kopiering. (Från http://www.skargardskontoret.se/bakgrund.html 23
mars 2007)
Kollektivtrafik
Busstrafik
I Stockholms län sker en viss samordning av kollektivtrafiken mellan
öarna och fastlandet. Detta är dock inte problemfritt.
Busstrafiken på Ljusterö är ordnad på ett sådant sätt att den linje
som trafikerar Ljusterö enbart går till färjan, i alla fall de flesta turerna.
Detta gör att bussresenärerna måste kliva av bussen och åka med
färjan över till fastlandet för att där fortsätta sin resa med en av
fastlandsbussarna. Detta fungerar i de flesta fall bra, förutsatt att
bussresenärerna från Ljusterö vill fortsätta sin resa på fastlandet mot
Stockholm eller Åkersberga. Vill man istället åka mot Norrtälje, så är
tidtabellen för bussarna mot Norrtälje inte anpassad till bussarna på
Ljusterö.
Situationen med busstrafiken har dock blivit mycket bättre än tidigare.
Då var bussarna på fastlandet inte skyldiga att vänta in Ljusteröfärjan,
och de resenärer som kom med den, utan körde iväg enligt sin tidtabell
om färjan var försenad. Numera väntar de på färjan.
Båttrafiken
I Stockholms skärgård är det Waxholmsbolaget som sköter och
samordnar den kollektiva trafiken. Bolaget äger 18 båtar som
varje år transporterar ca 1,8 miljoner människor ut i skärgården.
(Glesbygdsverket 2004)
25

Det är under sommarmånaderna som den här trafiken i första hand är
igång. Resten av året finns det begränsade möjligheter att nå öarna i
skärgården som saknar fast landförbindelse.
Den överväldigande majoriteten av båtarna i skärgården är dock
privata. Under sommarhalvåret utsätts skärgården för en mycket
omfattande båttrafik, vilket innebär en del problem för miljön.
Båttrafiken orsakar buller som kan störa både djur och människor,
och orsakar utsläpp av miljöfarliga ämnen, såsom bensin och giftig
målarfärg.
Den omfattande båttrafiken i skärgården orsakar dessutom
stranderosion. Detta är ett ständigt närvarande problem. I skärgården
passerar de stora passagerarfärjorna som bland annat trafikerar
sträckan mellan Stockholm och Finland. De har visserligen en relativt
låg hastighet när de går igenom skärgården, men orsakar ändå en del
skador på stränderna och havsbottnen. I sundet mellan Ljusterö och
fastlandet går farleden, vilket innebär att detta i allra högsta grad berör
ön.
Vindkraftverk
Ljusterö fick, via ett privat initiativ, ett vindkraftverk som togs i bruk
i maj 2005. I skrivande stund är det inte säkert om det kommer
byggas ytterligare ett, men bygglovsansökan för ett till finns inne hos
byggnadsnämnden.
Vindkraft är ett mycket miljövänligt sätt att generera el, och enligt
initiativtagaren skulle i stort sett alla permanentboende på Ljusterö
kunna få sin el från vindkraften om han får bygglov för ett andra verk.
Han menar att när elpriserna i framtiden stiger ytterligare, så kommer
vindkraft att bli ännu mer lönsamt, och att man måste tänka långsiktigt
på en hållbar utveckling.
(Skärgården nr 9 1 mars 2007)
Många Ljusteröbor tyckte att det var mycket upprörande att
vindkraftverket skulle byggas.
De var rädda för att det skulle innebära ett stort ingrepp i naturen, och
på så sätt förstöra en del av Ljusterös estetiskt tilltalande kvaliteter.
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Vindkraftverket har
mycket riktigt blivit något
som är mycket synligt på
ön. Man ser det sticka
upp över trädtopparna
på många platser på
ön, även en del som är
belägna ganska långt
ifrån.
Det är dock inte en så
negativ aspekt som folk
trodde att det skulle bli.
Vindkraftverket syns
visserligen, men tar
inte på något sätt över
landskapsbilden, utan
Vindkraftverket sett från Östanåblir bara en detalj. Det är i
Det har inte på något sätt tagit
nuläget ett landmärke på
över landskapsbilden.
ön, vilket underlättar med
orienteringen och ger en
välkänd siluett.
Vindkraftverkens fördelar, ur ett framtida hållbarhetsperspektiv, är
något som bör utvecklas i skärgården.
För närvarande finns enbart ett område av riksintresse för vindkraftverk
i Stockholms län, trots att länet har så pass många platser där detta
skulle lämpa sig.
Anna Dominkovic på länsstyrelsens miljö- och planeringsavdelning
säger i en intervju i tidningen Skärgården att flera riksintresseområden
för vindkraft kan på sikt vara positivt för möjligheterna att bygga ut
vindkraften. Om mer el skulle produceras genom vindkraft, skulle
det finnas större möjligheter för länet att ta ansvar för omställningen
av energiförsörjningen i en hållbar riktning. Detta skulle leda till
att minska länets klimatpåverkan. Länsstyrelsen har tagit fram ett
planeringsunderlag för vindkraft, och enligt det bör det gå att öka
produktionen från vindkraften betydligt jämfört med idag, trots att

skärgården rymmer så många andra intressen. (Skärgården nr 9 1
mars 2007)
Organisationer och föreningar som arbetar med skärgårdsfrågor
Åda
På Ljusterö finns sedan drygt tio år ett nätverk av kvinnliga företagare.
Föreningen har ca 40 medlemmar, varav alla inte är just egna
företagare, men alla kan rubriceras som företagsamma.
Föreningens målsättning är att:
•

Främja samarbetet mellan kvinnor på Ljusterö med omnejd

•

Sträva efter att göra det möjligt att både bo och arbeta i
skärgården

•

Främja samarbetet med andra kvinnliga nätverk

•

Fungera som en träffpunkt för kvinnor på Ljusterö

Namnet Åda syftar på ejderhonorna, som går ihop i små grupper när
de får ungar, och tar hand om dem gemensamt, utan hannarna.
(Källa: http://www.osteraker.se/naring/ada.html 23:e april 2007)
Skärgårdsstiftelsen
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län startades av Stockholms läns
landsting, Stockholms stad och Stiftelsen Stockholms Skärgård.
Verksamheten är inriktad på att låta människor få ta del av
skärgårdsnaturen, samtidigt som man vårdar marken. Stiftelsen
arrenderar ut mark till jordbrukare, samt har anställda tillsynsmän som
alltså ansvarar för skötseln och vården av marken. Stiftelsen sköter
även om byggnaderna på den mark de förvaltar. (Regionplane- och

Intervju med Ylva Borg 23 april 2007

trafikkontoret 2000, rapport 7)
Syftet med stiftelsen är att långsiktigt bevara skärgårdens egenart,
naturvärden och landskapsbild och på samma gång främja
utvecklingen av kultur, turism, rekreation och friluftsliv. (Regionplaneoch trafikkontoret 2006, delregional utvecklingsplan för Stockholms
kust och skärgård, s 12)
På Ljusterö äger Skärgårdsstiftelsen naturreservatet Östra Lagnö.
Reservatet är ett av de få platser i ytterskärgården man kan nå med bil,
då Östra Lagnö har broförbindelse med Västra Lagnö, som sitter ihop
med Ljusterö.
SIKO
Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation bildades 1969
av tre skärgårdsföreningar som ville skapa ett gemensamt organ. I
SIKO kan enbart skärgårds- och kustföreningar bli medlemmar. För
att vara medlem i någon av dessa föreningar krävs inte att man är
bofast i skärgården, men enbart bofasta har rösträtt och kan sitta
med i styrelserna. SIKO är en ideell förening och en politiskt obunden
organisation, som får bidrag till verksamheten av Stockholms läns
landsting.
SIKO fungerar så att alla föreningar som är medlemmar har
representanter i SIKOs styrelse. De har här möjlighet att ta upp
frågor från sina föreningar, som SIKO i sin tur för vidare till berörda
myndigheter eller politiska organ.
SIKO används som remissinstans av både länsstyrelsen, landstinget,
riksdagen och andra politiska organ.
Varje höst anordnas ett höstmöte, som är till för att skärgårdsborna
ska kunna träffas och diskutera viktiga ämnen. Övriga tider på året kan
SIKO anordna ting för speciellt viktiga och aktuella frågor. (Info från
http://www.siko.org.se/organisation.lasso den 12 mars. )
SRF
Skärgårdarnas riksförbund är ett förbund för alla
skärgårdsorganisationer i Sverige. Det startades den 31 oktober 1982,
och tar hand om frågor på riksnivå. SRF deltog aktivt i framtagandet av
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Glesbygdsverkets nationella handlingsprogram för Sveriges kust och
skärgårdar. (Info från http://www.skargardsborna.org/ den 12 mars)
Förvaltnings AB Ljusterö torg
1960 beslutade man i kommunfullmäktige i Österåkers kommun
att centrum på Ljusterö skulle placeras i Mellansjö. Beslutet ledde
dock inte till någonting, förrän i början av 1990-talet. Då bildades
Förvaltnings AB Gropgärde av några privata aktörer, och de köpte 42
000 kvadratmeter mark i Gropgärde i Mellansjö. Företaget hade snart
400 aktieägare och 1,4 miljoner i aktiekapital. 1992 invigdes torget med
Ljusterö Livs och året därpå placerades ett postkontor på torget. 1997
invigdes en ny fastighet på torget, med flera företag som hyresgäster,
däribland annat Skärgårdskontoret AB.
Sedan dess har torget kompletterats med ytterligare lokaler för fler
företag. I nuläget finns livsmedelsaffär, restaurang/café, postkontor,
frisör, massör, företagskonsult, presentbutik, heminredningsbutik, gym,
fotvård, tapetserarverkstad, bankservicekontor, datakonsult, klädbutik,
marinbutik och kommunens informationskontor.
1999 kopplades torget upp på optofiberkabel (bredband) till och från
Stockholm, vilket skulle göra torget till en knutpunkt mellan den yttre
skärgården och fastlandet.
Det gör det även möjligt för fler att arbeta från Ljusterö, och de andra
öarna i skärgården.
2000 bytte företaget namn till Förvaltnings AB Ljusterö Torg. Styrelsen
består av folk med olika bakgrund, för att man genom blandningen
hoppas kunna gagna Ljusterö på bästa sätt, exempelvis finns både
permanent- och fritidsboende representerade.
Två av hyresgästerna på Ljusterö Torg har belönats med olika
utmärkelser. 1998 blev Per och Marianne Palmqvists Ljusterö Livs
och matcafé utsedda till Årets företagare i Österåkers kommun. 1999
blev Skärgårdskontoret Ljusterö AB utsedda till Länets entreprenör av
Företagarförbundet Företagarforum. (Från http://www.ljustero-torg.se/
historia.html 26/3 2007)

28

Affärs- och kontorslokaler vid Ljusterö Torg

29

30

Del 2 Framtiden
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Del 2 FRAMTIDEN
Vad behöver skärgården för att överleva?
I skriften delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård
skriver RTK vilka aspekter som är nödvändiga för att skärgårdens
kvaliteter ska kunna upprätthållas, och skärgården ska kunna
vara tillgänglig för både besökande och bofasta i framtiden. Dessa
förutsättningar är bofast befolkning, företagande, aktiv naturvård och
levande kulturtraditioner.
I skärgården som helhet är turismen en viktig inkomstkälla. Detta gör
att man måste se till att tillgodose turismens behov av exempelvis
naturhamnar, badplatser, och vandringsleder.
På många platser i skärgården är den minskande befolkningen ett stort
problem. Detta gäller i nuläget inte Ljusterö, men är något som man
bör tänka på även här. Ljusterö är, trots sin färjeförbindelse och goda
pendlingsmöjligheter, en ö liksom de andra öarna i skärgården, och
kan därför vid förändrade förhållanden behöva brottas med samma
problematik.
Under mars 2007 hade SIKO, skärgårdarnas intresseföreningars
kontaktorganisation, sitt vårseminarium. Där löd frågan ”Hur blir vi fler
öbor redan i morgon?”.
Överlag sker en positiv utveckling på öarna när det gäller bostäder,
bredband, kommunikationer, näringsliv och service, men utvecklingen
för befolkningen är trots det negativ på i stort sett alla öar. Speciellt
märkbar är minskningen i befolkningen när det gäller skolbarn. På Utö
kommer det exempelvis om utvecklingen fortsätter åt samma håll att
finnas mycket få barn.
Det är oklart vad detta beror på, men lösningen skulle kunna ligga i att
man försöker kommunicera en mer positiv bild till omvärlden.
De förslag som kom upp på hur man ska få mer öbor redan imorgon,
var bättre marknadsföring och information om hur det är att leva och bo
i skärgården året runt, bygga kooperativa hyresrätter eller kommunala
tomträtter, eller att företag ska utlokalisera fler jobb till skärgården.
SIKO gav under mötet också en vision av år 2017. Då vill man att både

Waxholmsbolaget och Skärgårdsstiftelsen ska ha flyttat ut sina kontor
till skärgården, liksom vissa delar av Landstingets och länsstyrelsens
verksamhet. Dessutom vill man att turlistan för Waxholmsbolaget är
densamma året runt, och inte som i nuläget betydligt glesare under
vinterhalvåret. (Skärgården nr 11, 15 mars 2007)
Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen RUFS
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS) antogs av
landstingsfullmäktige i maj 2002. Arbetet med att ta fram den hade på
pågått under flera år i samverkan med kommunerna, regionala organ
och organisationer.
Planen vann laga kraft i november 2002, och gäller i sex år från det
datumet. Fram till november 2008 ska den alltså fungera som underlag
för kommunernas planering, liksom för statliga organ och andra
berörda.
I planen tar man upp vad som behöver göras för att kunna möta den
tillväxt som man förväntar sig inom de kommande 30 åren.
Man har formulerat tre grundläggande mål för att uppnå den vision om
långsiktigt hållbar utveckling med social och ekologisk balans som man
har för Stockholmsregionen. Dessa mål är:
		
		
		

•
•
•

Internationell konkurrenskraft
Goda och jämlika levnadsvillkor
Långsiktigt hållbar livsmiljö

RUFS är en regionplan, överrensstämmande med hur begreppet
tolkas i PBL, men benämns i stället som utvecklingsplan. Detta för
att understryka att den inte bara handlar om den fysiska planeringen,
utan även tar upp frågor som integration, kompetensutveckling
och innovationer. Tanken är att RUFS ska fungera som ett
strategiskt instrument för att förena den fortsatta tillväxten med en
långsiktigt hållbar utveckling. RUFS är också ett formellt regionalt
utvecklingsprogram.
I RUFS formulerar man tydligt vilken inriktning det regionala arbetet bör
ha inom de flesta samhällsområdena. Om skärgården står följande att
läsa på sidan 56:
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”Skydda kust- och skärgårdsområdet mot exploatering
Skyddet mot exploatering av obebyggda
strandområden bör inte försvagas. Uttaget av
grundvatten i kust- och skärgårdsområdet bör inte
överstiga nybildningen.”
Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust- och skärgård
Efter antagandet av den regionala utvecklingsplanen för Stockholms
län, blev den kritiserad för att inte behandla skärgården tillräckligt
utförligt. Under ett arbetsmöte (eller en stordialog) under våren
2004, möttes Regionplane- och trafikkontoret en mängd berörda
och sakkunniga för att diskutera vad som borde tas upp i en
fördjupning om skärgården. De som deltog var representanter
för skärgårdskommunerna, miljödepartementet, länsstyrelserna i
Stockholms- Uppsala och Södermanlands län, liksom representanter
för organisationer som arbetar med skärgårdsfrågor. (Regionplane- och
trafikkontoret 2004)
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2001) står
att delregional planering bör utvecklas särskilt i skärgården och omfatta
bostadsförsörjning, transportinfrastruktur, naturvård och –skydd,
kulturmiljöfrågor och näringslivets förutsättningar.
Miljömål för Stockholms län
De nationella miljömålen ska representera de ekologiska frågorna
i en hållbar samhällsutveckling. Dessa mål har konkretiserats och
specificerats av Stockholms länsstyrelse för att bättre kunna appliceras
på Stockholmsregionen, och sammanställts i skriften Miljömål för
Stockholms län.
De nationella målen är så kallade generationsmål, vilket innebär att
de har en tidsram fram till år 2020, medan de regionala målen har en
tidsram endast fram till år 2010.
De regionala målen beskriver vad som krävs för en långsiktigt hållbar
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utveckling i länet, utifrån regionens egna förutsättningar.
De av dessa miljömål som är mest relevanta för detta examensarbete
är grundvatten, skärgård och hav, ett rikt odlingslandskap och god
bebyggd miljö.
Grundvatten av god kvalitet
Under denna rubrik behandlas länets grundvatten. För skärgården, där
grundvatten är en bristvara, skriver man att senast 2010 skall uttaget
av grundvatten vara reglerat så att det inte överstiger tillgången.
Skälet att detta är ett så stort problem är att den ökande befolkningen
i skärgården leder till att uttaget av grundvatten ibland är större än
tillgången. Detta gör att saltvatten från Östersjön kan tränga in i
brunnarna, eller att gammalt salt grundvatten tränger upp. Vid höga
halter av salt i grundvattnet blir detta otjänligt som dricksvatten, och det
kan också förstöra ledningarna genom korrosion. För att klassas som
saltvattenförorenat måste vattnet ha en kloridhalt på över 50 mg/liter.
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Skyddet för känsliga och värdefulla miljöer i skärgården är i nuläget
kraftigt eftersatt. Miljöer som bör bevaras måste först identifieras, och
sedan skyddas. Med skyddet menar man exempelvis att skapa nya
naturreservat, och detta är särskilt viktigt för att skydda de marina
miljöerna, som har mycket dåligt skydd om man jämför med miljöer på
land.
Målet behandlar också aspekter kring båttrafiken. Skärgården har
behov av så kallade tysta platser, där bullret från båttrafiken inte skall
störa djurlivet. Båttrafiken bör även kontrolleras så att den inte stör de
människor som vistas i skärgården.
Vidare skall de erosionsskador som båttrafiken orsakar på bottnarna
och stränderna i skärgården minskas till att inte innebära några
betydande skador.

Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapet brukas inte på samma sätt i nuläget som det gjorts
tidigare, vilket innebär att stora delar av hag- och ängsmarkerna
riskerar att växa igen. Detta leder till en förlust av det gamla
kulturlandskapet, varför det är viktigt att man arbetar aktivt för att
bevara dessa miljöer. De har dessutom stora värden för den biologiska
mångfalden, liksom rekreations- och upplevelsevärden.
God bebyggd miljö
Under denna rubrik lyfts de aspekter fram som tillsammans kan verka
för att uppnå en långsiktigt hållbar miljö. Människors livsmiljö skall vara
både säker, miljövänlig och estetiskt tilltalande. Kulturhistoriska värden
skall tas tillvara, liksom naturvärden.
Byggnader skall lokaliseras och utformas på ett sådant sätt att man
bidrar till en god miljö, både i nuläget och i framtiden.
De övriga miljömålen har självklart viss relevans för examensarbetet,
då de är just regionala miljömål, och därför berör hela regionen. Vissa
har mer relevans än andra.
De punkter som tagits upp ovan är de som har mest uppenbar relevans
för just Ljusterö.
I Miljömål för Stockholms län står att arbetet med att regionalisera det
senaste nationella miljömålet, Ett rikt växt- och djurliv, pågår. Detta
miljömål har stor relevans för examensarbetet då Ljusterö har ett flertal
områden som klassats som ekologiskt särskilt känsliga.

Kommunens framtidstankar angående Ljusterös utveckling:
Följande citat är hämtat från sidan 1 i Österåkers kommuns
Översiktsplan, och visar tydligt vad kommunen tänkt sig ska ske med
Ljusterö på sikt:
”Ljusterös särställning i skärgården genom färjeförbindelse och
eventuell framtida fast förbindelse till fastlandet accentueras med en
ökad fast bosättning, förstärkt näringsliv och service. Ljusterö erbjuder
på så sätt ett attraktivt alternativ till permanentboende på fastlandet.”
I Österåkers kommuns Översiktsplan skriver man att förutsättningarna
skiljer sig kraftigt mellan olika delar av Ljusterö, och därför bör man
upprätta ett planprogram som underlag för bebyggelseprövning och
detaljplanering av utvalda utvecklingsområden.
Man har identifierat tre utvecklingsområden på Ljusterö:
Linanäs/Laggarsvik/Skärsberget
Arnö/Marum
Mellansjö
Det skall alltså upprättas ett planprogram för alla tre områden. När
det gäller Linanäs, så bör planprogrammet syfta till att säkerställa de
permanentboendes behov av service och utbyggnad, såväl som de
fritidsboendes. Man skall även belysa båtlivets intressen.
I Linanäs finns det enda omfattande området på Ljusterö som har
kommunalt VA. Det finns ett litet område på norra ön där bl.a. skolan
är ansluten. Förutsättningarna för att utvidga Va-nätet ska studeras i
planprogrammet.
I områdena Arnö/Marum pågår redan en omfattande omvandling till
permanentbebyggelse. I planprogrammet som kommunen vill upprätta
för dessa områden bör denna omvandling studeras djupare, och
framförallt vill man behandla VA-frågan.
Angående Mellansjö skriver man att väl studerade och avgränsade
kompletteringar bör stärka öns långsiktiga utveckling. Man vill i
planprogrammet studera förutsättningarna för ett stråk från färjeläget
via Mellansjö till Åsättra. Dessutom bör lokaliseringen av en
campingplats utredas, samt läget för en eventuell fast förbindelse till
fastlandet. En ny väg mellan Lagnövägen och Ljusterövägen bör också
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beaktas i planeringen. Vägen mot Åsättra bör förbättras, och VA-frågan
måste studeras även här.
Österåkers kommun skriver i sin översiktsplan att läget för en eventuell
framtida fast förbindelse till Ljusterö bör studeras i samband med ett
planprogram för området Östanå/Roslags-kulla. Kommunen anser
att en bro förutsätter en segelfri höjd på 60 meter på en bredd av 150
meter. I väntan på en fast förbindelse ska utrymme för en breddning av
vägen mellan färjeläget och väg 276 möjliggöras.
I samrådsmaterialet till Österåkers kommuns förra Översiktsplan,
identifierade Vägverket några tänkbara placeringar av en bro till
Ljusterö. Materialet togs bort i det slutgiltiga materialet.
Kommunen tar i översiktsplanen även upp att förutsättningarna
att förlänga järnvägen från Åkersberga till Norrtälje, via Roslagskulla, ska studeras under planperioden. Inverkan av en eventuell
järnvägsutbyggnad norrut ska tas hänsyn till i all planering såväl inom
tätorten som i områdena norr om den.
Under våren 2007 genomförde Banverket i samarbete med
Stockholms länstrafik (SL) och norrortskommunerna, samrådsmöten
i Österåker, Danderyd och Täby för att informera om den här framtida
pendeltågssträckningen.
I nuläget genomförs en förstudie inför detta. Man undersöker om
genomförandet av den nya järnvägen skulle ha positiva effekter på
pendlingstiderna för boende norr om Stockholm, samt om linjen skulle
ge nya möjligheter för människor att pendla till andra platser än just
centrala Stockholm.
Projektet är enbart i ett visionärt skede, och i nuläget finns ingen
finansiering för det. Man har dock gjort bedömningen att det är viktigt
att göra en uppskattning av hur mycket den kommer att kosta, för att
man i ett framtida skede ska kunna ta med det i beräkningarna när
man planerar vilka projekt som ska prioriteras, och genomföras. Exakt
hur järnvägen skulle komma att dras är i nuläget inte bestämt, utan
man utreder flera alternativ. (Banverket, kallelse till samråd)
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Karta ur Österåkers kommuns översiktsplan, föreställande kommunens utvecklingsområden

Hur detta examensarbete relaterar till kommunens utveckling:
Kommunen skriver i sin översiktsplan att Ljusterös särställning i
skärgården skall utvecklas, och att ön skall exploateras med fler
bostäder, vilket ger underlag för en utökad service och blir positivt för
näringslivet. Dessa aspekter är mycket viktiga för Ljusterös framtid, och
något som examensarbetet har gemensamt med kommunen, som mål
för Ljusterös utveckling.
Det här examensarbetet antar att det i framtiden kommer att bli en fast
förbindelse mellan Ljusterö och fastlandet. I nuläget finns inga beslut
om en sådan förbindelse, men ämnet har varit uppe till diskussion
vid ett flertal tillfällen, bland annat nämns en sådan förbindelse i
Österåkers kommuns Översiktsplan. Både en bro och en tunnel
skulle kunna byggas, men på grund av att sundet mellan Ljusterö och
fastlandet är farled för de stora finlandsfärjorna ställs stora krav på
konstruktionerna.
Det är mycket sannolikt att en sådan förbindelse kommer att
genomföras så småningom, eftersom befolkningen på Ljusterö ständigt
ökar och efterfrågan på en snabbare förbindelse då också kan tänkas
öka.
I kommunens Översiktsplan står också att det i ett framtida perspektiv
kan vara aktuellt att förlänga Roslagsbanan (pendeltåget mellan
Åkersberga och Stockholm) ända till Norrtälje. En station skulle då
kunna placeras i anslutning till färjeläget, eller bro- eller tunnelfästet,
till Ljusterö vilket skulle ge ön ett mycket fördelaktigt läge ur
pendlingssynpunkt.
Under våren 2007 har Banverket genomfört samråd angående den
eventuella förlängningen i de berörda kommunerna. Arbetsnamnet på
projektet är Roslagspilen.
I examensarbetet antas att Roslagspilen kommer att genomföras.

bara cirka 5 mil norr om Stockholm, och Stockholmsregionen är under
ständig tillväxt.
Det kommer sannolikt inte att ske något genomförande av dessa
projekt inom en tidsperiod av 20-30 år, men inom samhällsplanering är
det viktigt att beakta vad som kan hända långt fram i tiden och inom ett
stort geografiskt område.
Den fasta förbindelsen och genomförandet av Roslagspilen är inte en
förutsättning för examensarbetet, utan ställer endast de frågor som
Ljusterö redan i nuläget brottas med, på sin spets. Ljusterö är i nuläget
under ett mycket högt tryck, som kräver att man planerar utvecklingen
på ön mycket noga. Ifall de båda projekten genomfördes skulle trycket
intensifieras, men trycket finns redan där i dagsläget.

Varken genomförandet av en fast förbindelse till Ljusterö, eller
förlängningen av Roslagsbanan, är något som ligger direkt nära i tiden.
Det är dock, med tanke på Ljusterös geografiska läge, svårt att tänka
sig att de inte skulle komma att genomföras. Ljusterö ligger trots allt
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SWOT-analys
För att få en bild av vad Ljusteröborna själva vill med sin ö har jag
genomfört en så kallad SWOT-analys, som jag baserat på intervjuer.
En SWOT-analys är egentligen en analysmetod som använts inom
organisationer. Syftet är att organisationen ska bli mer systematisk i sitt
granskande av omgivningen, både internt och externt. Analysmetoden
går ut på att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot. På
engelska alltså strenghts, weaknesses, opportunities and threats, vilket
förkortas SWOT. Tanken är att de två första variablerna, styrkor och
svagheter, ska användas för att analysera den egna organisationen,
medan de andra variablerna, möjligheter och hot, ska analysera
organisationens omvärld. Analysen presenteras ofta i en matrismodell
med fyra rutor, där de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till beskrivs.
Dessa faktorer ligger sedan till grund för den strategiska plan man
utarbetar för organisationen.
(Boverket 2006, s 44)
Även om metoden utvecklats för att användas inom organisationer, är
den ganska vanligt förekommande inom planeringssammanhang.
De frågor jag ställde var i enlighet med analysmetoden:
• Vilka är Ljusterös styrkor?
• Vilka är Ljusterös svagheter?
• Vilka är Ljusterös möjligheter?
• Vilka är Ljusterös hot?
De fyra jag intervjuat representerar olika organisationer, myndigheter
och intresseföreningar, med den gemensamma faktorn att de alla har
mycket god kännedom om Ljusterö.
SWOT-analysen presenteras i en matris här bredvid. I matrisen finns
förutom de fyra kolumnerna inom analysen, en kolumn för övriga
kommentarer.
Under intervjuerna kom mycket intressant information fram, som inte
direkt är applicerbar på SWOT-analysen.
Alla intervjuade var positiva till den pågående permanentomvandlingen,
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även om flera hade vissa reservationer. Det var en allmän åsikt att det
gynnar Ljusterö att fler människor väljer att bosätta sig där, eftersom
det ger ett större underlag för service av olika slag, men även för att
det behövs ”nytt blod” för att hålla skärgården levande.
De intervjuade insåg dock att det kunde innebära vissa problem när
fritidsområdena omvandlas, eftersom Ljusterö har så pass begränsad
tillgång till grundvatten. Saltvatteninträngning är inte ett okänt problem i
folks brunnar.
De intervjuade hade dock vitt skilda åsikter angående hur Ljusterö
skall bebyggas framöver, men de var alla överens om att det är positivt
att det byggs nytt. De flesta tyckte att den nya bebyggelsen skulle
koncentreras till Ljusterö Torg, där det redan i nuläget håller på att
uppföras lägenheter. Detta var dock inte en enhällig åsikt, utan en åsikt
var i stället att Ljusterö bör bebyggas lika mycket i alla små byar på
hela ön.
Man tog upp att de allra viktigaste formerna av bostäder som behöver
byggas på ön är bostäder för unga. Det var flera intervjuade som lyfte
fram problemet att de unga inte vill/kan bo kvar på ön. Det finns dels få
arbetstillfällen för dem, men det allra största problemet är att det inte
finns någonstans för dem att bo.
Bostadsbeståndet på Ljusterö behöver därför kompletteras med billiga,
mindre bostäder.
Ljusteröborna känner sig verkligen som skärgårdsbor, och många gör
stor skillnad mellan sig själva och ”fastlandsbefolkningen”. Ljusterö
har haft riktnummer 08 sedan början av 90-talet, liksom resten av
Stockholmsområdet. Trots detta sitter begreppet ”08:or” djupt rotat hos
en del av lokalbefolkningen. Detta begrepp syftar på stockholmarna,
och används ofta som ett mindre positivt begrepp.
Under intervjuerna kom det fram att det finns en viss del av
skärgårdsbefolkningen som ofta motsätter sig en utveckling. Flera
intervjuade sa att man ofta stöter på motstånd, när man vill genomföra
projekt på ön. Det vanligaste exemplet rörde turismen. Det är en av de
absolut viktigaste näringarna när det gäller Ljusteröbornas försörjning,
men när nya turistorienterade verksamheter skall startas stöter dessa
ibland på hårt motstånd från dessa ”original”, som de omnämndes
som.

Tore Österman
medlem i Östra Lagnö
Byalag

Styrka

Svaghet

Möjlighet

Hot

Övriga kommentarer

Färjan. Det är lätt att bo
på ön och ta sig till sitt
arbete på fastlandet,
om man inte arbetar
på Ljusterö. Ljusterö är
”Skärgård” men att man
ändå har möjligheten
att enkelt ta sig in till
Stockholm. Miljön.

Det behövs en inflyttning
av nya människor för
tillväxtens skull. De som
bott länge är mycket
kunniga i frågor gällande
skärgården, men kan
känna sig lite obekväma
med att det kommer nya
människor.

Tillväxten på Ljusterö
ger bra underlag för
service. Service behövs
för öns överlevnad.
Fler människor behövs
i ytterområdena på ön
för att ge de boende där
möjlighet att få tillgång till
grundläggande service.

Att man ska bli för få, och
då inte vara ett tillräckligt
stort kundunderlag för
att få samhällsservice.
Myndigheter ser ofta inte
åt skärgården annat än
som rekreationsområde
under sommaren.

Tycker att omvandlingen
av fritidshus till
permanentboenden är
mycket bra. Tycker det
är synd att yngre inte
har ekonomiska resurser
att köpa hus på Ljuserö.
Det är mest äldre som
permanentomvandlar hus.
Unga behövs.

Självständigheten.
Friheten.

”Revirbyggare”, Saknas
boenden för exempelvis
ungdomar

Tillväxt. Fler bostäder och Regionalpolitik med ett
arbetstillfällen, speciellt
snävt synsätt.
i anslutning till Ljusterö
torg. Möjlighet att där
skapa ett riktigt centrum.

Tycker att det behövs
fler möjligheter för folk
att bedriva olika typer
av hantverksindustri.
Positivt med
permanentomvandlingen.

Nära till Stockholm.
Ljusterö är under ett stort
Bra kommunikationer.
tryck, och utvecklingen
Omväxlande natur.
sker till stor del oplanerat.
Vattnet, och att det är lätt
att ta sig till det. De gamla
fritidshusområdena.

Utveckla styrkorna. Skulle Samma som svagheterna.
behövas ett helhetsgrepp
över Ljusterö, med
fördjupningar av
Översiktsplanen och nya
detaljplaner.

Det finns få obebyggda
tomter i nuläget, och folk
vill stycka av för att kunna
sälja. Positivt att folk vill
bo permanent på Ljusterö,
men det kan inte fortsätta
att ske oplanerat.

Naturen.
Färjeförbindelsen, som
dels fungerar så bra,
men även gör att Ljusterö
verkligen upplevs som
en ö.

Ljusterö har alla
möjligheter! Vårdar man
ön finns inga hinder för
den framtida utvecklingen.

Det är synd att
Waxholmsbåtarna inte
har fler turer, så att man
kan pendla med dem.
Permanentomvandlingen
är positiv, och man bör
satsa mer på turismen.

Bo Sjöberg
Ordförande i Ljusterös
Hembygdsförening

Maria Ulvsgärd
Bygglovarkitekt och
ensam handläggare för
Ljusterö

Ylva Borg
medlem i Nätverket ÅDA

Många Ljusteröbor som
bott här i generationer,
motsätter sig utveckling.
Man måste vara rädd om
skärgården men man kan
inte stoppa utvecklingen.
Ingen campingplats,
eller andra satsningar på
turismen.

Den bakåtsträvande
befolkningen som sätter
”käppar i hjulen” för
utvecklingen.
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De vill att Ljusterö ska vara som det alltid har varit, vilket inte går hand i
hand med en gynnsam utveckling för ön.
Bland de viktigaste aspekterna som de intervjuade lyfte fram med
det positiva med den ökande befolkningen på Ljusterö, fanns just
det ökade underlaget för service. Med det ökade antalet öbor finns
förhoppningen att kommunen ska satsa mer på ön. Man vill exempelvis
ha tillgång till bredband även ute i byarna. Förhoppningen är att
Ljusteröborna i framtiden allt mer ska räknas som en egen enhet.
När det gäller hur olika delar i samhället är organiserade, bland annat
de kommunala delarna som exempelvis skolan, så ingår Ljusterö i
dagsläget i grupper med tätortsområdena i Åkersberga. Detta irriterar
många Ljusteröbor, då man menar att Ljusterö inte alls har samma
förutsättningar och problem som fastlands-orterna, och därför inte kan
”dras över en kam” med dem. Detta har bland annat varit en diskussion
angående Ljusterö skola, där man ingått i ett större skolområde med
flera Åkersbergaskolor.
Många jag samtalat med under arbetets gång, och då syftar jag inte
enbart på dem som deltagit i SWOT-analysen, har påpekat att det finns
ett speciellt starkt engagemang i skärgården.
Detta yttrar sig i att människor vill vara delaktiga i de samhällsfrågor
som rör skärgården. Man ser alla frågor som berör skärgården,
som relevanta för sig själv. I större orter, exempelvis Åkersberga, är
människor inte speciellt engagerade i frågor som rör områden som
inte tillhör deras närområde. Man har ett ganska begränsat geografiskt
område där man bedömer att det är i ens intresse att vara delaktig.
I skärgården är detta geografiska område betydligt mer omfattande.
Man vill gärna vara delaktig i beslut som rör hela skärgården, och om
något berör Ljusterö så är man definitivt intresserad. Detta oavsett om
man bor på andra sidan av ön eller inte. Man ser Ljusterö som ”sin ö”.
Under intervjuerna kom vid ett flertal tillfällen en gammal slogan upp,
som betonar just det här starka engagemanget för sin ö.

Ljusterö skola
Den lyder ”Ljusterö- Just er ö”, och är egentligen slogan för Ljusterös
första taxibolag, som fortfarande är i bruk. Många Ljusteröbor verkar
dock tycka att de här raderna syftar på ön som helhet, och verkar inte
alls förknippa dem med taxibolaget.

	
Sloganen myntades i slutet av 1930-talet av lokalprofilen Fritiof
Almgren, som startade Ljusterös första taxibolag 1927. Bolaget finns
fortfarande i drift, och har betytt mycket för kommunikationerna på ön.
(Åkerberg 1979)
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Vilka områden på Ljusterö som bäst lämpar sig för en framtida
exploatering:
Ljusterö är under ett mycket högt exploateringstryck i nuläget. Detta
innebär att ön, om inga restriktioner för exploatering införs, kan komma
att se mycket annorlunda ut i framtiden. I närheten av Åkersberga
ligger områdena Skärgårdsstad och Svinninge. De har på grund av sitt
mer centrala läge än Ljusterö, blivit mer exploaterade, och har fått sin
karaktär totalt förändrad.
För att förhindra att Ljusterö tappar sin genuina skärgårdskaraktär, som
i dagsläget finns bevarad på många platser på ön, bör en exploatering
ske med varsamhet. Det är dock inte i Ljusterös bästa intresse att vara
så restriktiv med den framtida utvecklingen att någon nyexploatering
inte kan komma till skott. Ljusterö behöver utvecklingen, för att kunna
fortsätta vara ett livskraftigt samhälle.
Sker utbyggnaden av Ljusterö i samma omfattning på alla platser
på ön, finns risken att karaktären i de små byarna förstörs. Det
bästa alternativet att utveckla ön på, verkar därför vara att tillåta öns
nuvarande centrum att växa, men behålla resten av ön i sitt nuvarande
skick. Det sistnämnda syftar naturligtvis inte till att helt förbjuda all
nybyggnad på resten av ön, utan enbart att ny bebyggelse på resten
av ön ska ske med varsamhet, småskalighet och anpassas till den
befintliga.
Ljusterö torg får då exploateras till den omfattning att det i stort sett
täcker det framtida exploateringsbehovet på ön.
Det blir inte heller lika viktigt att detta område blir bevarat i sitt
nuvarande skick, då Ljusterös karaktär kommer att finnas bevarad
i de övriga byarna. Den övergripande karaktären på ön kan därför
bibehållas, även om Ljusterö torg byggs ut till ett nytt samhälle.
Det är dessutom mycket viktigt att man ser till att de områden
som i nuläget är under omvandling från fritidsområden till
permanentområden, utvecklas till hållbara områden. Detta innebär att
VA-frågan måste lösas i dessa områden, samt annan infrastruktur och
service. Det finns ingen anledning, eller realistisk möjlighet, att försöka
förhindra eller vända denna utveckling. Det är positivt för Ljusterö att
människor väljer att bosätta sig där permanent. Det negativa med

permanentomvandlingen ligger i att områdena inte är anpassade för
sådan användning, och det är därför viktigt att de uppdateras.
På Ljusterö är det i första hand områdena kring Marum och
Skärsberget/Laggarsvik som är under permanentomvandling.
Kommunen har i sin Översiktsplan pekat ut tre områden på Ljusterö
som utvecklingsområden, dvs områden som bör genomgå djupare
studier och framtida planering. Dessa områden är Mellansjö, Arnö/
Marum och Linanäs/Skärsberget/Laggarsvik.
Mellansjö är det område där Ljusterös centrum ligger, och de övriga
två utvecklingsområdena innehåller de områden som är under mest
omfattande permanentomvandling.
Mellansjö och Linanäs
Kommunen har som nämnts pekat ut tre områden som
utvecklingsområden på Ljusterö. Dessa är Mellansjö, Arnö/Marum och
Linanäs/Laggarsvik/Skärsberget.
Även jag har gjort bedömningen att det är dessa områden som lämpar
sig bäst för en framtida exploatering. Dock inte i sin helhet utan delar
av dem.
Kommunen har pekat ut hela området från Mellansjö till Åsättra som
utvecklingsområde, men jag anser att enbart Mellansjö är intressant
ur ett framtida exploateringsperspektiv. Som nämnt ovan, anser jag att
Ljusterös nuvarande centrum bör utvecklas ytterligare, och Ljusterö
torg ligger i Mellansjö.
Kommunen har inte räknat in Nolsjö i det utvecklingsområdet, vilket jag
valt att göra, då Nolsjö och Mellansjö ligger så nära varandra att det
inte går att uppfatta något gräns emellan dem. Nolsjö ligger dessutom
mellan Mellansjö och färjeläget, vilket ger området en oerhörd
utvecklingspotential.
På Ljusterö finns i nuläget två byar som kan benämnas som Ljusterös
centrum/huvudorter/huvudbyar; Linanäs och Mellansjö. Mellansjö,
där Ljusterö torg ligger, har en särställning som detta på grund av sitt
fördelaktiga geografiska läge. Det ligger nära färjeläget och passeras
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därför dagligen av de allra flesta boende på Ljusterö. Faktum är att det
enbart är en plats på hela ön, Mörtsunda, till vilken man kan ta sig från
färjeläget utan att passera Mellansjö.
Linanäs kan trots detta nämnas i sammanhanget, på grund av den
stora koncentrationen av hus i området. Linanäs är mycket tätbebyggt
och har en hög koncentration av permanentbostäder. Det har
dessutom kommunalt vatten- och avlopp, och en livsmedelsbutik.
I Översiktsplanen för Österåkers kommun skriver man att området
i anslutning till färjeläget på fastlandet skulle kunna utvecklas till ett
kustsamhälle i likhet med exempelvis Dalarö eller Furusund. Speciellt
om den framtida sträckningen av Roslagsbanan kommer till stånd.
Detta är ett mycket realistiskt och bra förslag, men något som inte
behandlas i detta examensarbete då det är geografiskt avgränsat till att
omfatta enbart Ljusterö.
Kopplingen mellan Ljusterö och detta framtida kustsamhälle är dock
något som bör behandlas.
Mellansjö som ligger endast på någon kilometers avstånd från
färjeläget kan på sikt mycket väl komma att knytas ihop med detta
samhälle. I ett scenario där det blir en fast förbindelse mellan Ljusterö
och Östanå kommer sambandet mellan kustsamhället och Mellansjö
att accentueras ytterligare, men sambandet kvarstår även utan en
sådan fast förbindelse.
Mellansjö tar därför en självklar plats som Ljusterös framtida centrum,
och den plats på ön som lämpar sig bäst att utveckla mest.
Ljusteröborna har redan tagit egna initiativ till att skapa ett riktigt
centrum vid Gropgärdet i Mellansjö, och deras ansträngningar har
definitivt gett resultat.
Det lämpar sig därför extra väl med en utbyggnad av Mellansjö.
Mellansjö skulle mycket väl kunna utvecklas till ett sådant
kustsamhälle, och antingen ersätta det framtida samhället på
fastlandet, eller vara en förlängning av det.
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Nolsjö och Mellansjö bildar en enhet, som skulle kunna knyta an till
färjeläget. Området från Mellansjö mot Åsättra är mycket utdraget
och består mestadels av jordbruksmark. Det faller sig inte alls lika
naturligt med en utveckling av detta område, och därför har det
exkluderats ur min analys. Området är dessutom mycket bevaransvärt,
då det är ett av de allra bäst bevarade områdena på Ljusterö med
småskaliga jordbruk. I och med att det i enlighet med skärgårdens
byggnadstradition, inte lämpar sig att bygga på jordbruksmark
utan enbart i skogsbryn eller på höjder, är detta område inte heller
intressant.
Arnö/Marum
Det tredje av kommunens utvecklingsområden, Arnö/Marum, lämpar
sig inte på samma sätt som de övriga för en omfattande exploatering,
utan här blir det mer fråga om en komplettering.
Området är i nuläget på god väg att helt omvandlas från ett
fritidsområde till ett permanentområde, och genom detta behöver
definitivt den tekniska infrastrukturen ses över.
Områdena ligger relativt långt ifrån det kommunala VA-området i
Linanäs, och frågan är om bebyggelsen kommer att bli tillräckligt
omfattande för att det ska vara lönsamt för kommunen att dra en
separat VA-ledning dit.
I områdena kommer man att behöva komplettera med nya tomter
framöver.
Resten av Ljusterö
De övriga byarna på Ljusterö, samt landsbygden, bör exploateras
mycket restriktivt.
Ljusterö utgörs i nuläget av ett ganska glesbebyggt landskap, med
tätare bebyggelseområden på många platser. Dessa områden har
mycket olika karaktär sinsemellan. Flera av dem är riktiga byar, som
har kvar både byggnader och struktur sedan 1800-talet, medan andra
är utpräglade fritidsområden från mitten av 1900-talet. Sedan finns det
också områden, som är en kombination av båda.
Ljusterös specifika karaktär utgörs alltså till stor del av den här

glesheten. Ny bebyggelse bör följaktligen placeras i anslutning
till befintlig bebyggelse, i huvudsak genom förtätning, men viss
nyexploatering kan även förekomma.
Östra Lagnö
Östra lagnö är en separat ö, med broförbindelse till Ljusterö. På grund
av detta behandlas ön som en del av Ljusterö. I Översiktsplanen
skriver kommunen att Östra Lagnö har en så pass speciell karaktär, att
ön i princip bör bevaras oförändrad. I alla fall med avseende på dess
karaktär och den huvudsakliga markanvändningen. Man skriver att ny
bebyggelse kan tillåtas enbart
om den prövas i anslutning
till befintlig bebyggelse. Vid
en sådan prövning skall
särskild hänsyn tas till de
permanentboendes intressen.
Med detta i åtanke har
examensarbetet inte berört Östra
Lagnö mer än ytligt, eftersom jag
till punkt och pricka håller med
kommunen i deras bedömning av
den restriktiva hållningen till ön.
Bron till Östra Lagnö, och
utsikten från bron.
Exploaterar man de södra delarna
av Ljusterö ytterligare, behöver
den befintliga, och enda vägen,
förbättras. I nuläget är det en
typisk landsväg, utan ordentliga
vägrenar för cyklister och
fotgängare.
I det framtida scenariot där
Roslagsbanan förlängs och en
station kommer till vid Östanå, är
det rimligt att tro att det kommer
att förekomma cykeltrafik mellan
Linanäs och tåget.

Det finns ingen anledning att anlägga regelrätta gång- och cykelvägar
längst hela landsvägen. Det skulle bli mycket kostsamt, och så pass
omfattande tros inte nyttjandet bli. Det är dessutom så pass låga
hastigheter på hela ön (mestadels 70, och 50 på sträckor genom
byarna) att det inte behövs. En breddning och allmän upprustning av
vägen är tillräcklig.
När det gäller den allmänna upprustningen finns det flera platser på
ön där vägarna konstant översvämmas. Dessa partier bör åtgärdas,
exempelvis vid Stensvik på väg mot Tranvik, och vid Marum. Den
sistnämnda sträckan bör förmodligen lyftas upp ganska ordentligt,
på grund av omfattningen av de återkommande översvämningarna.
I skrivande stund sker omfattande renovering av landsvägen på
Ljusterö, och sträckan vid Marum skall förbättras.
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Del 3 Platsanalys
Kvalitativ stedsanalyse
Analysmetoden bygger på Norberg-Schultz fenomenologiska
stedsteori.
Den fenomenologiska stedsteorin går ut på att liv och plats är en enhet,
och detta blir synligt i platsens identitet.
Metoden har utvecklats av Anne Marit Vagstein i samarbete med
Christian Norberg-Schulz innan dennes bortgång.
Ordet Sted betyder Plats, och jag har valt att använda mig av
denna direkta översättning. I Sverige brukar man oftast tala om
landskapsanalyser, och inte platsanalys.
Viktigt är att inte förväxla ordet sted, som alltså betyder plats, med
ordet stad.
Kvalitativ stedsanalyse har tonvikten på landskapet, men tar även
upp bebyggelsen. Analysen syftar till att beskriva orten/platsen som
den faktiskt är, det vill säga dess rumsstruktur och dess karaktär.
Man försöker att beskriva platsens väsen, dess identitet, genom
landskapets olika strukturer. Det främsta i analysen är att förstå
landskapet. När bebyggelsen tolkar och svarar på landskapet kan det
uppfattas som en helhet, alltså landskapets identitet. Ett annat begrepp
som ofta används för att beskriva platsens identitet är ”genius loci”,
alltså platsens själ.
Förr var det synligt i bebyggelsen att den var en helhet ihop med
landskapet, men idag har detta gått förlorat. Det finns därför behov
av en platsförståelse som ersätter traditionerna. Den historiska
utvecklingen förändrar platser, men vissa drag förblir opåverkade,
och det är dessa som kallas för platsens själ. Landskapet har en
grundidentitet som all bebyggelse och exploatering måste inordna sig i.
Metoden försöker att beskriva det icke mätbara på platsen.
För att förstå enheten liv-plats måste man utgå ifrån både landskapet
och människans verk. Dess identitet har en stabilitet genom alla
förändringar som kan ske i landskapet, och analysen lyfter fram tre sätt
på vilka människan kan förhålla sig till denna identitet;

•
•
•

genom orienteringen i rummet
en identifiering med platskaraktären
genom att minnas de specifika kännetecknen för platsen

På grund av detta omfattar platsanalysen fyra olika ”rum”:
• orienteringsrummet
• identifikationsrummet
• minnesrummet (erindringsrummet)
• historierummet
Orienteringsrummet
Undersökes genom att man definierar naturliga och människoskapta
områden, definierade av olika sorters gränser. Dessa kan vara
kanter, bryn eller barriärer, såsom vattendrag och strandkanter, eller
siluetter och underordnade profiler, riktningar i rummet, förbindelser
mellan rum, som naturliga vägar och släpp, och landmärken.
Orienteringsrummet framställs i vad som benämns ett ”grunnriss” alltså
en horisontalprojektion.
Identifikationsrummet
Redogör för de drag som för fram platsens karaktär. Den redovisar de
konkreta formegenskaperna som dominerar intrycket av platsen, och
det som präglar landskapets olika element; textur, färg och material.
Den viktigaste stämningsgivande faktorn är ljuset, och det är direkt
avhängt rummets bredd, form, horisont och väderstreck. Här redovisas
de vertikala platsegenskaperna, i det som kallas ett ”oppriss”.
Erindringsrummet
Definieras av de grundformer som kännetecknar platsen. Det
innebär att man har en förståelse för de former som framträder på
platsen. Minnesrummet är en syntes mellan orienteringsrummet och
identifikationsrummet, eller mellan grunnriss och oppriss, och benämns
omriss.
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Historierummet
Visar hur olika epoker har tolkat platsen i förhållande till tidens
förståelse och nyttjande. Man väljer ut olika betydelsefulla tidpunkter
och händelser i platsens historia, för att kunna se viktiga sammanhang.
Genom kunskap om hur platsen blivit tolkad tidigare kan man bättre se
möjligheterna för eventuell utveckling som respekterar platsen.
(Miljöverndepartementet 1993, s 27)
Kvalitativ platsanalys är inte en speciellt vanligt använd metod. Den
arbetar inte med de traditionella aspekterna, utan försöker i stället tolka
landskapet som en helhet. Analysen mynnar ut i en sammanfattning av
platsens identitet eller genius loci.
(Riksantikvarieämbetet 2001, s 16)
Detta gör den mycket intressant. Riksantikvarieämbetet har i sin skrift
Landskap i fokus- utvärdering av metoder för landskapsanalys gjort
en bedömning av vilka egenskaper en landskapsanalysmetod bör ha
för att vara tillämpbara i dagsläget. Skriften går systematiskt igenom
olika analysmetoder, och finner att kvalitativ platsanalys har dessa
egenskaper. Exempel på dessa egenskaper är att metoderna måste
vara områdesinriktade, och kunna fånga landskapet som helhet, samt
att de belyser både naturmiljö, kulturmiljö och visuella aspekter.
Jag har gjort en bedömning, baserad på min övergripande analys över
Ljusterö samt SWOT-analysen, att det är just de områden kommunen
pekat ut som utvecklingsområden som lämpar sig för en fortsatt
utredning. Min bedömning skiljer sig åt från kommunens då det gäller
gränsdragningen för de olika områdena, då jag kommit till slutsatsen
att vissa områden bör läggas till i utvecklingsområdena, och vissa
exkluderas.
Den kvalitativa platsanalysen appliceras därför enbart på dessa
områden och inte på resten av ön.
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Lokaliseringen av de områden som analysmetoden
applicerats på, samt en översiktlig bild av hur avgränsningen av områdena är gjord.

Kvalitativ stedsanalyse applicerad på Linanäs/Laggarsvik/
Skärsberget, Marum/Arnö och Mellansjö:
I skriften Stedsanalyse- innhold og gjennomforing använder sig
författarna av ett exempel i Norge. Platsen är Sykkylven, och
landskapet utgörs av en dalgång som slutar ner mot havet.
Formen på landskapet gör att det är enkelt att applicera
analysmetoden. Det blir mycket tydliga rumsbildningar i ett sådant väl
avgränsat landskap, där bergssidorna utgör tydliga gränser. Det blir
genom detta ett spännande landskap, i vilket man tydligt kan läsa ut
olika riktningar. Man leds också genom ett sådant landskap mellan
olika rum, och man får en tydlig känsla av de olika rummens karaktärer.
I examensarbetet K+- en studie om identitet, själ och stadsrum från
Blekinge tekniska högskola, använder Jenny Friström platsanalysen för
att analysera Stockholms innerstad.
Vid första anblicken kanske en dalgång i Norge och Stockholms
innerstad verkar vara två helt olika typer av landskap, men faktum är
att det finns många likheter. Landskapen har i stort sett samma form,
både horisontellt och vertikalt. Båda utgör en avlång form, med en
tydligt definierbar längsgående riktning. De avgränsas båda tydligt i
sidled av branta kanter,
i Sykkylven utgörs
dessa av dalsidorna,
och i Stockholm norr
och söder Mälarstrand.
Båda landskapen
har också mycket
tydliga gränser
mellan olika rum, och
mycket väldefinierade
riktningar i rummen.
Ljusterö är inte
alls samma typ av
landskap. De områden Midsommarfirande på Ljusterö vid ångsom varit föremål för
båtsbryggan i Linanäs
platsanalysen i det här

examensarbetet är överlag mycket svårdefinierade. De är för det första
mycket svåra att avgränsa. Det finns inga så tydliga rumsgränser som
i de två exemplen, utan rummen är dels svåra att upptäcka i många
fall, och sedan går de in i varandra så att de är svåra att skilja åt. Det
finns exempelvis mycket få områden som man uppfattar som skapta
av människor. Åkrar, ängar och hagar är alla områden som är skapade
av människor, men när man läser av landskapet tolkar man dem som
natur. Alla villaområden och byar på Ljusterö ligger inbäddade i så tjock
grönska, att det är svårt att definiera var gränsen går mellan dem och
den omkringliggande skogen. Hela villaområdena tolkas som skog.
Landskapet på Ljusterö har heller ingen tydlig riktning, som de två
exemplen. Ljusterö kännetecknas av en småbrutenhet som gör miljön
mycket varierande. Man leds i och med detta inte vidare mellan de rum
som finns i landskapet, förutom till vattnet.
Det absolut mest kännetecknande rummet på Ljusterö är vattnet, både
havet och sjöarna. Här skapas tydligt definierade rum, mot vilka all den
omkringliggande bebyggelsen vänder sig, och landskapet sluttar ner
mot så att man leds ner mot vattnet, både med blicken och rent fysiskt.
Platserna vid vattnet har alltid varit mycket viktiga för skärgårdsborna,
eftersom man försörjt sig till största delen genom fisket. Det är därför
vid dessa platser det största folklivet har befunnit sig. Det är också
vid vattnet man oftast har evenemang som midsommarfirande och
valborgsmässoeldar. Den här centrala rollen som vattnet alltid har
spelat i Ljusteröbornas liv avspeglas alltså i hur bebyggelsen är
placerad, liksom i själva topografin.
Frågan är hur man ska hantera den här svårigheten att definiera rum
i den framtida planeringen av Ljusterö. Skall man planera framtida
exploatering enligt det befintliga mönstret, där bebyggelsen passats in
så väl i naturen att den blivit en del av den, eller ska man försöka bryta
detta mönster så att man skapar en mer spännande miljö genom att
tydligt definiera olika rum?
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Marum/Arnö
Orienteringsrummet
Landskapet kring Marum och Arnö ser i stora drag ut som följande:
De gamla fritidshusområdena ligger inbäddade i grönska, i den
omfattningen att det inte går att avgöra var skogen tar vid, utan
allt uppfattas som skog. Emellan dessa områden finns en kil av
jordbruksmark. Vattnet omgärdar hela området, och är ett ständigt
närvarade element.
Den tydligaste gränsen i området är följaktligen gränsen mellan
hav och land, som alltid är mycket tydligt definierad. I området är
strandkanterna inte sumpiga, och land övergår inte successivt i hav,
utan det är oftast en mycket tvär övergång. Stränderna utgörs ofta av
klippor, vilka stupar brant ner i havet.
Mellan åkermarken och skogen bildas också tydliga gränser i form av
skogsbryn. Dessa gränser uteblir dock i de bebyggda områdena. Här
är vegetationen så pass gles att det är svårt att definiera var den börjar,
men tillräckligt tät för att området skall läsas av som skogbevuxet.
I området finns mycket få landmärken, både naturliga och
människoskapta. Marums herrgård, som står placerad på en kulle, är
dock ett självklart sådant. I området kring herrgården finns också flera
stora ekar som står som solitärer i det öppna jordbrukslandskapet.
Det allra tydligaste landmärket är ett som egentligen inte finns inom
området; vindkraftverket vid Mellansjö.
Det är så högt att det är synligt från större delen av området, även om
det ligger en bit därifrån.
Identifikationsrummet
Marum är ett betydligt större område än Arnö, men bägge har samma
topografi. De har båda sina högsta punkter på mitten och sluttar ner
mot strandkanten.
I hela området leds man i de olika rummen ner mot vattnet. Det
är sällan man upplever det som att man leds mellan olika rum i
landskapet. Det är över huvud taget sällan man upplever det som att
man befinner sig i ett tydligt definierat rum.
De öppningar som finns i landskapet, och som således kan utgöra
platsbildningar, utgörs mestadels av jordbruks- och hagmark. Till dessa
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kan även läggas öppna områden nere vid vattnet. Dessa områden
sammanfaller ofta med bryggor, och kan således tänkas härröra från
tiden då platser för på- och avlastning av båtar var av största vikt för
skärgårdsbefolkningen.
Erindringsrummet
Minnesrummet är en sammansmältning av Orienteringsrummet och
Indentifikationsrummet. De dominerande formerna i landskapet ger
det dess grundstämning och karaktär. Marum och Arnö är svåra att
definiera.
Historierummet
Marums by köptes i sin helhet på 1720-talet av handlaren Hans
Lenman. I byn ingick två mantal på Ljusterö, och torpet Ålön
med tillhörande tegelbruk. Byn hade då troligtvis existerat sedan
medeltiden. På 1600-talet bestod Marum av två gårdar, och dess
nuvarande karaktär fick byn och herrgården under 1700-talet.
Herrgården uppfördes på 1740-talet av Hans Lenman. Byggnaden är
i putsad sten, vilket är mycket ovanligt i skärgården. Den är placerad
mycket högt i landskapet, och har både flyglar och trädplanteringar.
Huvudbyggnaden är förklarad som byggnadsminne, då den utgör ett
välbevarat exempel på en högborgerlig bostad från 1700-talet. Marums
åker- och ängsmarker är mycket splittrade. Närheten till vattnet tyder
på att fisket hade lika stor betydelse som jordbruket vid lokaliseringen.
Vid förra sekelskiftet var mycket av ängsmarken uppodlad, vägnätet
hade byggts ut och en park hade anlagts framför gården. Denna är
nästan helt borta idag och vägen har återigen fått en ny sträckning.
I kulturminnesprogrammet är endast huvudbyggnaden nämnd som
bevaransvärd, vilket helt utelämnar aspekter som herrgårdens
medvetna placering i landskapet. Dessutom utelämnas flyglarna,
ekonomibyggnaderna, parken och alléerna.
Det småbrutna landskapet är mycket ovanligt för en herrgårdsmiljö,
men mycket typiskt för södra Ljusterö. Detta gör miljön extra värdefull.
Norr om gården finns två inte anpassade tegelhus, och väster om
gården ligger ett stort fritidshusområde som genomgått/genomgår en
omfattande permanentomvandling. (Österåkers kulturnämnd 1990)

Orienteringsrummet

Identifikationsrummet

Det finns en del tydliga skogsbryn, men saknas rumsbildningar i landskapet. Området i stort ger ett mycket grönt
intryck, då vegetationen är av sådan art att den dominerar
bebyggelsen.
Det finns både människoskapta landmärken, och naturliga
i området. De naturliga landmärkena utgörs av gamla ekar,
som står som framträdande solitärer i landskapet, och det
människoskapta är en byggnad.

Topografin i området är oregelbunden, och detta
gör att det är svårt att identifiera sig med hjälp av
den. Sektionerna kan lika gärna vara tagna från
vilken del av Ljusterö som helst.
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Solitär i Marum och vindkraftverket
som syns över trädtopparna
Erindringsrummet
Erindringsrummet skall vara en sammansmältning av orienteringsrummet och identifikationsrummet, och visa de huvudsakliga drag som ger en plats dess identitet.
Kartan visar enbart landmärkena, solitära ekar och Marums
herrgård, då de är de enda elementen i landskapet som gör
platsen unik. Topografin är av sådan art att den inte ger platsen en klar identitet, och de gör inte heller de rum som finns i
landskapet.
Ljusterö kännetecknas av detta svårdefinierade landskap.
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Mellansjö
Mellansjö och området Nolsjö ligger så pass nära varandra, att de i
nuläget nästintill upplevs som ett område. Därför tas även Nolsjö upp i
analysen och räknas in i området Mellansjö.
Orienteringsrummet
Mellansjö är gammal jordbruksbygd, vilket fortfarande är mycket
tydligt i landskapet. Det är mycket öppet, med många möjligheter till
utblickar och långa siktlinjer. Det öppna landskapet bryts av små kullar,
på vilka bebyggelsen i huvudsak har placerats, och där vegetationen
bibehållits.
Liksom i Marum/Arnö är de
tydligaste gränserna de mellan
vatten och land. Områdets gräns
mot havet är tydligt definierad
av klippor, och stundtals gamla
strandängar. Mot sjöarna är
gränserna lika tydliga, förutom
vid Kyrksjöns södra kant. Där har
sjön dragit sig tillbaka och lämnat
efter sig ett stort vassbevuxet
område, som är svårt att definiera som land eller vatten.
Det finns flertalet tydliga skogsbryn i området, men mestadels är det
samma sak som med Marum/Arnö; det är svårt att bedöma var skogen
slutar och ett annat element tar vid.
I området finns få landmärken. Kyrkan är ett sådant, liksom en hög
mast och en gammal gård som placerats på toppen av en brant kulle.
Även från detta område syns vindkraftverket och blir ett mycket tydligt
landmärke.

finns ett flackt parti där Ljusterö torg ligger, samt bakom skolan, där det
är åker.
Den gamla bebyggelsen i Mellansjö ligger på ett åsliknande höjdparti.
De rum som finns i landskapet utgörs av plättar av jordbruksmark, och
av sjöarna. Det finns även ett människoskapt rum i området, nämligen
Ljusterö torg.
Liksom i Marum/Arnö leds man ner mot sjöarna och havet från i stort
sett alla punkter i landskapet, då det mestadels sluttar ditåt.
Erindringsrummet
Minnesrummet skall vara en sammansmältning av
identifikationsrummet och orienteringsrummet, och ge en helhetsbild
av platsen. Minnesrummet skall alltså ge en bra och tydlig bild av
platsens själ, genom tolkning av dess vertikala och horisontella
element. Detta är dock mycket svårt i Mellansjö och Nolsjö. Området är

Identifikationsrummet
Norra delen av området är mycket kuperat, och sluttar brant ner mot
havet. Området har en sorts högplatå där det ligger en sjö. Sedan
sluttar landskapet vidare ner mot sjön nedanför Kyrkan. Vid kanten
av sjön finns på den nordvästra sidan ett flackt parti med gammal
jordbruksmark. Södra delen av området är inte fullt så kuperad. Det
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svårdefinierat, och har ingen tydlig vertikal rörelse. Kartan över
minnesrummet i området skulle lika gärna kunna vara i princip var
som helst på ön, eller på många andra platser dessutom. Områdets
karaktär baseras egentligen enbart på de byggnader som finns där,
exempelvis kyrkan och skolan.
Historierummet
Mellansjö
Mellansjö är en av de bäst bevarade bymiljöerna på Ljusterö, och det
är dessutom det kyrkliga centrumet på ön. Här ligger både kyrkan och
prästgården. Mellansjö by ligger högt belägen söder om kyrkan, liksom
hembygdsmuseet. Landsvägen gick tidigare rakt igenom byn, men
numera går den norr om den.
Det finns inga kända fornlämningar i området, vilket tyder på att
området förmodligen inte varit bebyggt tidigare än under medeltiden.
1535 fanns det två gårdar i Mellansjö, och hundra år senare fyra
stycken.
En karta från 1732 visar att på bytomten fanns kapellet och
klockstapeln. Liksom gårdarna Uppgården, Nedergården,
Capellansgården och Klockaregården. Till byn hörde även båtmanstorp
och backstuga. Söder om bebyggelsen fanns åkermarken.
Det första kapellet uppfördes i början av 1600-talet, men sin nuvarande
placering fick kyrkan 1751-55. Ljusterö blev egen socken 1860, från att
tidigare ha tillhört Riala socken.
Ljusterö kyrka var ursprungligen uppförd i knuttimmer med träpanel,
men fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad i slutet av 1800talet. Byggnaden kom då att präglas av nyromantisk och nygotisk stil,
tolkade av Hjalmar Kumlien, med kompletteringar av tidstypisk svensk
snickarglädje.
Den nuvarande prästgården uppfördes 1870.
Under 1800-talet byggdes flertalet torp i området, då mycket av den
tidigare ängsmarken odlades upp. Laga skiftet 1865 innebar att byn
bröts upp, och två av gårdarna och prästgården flyttades ut.
Dagens åkermark är i stort sätt densamma som användes på 1700talet. Vägsystemet ser ut på samma sätt som under 1800-talet, om
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än med komplettering av flera nytillkomna vägar. Det är rimligt att
misstänka att vägsträckningen genom byn har betydligt äldre anor.
(Österåkers kulturnämnd 1990)
Nolsjö
Nolsjö är beläget på andra sidan Kyrksjön från Mellansjö sett. Nolsjö
härrör troligen från medeltiden, eftersom det inte finns några kända
fornlämningar i området. Vid sekelskiftet 1900 fanns tre gårdar i byn
och två torp. Det finns dock källor om att det funnits bebyggelse där
tidigare, exempelvis 1632 då gården tydligen stod öde.
De tre gårdarna finns fortfarande kvar, två nere vid sjön och en
uppe i sluttningen, med de flesta av ekonomibyggnaderna är borta.
Huvudbyggnaderna är dock mycket väl bevarade, och utgörs av två
parstugor och en enkelstuga.
Området är idag mestadels präglat av sommarstugebebyggelse.
Vägsystemet har anpassats efter detta, och är alltså mycket förändrat.
Landskapet närmast sjön är ett bevarat ängslandskap, medan
fritidsbebyggelsen till största delen ligger i skogsmark. (Österåkers
kulturnämnd 1990)

Orienteringsrummet

Identifikationsrummet

Inom området finns en del tydliga skogsbryn. Vegetationen
dominerar området. Det finns två områden som upplevs annorlunda, i vilka bebyggelsen och hårdgjorda ytor tar överhanden.
Dessa områden är kring Ljusterö skola och kring Ljusterö torg.
I området finns några landmärken i landskapet. Dessa är byggnader, och en mast.

Liksom för Marum är det svårt att identifiera sig med hjälp av
sektionerna.
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Erindringsrummet
Liksom för Marums erindringsrum är det enbart landmärkena
som ger en möjlighet att identifiera landskapet, och därför är
kartan endast utmärkt med dessa.
Landmärkena i området är kyrkan och en gammal gård söder
om kyrksjön, och en hög mast i norra delen av området. Ljusterö torg är markerat med prickar.
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Linanäs/Laggarsvik/Skärsberget
Orienteringsrummet
De tre områdena är inbördes mycket olika, men räknas som ett
område på grund av att de ligger mycket nära varandra geografiskt.
Linanäs är det mest tätbebyggda av de tre och består till stor del av
sommarbebyggelse från 1900-talets början. Det innebär stora trävillor
med punschverandor och stora fruktträdgårdar.
Linanäs är i övrigt en blandning av många olika byggnadsstilar. Här
finns också fritidshus från 50- och 60-talen, tidstypiska 70-talsvillor och
nybyggen.
Den dominerande känslan i området är dock den av sommarnöje från
tidigt 1900-tal.
Laggarsvik är i ännu större mån än Linanäs ett bevarat
skärgårdssamhälle från 1910-1920-talen.
Skärsberget är till skillnad från de andra två områdena ursprungligen
ett fritidshusområde från 1900-talets mitt, med små fritidshus på stora
naturtomter.
Skärsberget genomgår, liksom ön i övrigt, en omfattande
pemanentomvandling. Hittills är dock området relativt bevarat i sitt
ursprungsskick, i alla fall så pass att dess ursprungliga karaktär
inte gått förlorad. Marum är ett område som hade ungefär samma
förutsättningar som Skärsberget, men här har omvandlingen inneburit
betydligt större påverkan på området.
Liksom för de tidigare områdena är de tydligaste gränserna i området
de mellan hav och land. Hur tydlig denna gräns är varierar dock mellan
olika delar av området. På många ställen består strandkanten av
klippor, och då är gränsen mycket tydlig. På andra platser, speciellt i
Laggarsvik, är kanten ofta lite diffus, med sankmark mellan hav och
land.
Det finns tydliga skogsbryn på flera ställen, och liksom de övriga
områdena är det svårt att definiera gränsen mellan skogen och
tomterna.
Mellan Linanäs och Skärsberget finns en annan tydlig gräns, berget
Skärsberget. Det tornar upp sig högt över bebyggelsen i Linanäs, och

Ljusterö Huvud, Ljusterös högsta punkt, och Skärsberget
sett från Linanäs.
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sluttar brant ner mot området, som öppnar upp sig i en stor äng.
De enda tydliga landmärkena i området är de båda bergen, som
syns på långt håll. Från detta område syns inte Vindkraftverket vid
Mellansjö.
Identifikationsrummet
Detta område har en betydligt mer intressant topografi än de tidigare.
I Laggarsvik ligger Ljusterös högsta punkt, Ljusterö huvud, och
Skärsberget är som namnet antyder också ett berg.
Marum/Arnö och Mellansjö ligger båda på norra delen av Ljusterö,
vilken är känd för att vara ganska flack.
Den södra delen av ön, där detta område ligger, är betydligt mer
kuperad. Detta till trots, följer området samma stil som de övriga, med
få tydligt definierade rum.
Erindringsrummet
Tack vare de både bergen i området kan man identifiera området med
hjälp av de dominerande formerna i landskapet. Detta är inte direkt
möjligt i Marum/Arnö och Mellansjö, då det inte finns några specifika
element att hänga upp orienteringen på, förutom kanske kyrkan och
Marums herrgård.
Historierummet
Under 1910- och 1920-talen exploaterades Ljusterö mycket flitigt,
delvis med fritidsbebyggelse, men även mycket med bostäder för
åretruntbosatta yrkesgrupper, som exempelvis fiskare, snickare och
skutskeppare. De områden som exploaterades mest på Ljusterö var
Linanäs, Laggarsvik och Väsbystrand.
Laggarsvik är det området av dessa tre som allra bäst har bevarat
karaktären. I Linanäs var det i början av 1900-talet en byggmästare
som köpt upp området, som initierade exploateringen. Det upprättades
en stor exploateringsplan för området, man anlade en ångbåtsbrygga
och sålde tomter under namnet Ljusterö Villastadstomt. Fram till
mitten av 1800-talet var området i princip obebyggt, med undantag
för exempelvis Linanäs gårds mangårdsbyggnad. (Linanäs
villaägareförening 2003)
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Orienteringsrummet
Precis som för de övriga orienteringsrummen upplevs området grönt. Det finns två tydliga landmärken, och dessa är
båda bergstoppar.

Identifikationsrummet

Erindringsrummet

Linanäs uppvisar lite mer varierande topografi, pga de båda
bergen inom området. De är dock inte tillräckligt framträdande
i landskapet för att de skall bli ett identifierbart element. Även
om bergen framträder på sektionerna, är det svårt att utläsa
att det just rör sig om Linanäs/Skärsberget/Laggarsvik.

Erindringsrummet för Linanäs är liksom de övriga erindringsrummen endast utmärkt med landmärken. Här är det de två
bergen Ljusterö huvud och Skärsberget som utgör landmärken.
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Slutsats av analyserna
Miljön på Ljusterö kännetecknas av en småskalighet, med otydliga
rum och svårdefinierade gränser. Då detta är så övergripande för ön,
utgör det en stor del av dess karaktär. Om man vid en ny exploatering
av ön försöker sig på ett annat sätt att forma landskapet, och skapa
tydliga rum och definierade gränser, avviker man från den befintliga
karaktären på ön. Eftersom karaktären är något jag vill bevara är detta
inte ett tänkbart sätt att utveckla Ljusterö.
Vid all planering på Ljusterö bör detta därför tas i beaktande, och ny
bebyggelse och markprojektering utföras på ett sådant sätt att den blir
en del av den befintliga helheten i landskapet.
Ljusterö utgörs i nuläget av en mycket gles bebyggelse, med små
byar och hemman utspridda ganska jämnt på ön. Det är just den här
glesheten, kombinerad med de ofta ganska tätt bebyggda byarna, som
ger ön dess speciella karaktär.
En utbyggnad av ön bör därför ske i princip enbart i de befintliga
byarna, dock inte lika mycket i alla byar.
Det skulle på sikt komma att ändra Ljusterös karaktär om man tillät alla
byarna att exploateras lika omfattande, eftersom de då så småningom
skulle komma att växa in i varandra, och genom detta förloras den
karakteristiska glesheten. Dessutom skulle en omfattande exploatering
i byarna göra att de förändrades radikalt.
Det bästa alternativet för Ljusterö är att tillåta en restriktiv utbyggnad
på ön som helhet, men tillåta en av byarna att växa till ett riktigt
skärgårdssamhälle.
Detta samhälle skulle då kunna tillgodose majoriteten av den
utbyggnad som Ljusterö måste genomgå, på grund av det höga
exploateringstrycket mot ön. Ljusterö som helhet kan då behålla sin
skärgårds-karaktär, men kan i detta samhälle få ett ökat serviceutbud
och alternativa boendeformer. Resterande exploateringebehov kan
förhoppningsvis tillgodoses av enstaka kompletteringar i befintliga byar
på ön. Det är möjligt att behålla den övergripande karaktären på ön om
man tillåter den att helt förändras på en plats, istället för att förändra
karaktären på hela ön.
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Trots att Ljusterö är under ett
så högt exploateringstryck
är det viktigt att inte låta
dessa marknadskrafter
få fritt spelrum. Ur ett
framtida perspektiv skulle
det vara mycket sorgligt om
skärgårdsmiljöer som denna
helt gått förlorade, vilket de
gör om de exploateras alltför
hårt.
Det är dock inte realistiskt
att vara helt restriktiv och
inte tillåta nytillskott över
huvud taget, då utveckling
är nödvändigt för öns
överlevnad. En miljö kan
inte behållas helt statisk och
oförändrad, bara för att man
vill behålla dess karaktär. En
miljö behöver få utvecklas för
att fortsätta vara livskraftig,
men utvecklingen bör ske på
ett sådant sätt att platsen inte
förlorar sin själ, vilket innebär
att all utveckling av värdefulla
och bevaransvärda miljöer
bör ske med största
varsamhet.
Marum/Arnö har inte speciellt
stora områden som skulle
lämpa sig för en framtida
exploatering. Det finns
möjlighet på flera ställen att
komplettera bebyggelsen

Det är lämpligare att placera ny
bebyggelse på mark som inte
används inom jordbruk, i enlighet
med traditionen i skärgården. Åker
i Marum och ung skog i Nolsjö.

med enstaka tomter och nya hus, men inte någon större exploatering.
De enda sammanhängande obebyggda ytorna i området utgörs
av åker- och hagmark. Dessa områden är en bristvara på Ljusterö,
eftersom skärgårdsmiljöer generellt sett är ganska karga och har
ont om odlingsbar jord. Det skulle dessutom bryta helt mot sättet
att placera bebyggelse, som kunnat konstaterats i platsanalysen.
Bebyggelsen är placerad i skogbevuxna områden, och inte mitt i det
öppna odlingslandskapet.
Mellansjö har helt andra förutsättningar för en framtida exploatering än
Marum/Arnö. Det öppna odlingslandskapet i Mellansjö bör inte heller
det bebyggas, av samma skäl som angivna ovan angående Marum/
Arnö.
I Mellansjö finns dock ett stort område mellan Nolsjö och havet som
skulle lämpa sig bra för exploatering. Det är skogsbevuxet, och
följaktligen inte odlingsbar mark.
Det finns redan bebyggelse i området, som enkelt skulle kunna utökas.
Linanäs/Laggarsvik/Skärsberget har en utvecklingspotential som
hamnar någonstans mitt emellan de två nämnda områdena. Det finns
inga stora obebyggda skogsområden, men gott om möjligheter för
komplettering. Linanäs är det område som är mest tätbebyggt av de tre
inbördes områdena. Laggarsvik erbjuder dock goda möjligheter till fler
tomter, liksom Skärsberget.
Följaktligen landar platsanalysen i att det bästa området att
exploatera lite mer omfattande skulle vara Mellansjö, förutsatt att den
kulturhistoriska miljön kring Mellansjö by, kyrkan och Kyrksjön lämnas
intakta.
I de övriga analyserade områdena kan man med fördel tillåta en
varsam förtätning, men ingenting omfattande.
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Del 4 Utvecklingsförslaget
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DEL 4 UTVECKLINGSFÖRSLAGET- inledande bakgrund
Byggnadsutformning och reglering
Enligt 3 kap 1 § PBL skall ”byggnader placeras och utformas på ett
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och
till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre
form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna
som sådana och som ger en god helhetsverkan.”
I skärgården finns på många ställen små byar eller samhällen som
ofta har stora kulturella värden. Inom dessa bebyggda miljöer skulle ny
bebyggelse som utformats väl anpassad till den befintliga, kunna tillföra
ett mervärde. I den delregionala utvecklingsplanen för Stockholms kust
och skärgård formuleras punkter för hur den framtida planeringen bör
inriktas för olika ämnesområden. På sidan 66 står följande:
”Inriktning
Planera för ny bebyggelse för permanentboende på
öar med statlig färja och för att stärka kärnöarna
•
Kommunerna bör ha underlag som anger
förutsättningar för ny bebyggelse för kommunens olika
delar.
•
Ny bebyggelse bör tillkomma för att möjliggöra
åretruntboende och verksamheter i samhällen och
byar på kärnöarna och på öar med statlig färja.
•
Bebyggelsen bör anpassas till de naturgivna
förutsättningarna, så att natur-, kultur- och
rekreationsintressena tillgodoses. Det bör övervägas
var tillgången på sötvatten och påverkan på den
marina miljön kan utgöra ett problem.
Ta fram strategier för kust- och skärgårdsområden
med olika karaktär.
•
Överväg vilka bebyggelseområden i kustoch skärgårdsområdet som bör detaljplaneras
för permanentboende, vilka som kan förändras

Vackert respektive fult?
Laggarsvik och fritidshus på Skärsberget
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med bygglov från fall till fall och vilka som inte bör
permanentas.
•
Precisera tillämpningen av strandskyddet i
översiktsplaner.
•
Precisera i översiktsplaner förhållningssätt
till natur-, kultur- och rekreationsvärden (i kustoch skärgården) genom att ange kvalitetskriterier
för lokalisering och utformning av byggnader och
anläggningar. ”
På sidan 74 i samma skrift står följande:
”Fastlandet och öar med bro, tunnel och statlig
färja
Befintlig bebyggelse utanför regional stadsbygd
i RUFS. Bebyggd mark med möjligheter till
förtätning och kompletteringsbebyggelse.

Det moderna samhället tränger sig på
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Inriktning
•
Öar med vägförbindelse bör ha
tillgång till ett varierat utbud av bostäder och
permanentboende.
•
Ny bebyggelse kan tillkomma inom
befintliga samhällen, byar eller redan bebyggda
områden om det finns långsiktig vatten- och
avloppsförsörjning och kollektivtrafikförsörjning.
•
Befintlig bebyggelse bör vara ansluten till
ändamålsenliga anläggningar för vattenförsörjning
och avloppshantering.
•
Ny bebyggelse anpassas till tillgången på
sötvatten och till känsliga marina miljöer.
•
Ny bebyggelse bör inte tillkomma om inte
hänsynstaganden till vattenkvalitén i vattendrag
och grunda havsvikar eller hänsynstaganden till
andra natur-, kultur-, och rekreationsvärden kan
säkerställas.”

Bebyggelsen måste utvecklas på ett sätt som tar hänsyn till
kulturhistoriska värden, liksom miljö- och naturvärden. Regler för
ny bebyggelse bör anpassas till de rådande lokala förhållandena.
Vattenkontakten och andra upplevelsevärden som kan klassas som
typiska för just skärgården bör stärkas i planeringen.
I examensarbetet Kustens Bebyggelse- landskapets identitet
(2004) från Blekinge Tekniska Högskola tar Kristina Wallander
upp en intressant aspekt av de äldre fritidshusområden som man
finner på många platser runt om i landet. På många platser ses
dessa områden som någonting fult, och därför har man i många
kommuner få invändningar mot att de permanentas, så länge den
tekniska infrastrukturen kan lösas på ett acceptabelt sätt. Den fysiska
utformningen av de nya byggnader som uppförs i områdena, eller
de ombyggnader som görs av fritidshusen, möts oftast inte av några
estetiska krav.
Man uppskattar inte karaktären i dessa områden, så att karaktären går
förlorad genom ombyggnaden är ingenting man bryr sig om.
Kristina Wallander menar däremot att den fritidshusbebyggelse som
uppfördes fram till mitten av 1900-talet kan ses som en modern form
av kulturmiljö. Hennes examensarbete behandlar visserligen områden
i den Blekingska kustzonen, men jag tycker ändå att det är applicerbart
på Ljusterö, då den här typen av fritidsområden ser i princip likadana
ut oavsett var i landet man befinner sig.
Hon skriver att karaktären i sådana områden speglar dåtidens ideal
och förutsättningar, och genom detta kan vara värda att bevara.
För att kunna bevara karaktären i dessa områden för framtiden är
man tvungen att införa regler för hur ny bebyggelse kan utformas.
Det karakteristiska i dessa områden är småskaligheten och glesheten
mellan byggnaderna. Det skulle därför vid ett beslut om bevarande av
karaktären vara nödvändigt att begränsa byggrätterna, för att behålla
området glest.
Under mina intervjuer var det en av de tillfrågade som påpekade hur
synd det är att alla områden på Ljusterö verkar tappa sin ursprungliga
karaktär och bli likadana. Åsikten var att man borde tänka mer på

detta när man bygger nytt. Detta gäller speciellt för områden som de
med 50- och 60-talens fritidsbebyggelse. Den klassas av många som
oattraktiv, och därför tas ingen hänsyn till den ursprungliga stilen på
dessa områden.
Den intervjuade tyckte dock att dessa områden har många positiva
kvaliteter, och att de borde bevaras, på samma sätt som man bevarar
områden som exempelvis Laggarsvik.
Områden kan tappa sin karaktär och bli likadana. Det är ett av
de viktigaste skälen till varför Ljusterö, förutom vid Mellansjö, bör
bebyggas mycket restriktivt. De små byarna har en stor del av sin
egenart i det faktum att de har en ganska liten geografisk omfattning.
Tillåts dessa byar exploateras så pass att de växer utanför sina
ramar gör att de tappar sin ursprungliga form, och i och med detta sin
karaktär. För att de inte ska bli museum, utan fortfarande vara levande
miljöer, måste man självfallet tillåta enstaka kompletteringar, samt ett
nyttjande av byggnaderna.
I många delar av Sveriges skärgårdar råder en bostadsbrist. Detta
beror på många platser på att äldre permanenthus köps upp av
människor som enbart vill ha dem till fritidsboende, och därigenom
trissas priserna upp. Detta är mestadels ett problem på öar utan fast
landförbindelse, och således inte ett problem som i stor utsträckning
påverkar Ljusterö.
Glesbygdsverket har på grund av detta lämnat förslag om att
utreda en lagändring. Denna skulle ge kommunerna möjlighet
att i sina planbestämmelser säkerställa att de som bygger nytt i
skärgården kommer att bo i huset permanent. En annan åtgärd
som diskuterats är att införa en så kallad ”boplikt”, vilket innebär att
befintliga permanenthus enbart kan köpas för just permanentboende.
(Glesbygdsverket 2004) Man skulle genom ett tillägg i Plan- och
Bygglagen kunna ge kommunerna möjlighet att i detaljplan eller
områdesbestämmelser ange användningen av bostäder inom
ett område för enbart permanentboende eller fritidsboende.
Planbestämmelsen skulle kunna kompletteras med ett tillägg i
bygglovsplikten att ändrad användning från permanentboende eller
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fritidsboende, till det omvända, kräver bygglov. (Glesbygdsverket 2001)
Detta skulle vara ett förslag som säkerligen skulle gagna de delar av
skärgården som har problem med att permanentboenden används som
fritidshus i stor grad. Ljusterö har som nämnt inga sådana problem,
men man tog som nämnt upp även det omvända, att det skulle krävas
bygglov för att omvandla fritidshus till permanentboende. Detta skulle
om det infördes förmodligen gagna möjligheterna att styra Ljusterös
utveckling.
Placering av Bebyggelsen i skärgården
I äldre fritidsområden är bebyggelsen ofta låg och relativt dold av
växtligheten. Från havet syns dessa områden inte speciellt mycket,
även om man från många av husen har sjöutsikt. Detta är något som
bör tas tillvara.
I många av dessa äldre områden går tomterna inte heller ända ner till
vattnet, vilket innebär att alla boende i området har möjlighet att ta sig
ner till stranden, och alltså motverkar en privatisering av stränderna.
Det är ingen enkel sak att placera ut ny bebyggelse i skärgården.
Det ställs mycket höga krav på den nya bebyggelsens utformning,
för att den så väl som möjligt ska smälta in i den befintliga
bebyggelsetraditionen. Det är dessutom minst lika viktigt att ny
bebyggelse placeras på ett korrekt sätt i landskapet. Ett väl utformat
hus som är fel placerat i landskapet ger ett lika dåligt intryck som en
byggnad som är i helt fel stil mot den befintliga bebyggelsen.
Den befintliga bebyggelsen i skärgården ser på många håll likadan ut,
och följer samma mönster i sin placering i landskapet.
I boken Byggnadstradition i Stockholms skärgård beskrivs detta mycket
utförligt. Författarna genomförde 1971 en dokumentation av landskap
och bebyggelse på Ingmarsö i Stockholms skärgård. Även om boken
baseras på en annan ö känns iakttagelserna mycket applicerbara även
på Ljusterö, då öarna ligger mycket nära varandra.
De gårdsstrukturer som finns på andra håll i landet, med symmetriska
gårdsformer som exempelvis den östsvenska, har i skärgården
ersatts av en mycket noggrann terränganpassning. Skärgården har,
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och har alltid haft, ett ganska blåsigt klimat och ont om odlingsbar
jord i jämförelse med fastlandet. Detta har ställt större krav på en
terränganpassad bebyggelse, för att på bästa sätt klara klimatet, och
inte ta i anspråk odlingsbar jord för bostadsändamål.
Efter införandet av laga skifte kom ägostrukturerna i skärgården
att inte längre vara anpassade till naturliga gränser i landskapet.
Detta försvårar anpassningen av ny bebyggelse till traditionella
lägen, eftersom även befintlig bebyggelse kan vara felplacerad ur ett
traditionellt skärgårdsperspektiv pga detta.
Man skriver också att det strider mot skärgårdstradition att ha
äganderättssymboler, dvs staket, häckar, grindar eller dylikt.
Gamla skärgårdssamhällen och gårdar hade inte något ”tomttänkande”, utan detta har stadsborna fört med sig ut i skärgården
genom fritidsbebyggelsen. Det kan även ha funnits en vilja bland
skärgårdsbefolkningen att efterlikna städernas villasamhällen.
I skriften Mälarens stränder i Södermanlands län- fördjupad
landskapsanalys föreslår författarna att exploatören och den berörda
myndigheten ska enas om ett kvalitetsprogram som måste följas.
Detta kvalitetsprogram kan också vara av ekonomiskt intresse
för markägaren, då välanpassad bebyggelse ofta har ett högre
marknadsvärde.
Om man vill behålla karaktären på ett område är det mycket viktigt
att ta hänsyn till de befintliga husens skala och placering, när man
utformar den nya bebyggelsen, samt placerar ut den i landskapet.
Man har även en mycket intressant teori i skriften angående varför
så många människor som bygger nytt, väljer ett hus som inte alls
passar in på platsen. Man skriver om det man kallar ”drömfabriker”.
Med detta menar man den bild av drömhemmet som målas upp i
inredningstidningar och dylikt. Reportagen handlar uteslutande om hur
man kan inreda inuti sitt hus, och vilken utsikt man har från sina
fönster. Det står sällan om hur ens hus ser ut utifrån, och hur det
upplevs. Man väljer alltså ofta sitt drömhus ur en huskatalog, och köper
en tomt i ett område där man vill bo, och uppför sitt hus där utan någon
som helst anpassning till platsen.
Detta är ett fenomen som man kan se tydliga spår av när man besöker

ett nybyggt område. Det är en övervägande majoritet av de nybyggda
villorna som placerats ut på tomter som utsatts för mycket omfattande
markarbeten. De som köpt tomten har inte velat ha ett sluttningshus,
trots att tomten varit mycket kuperad, och har därför plansprängt för
att kunna uppföra det hus de hade tänkt sig. Detta leder till ett område
med mycket onaturligt utseende, där alla tomter är helt plana, men har
mycket stora nivåskillnader i tomtgränserna, där det i många fall blir
rena stup på grund av detta.
Bostadsformer
Länsstyrelsen i Stockholms län, SIKO och Värmdö kommun
har gemensamt genomfört en studie med titeln Hyresbostäder i
skärgården?, vars syfte har varit att undersöka vilka förutsättningar
som finns för att bygga och förvalta lägenheter för permanentboende
i skärgården. I studien berördes dessutom hur man kan förhindra att
dessa bostäder används som fritidsboenden, och att de kan byggas till
en rimlig kostnad.
Det finns ett stort behov i skärgården för de grupper som inte har råd
att, eller inte vill, lägga stora summor på sitt boende. Dessa grupper
innefattar bland annat ungdomar och äldre. För att dessa grupper
ska kunna bo i nya bostäder krävs därför att hyresnivån inte är så
hög. Detta får dock inte gå ut över utformningen av husen. När man
kompletterar bebyggelsen i skärgården med nya hus är det mycket
viktigt att dessa smälter in i den befintliga miljön.
Bostäder i Stockholms skärgård är attraktiva och betingar ofta ett högt
värde. Det kan på grund av detta vara ganska komplicerat att så att
säga reservera nybyggda bostäder för de fastboende, och inte låta
bostäderna nyttjas som fritidsboenden. I studien kom man fram till tre
punkter som skulle kunna göra det möjligt:
•
•
•

Husen bör ägas av en bred ägargrupp eller stiftelse
Lägenheterna upplåts som hyresrätter
Hyreskontrakten förtydligas

Man skriver i studien att det är viktigt att det är tydligt utskrivet i

kontrakten att lägenheterna är avsedda enbart för permanent boende.
Detta lämnar inga hundraprocentiga garantier för att lägenheterna
enbart kommer nyttjas som detta, men i studien bedömer man att detta
minimerar riskerna.
I Stockholms skärgård pågår sådana projekt med hyresbostäder
på flera platser i dagsläget. På Sandhamn tror man att själva
byggnationen kan komma att ske redan till hösten 2007. Man har
planerat att säkerställa att bostäderna endast används som hyresrätter,
och inte säljs som bostadsrätter i framtiden. Man planerar att ha
en stiftelse som äger marken där bolaget bygger, samt att se till att
kontrakten villkoras. (Skärgården nr 13, 29 mars 2007)
55+- lägenheter
Antalet pensionärshushåll kommer att fördubblas till år 2030, enligt
Regionplane- och trafikkontorets skrift Bostad?.
I skriften diskuteras också den framtida bostadssituationen i
Stockholmsområdet. Man har varit i kontakt med de berörda
kommunerna, och skriver att man tror att kommunerna överskattar det
framtida behovet av stora bostäder. Samtidigt underskattar de behovet
av små bostäder, som ska nyttjas av exempelvis pensionärer och
ungdomar.
Även i rapporten Skärgård i förändring skriver man att man förväntar
sig en ökning av seniorer med utflugna barn i skärgården framöver.
På Ljusterö är de flesta bostäderna villor med relativt stora tomter,
vilket säkerligen kan upplevas av många äldre som en belastning.
Det finns dock i nuläget inget annat alternativ än öns äldreboende.
Visserligen byggs ett 50-tal lägenheter uppe vid Ljusterö Torg i nuläget,
med de flesta är redan bokade, och många äldre skulle hellre bo i ett
55+ hus. Dessa lägenheter skulle säkerligen passa många äldre som
inte orkar med sin villa längre.
En positiv konsekvens av detta är att det förmodligen skulle bli fler
lediga villor på ön, för exempelvis barnfamiljer.
På Ljusterö finns en pensionärsförening, som varje vecka ordnar
träffar för Ljusterös äldre i bygdegården. Till dessa träffar anordnas
transporter både dit och hem för dem som inte kan ta sig dit själva.
De har även ett telefonnummer dit man kan ringa om man bara vill ha
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någon att tala med. (Skärgården nr 10 8 mars 2007)
Detta ger intrycket av att det finns en efterfrågan på gemenskap bland
Ljusterös gamla. I 55+-hus skulle de äldre inte behöva bli offer för
samma isolering som de kan råka ut för i sina villor på landsbygden.
Detta borde vara i pensionärsföreningens intresse.
Vattenkontakten
På Ljusterö är det i dagsläget på många ställen svårt att uppfatta
att man befinner sig på en ö. Detta
trots att öns form är sådan att det på
många ställen går in djupa vikar, så
man aldrig befinner sig mer än ett
fåtal kilometer från havet. På flera
ställen går landsvägen alldeles intill
vattnet, men man ser det inte om man
inte vet på förhand vad man ska titta
efter. Vegetationen är så omfattande
på dessa ställen att utblickar inte är
Lillström
möjliga.
Detta skulle, om det åtgärdades, kunna
tillföra ön stora kvaliteter, då det är just
känslan av skärgård som de flesta ser som Ljusterös mest positiva
egenskap.
För ca 30 år sedan delades södra och norra Ljusterö av ett smalt
sund vid Lillström. Enligt boken Stockholms skärgård- en lustfylld resa
från Arholma till Utö fyllde vägverket igen detta utan vattendom, och
på senare år har man talat om möjligheten att öppna upp detta sund
igen. Det skulle dels förbättra vattenkvaliteten i Marumsviken, som är
en mycket djup vik med dålig genomströmning av vatten, men också
förbättra och underlätta för båttrafiken. För att ta sig från fastlandet
eller Ljusterös västra sida, till öns östra kust skulle man då slippa åka
runt hela ön, vilket skulle förkorta resorna avsevärt.
Det skulle med största sannolikhet inte medföra några olägenheter
för de boende inne i Marumsviken, då det inte skulle vara frågan om
att öppna upp ett så stort sund att större båttrafik skulle kunna gå
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igenom det. Det skulle enbart röra sig om mindre fritidsbåtar, och de
små störningsmoment dessa kan utgöra skulle vägas upp av den
förbättrade vattenkvaliteten.
Buller
På Ljusterö finns det i nuläget ingen anledning att utföra speciellt
omfattande bullerförebyggande åtgärder vid planering av ny
bebyggelse. Mellan 1999-2002 genomfördes stickprovsmätningar
på både Mellansjövägen och Ljusterövägen, vilka är landsvägar på
ön, och resultatet visade på 1430 ÅDT (fordon per årsmedeldygn)
respektive 1680 ÅDT. Den bullerberäkning som gjordes på dessa
mätningar kom fram till att den ekvivalenta ljudnivån ligger på 43 dBA
och den maximala ljudnivån ligger på 61 dBA. Dessa nivåer ligger långt
under den tillåtna ljudnivån för bostäder.
(Österåkers kommun 2003)
Det nya skärgårdssamhället kommer att ligga vid farleden för
Finlandsfärjorna, vilket kommer att ge upphov till vågor, och kanske en
del buller.
Det rör sig sommartid även mycket annan båttrafik i sundet mellan
fastlandet och Ljusterö.
Detta har det inte gjorts några bullermätningar på, så den exakta
ljudnivån är svår att uppskatta. Dock bor många människor vid farleden
i nuläget, utan att uppleva några störningsmoment från sjöfarten.

UTVECKLINGSFÖRSLAGET- planförslaget
Den kvalitativa platsanalysen, SWOT-analysen och den inledande
kunskapssammanställningen har tillsammans legat till grund för
följande utvecklingsförslag för Ljusterö.
I planförslaget benämns området där färjeläget ligger idag som
färjeläget, trots att planförslaget som nämnt förutsätter att det kommer
att komma en fast förbindelse till ön. Planförslaget står inte och faller
med den fasta förbindelsen, men det är nästan orimligt att tänka sig att
denna inte skulle komma att byggas, då ön är under så hårt tryck.
Det blir dock för omständigt att skriva ”den förväntade fasta
landförbindelsen”, och man kan heller inte skriva brofästet eller
tunnelfästet, eftersom inget är bestämt i nuläget.
Förslagets huvuddrag:
Bebyggelse
Det är en mycket svår balansgång mellan att värna om de värdefulla
miljöerna i skärgården, och att uppfylla målet med en levande
skärgård. Detta föreslås lösas genom att man exploaterar enbart på
vissa ställen och är restriktiv på resten av ön.
Ny bebyggelse bör lokaliseras till befintliga byar, och utseendemässigt
anpassas till den befintliga bebyggelsen. För Ljusterö kan man grovt
säga att detta innebär 2-planshus med stående träpanel, men det
varierar självklart i de olika byarna.
Detta gäller inte bara bostadshus, utan alla former av bebyggelse.
Vid Ljusterö torg finns i nuläget flera byggnader för handels- och
kontorsändamål. Dessa är utformade på ett sådant sätt att de för
tankarna till gammaldags sjöbodar.
De lägenhetshus som är under uppförande i anslutning till torget är
småskaliga, med röda träfasader.
Ljusterö skola är även den uppförd i samma småskaliga stil. Låg, med

rödmålad träfasad. Detsamma gäller flera andra byggnader på ön som
uppförts på senare år.
Nya tomter bör även de anpassas till de befintliga. Skärgårdstomterna
är generellt sett väl tilltagna, och det bör även nykompletteringar vara
för att få samma karaktär som resten av bebyggelsen.
Det förekommer inte monotona bebyggelsemiljöer på Ljusterö i
nuläget, utan byggnaderna har oftast stor inbördes variation, men
stämmer ändå överens i grunddragen. Detta innebär att ny bebyggelse
bör individuellt anpassas efter den omkringliggande bebyggelsen, och
samlad ny bebyggelse bör utformas på ett sådant sätt att den utstrålar
mångfald och individualism, inom givna ramar.
Massproducerade ”villamattor” är följaktligen inte lämplig bebyggelse
för Ljusterö.
Skärgårdssamhälle vid Mellansjö
Kommunen har uttryckt tankar på att man i framtiden kan utveckla ett
skärgårdssamhälle vid Östanå/Roslags Kulla på fastlandssidan.
Detta är en bra idé, och en trolig utveckling vid tillkomsten av en
ny pendeltågsstation vid Östanå. Det är dock ingenting det här
planförslaget berör.
I stället föreslås ett skärgårdssamhälle på Ljusterösidan. Dessa
områden skulle inte konkurrera med varandra, utan komma att fungera
som ett gemensamt samhälle, som bara skiljs åt av sundet mellan
Ljusterö och fastlandet.
Marum/Arnö
Det är nödvändigt att man löser VA-frågan i området så snart som
möjligt. Det bästa alternativet på lång sikt är att ansluta området till det
kommunala VA-nätet. De lösningar som finns i området idag är inte
hållbara i ett längre perspektiv.
I Linanäs är en vattenledning dragen från fastlandet under fjärden.
Detta skulle vara möjligt även till Arnö/Marum. Kopplade man även på
Väsby-området, som ligger geografiskt mycket nära, får man ett stort
befolkningsunderlag.
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Området är i nuläget möjligt att exploatera ytterligare, då det finns
möjlighet för kommunen att skapa nya tomter i området. Detta
skulle göra att underlaget för den kommunala vattenledningen
skulle bli ännu större, vilket gör det mer realistiskt ur ett ekonomiskt
perspektiv.
Linanäs/Skärsberget/Laggarsvik
Skärsberget skall bevaras som ett typiskt fritidshusområde.
Linanäs är ganska tätbebyggt i nuläget, och ny bebyggelse kan
endast ske som enstaka kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Miljön nere vid hamnen i Laggarsvik är även den mycket tät
bebyggd, och dessutom mycket speciell, och bör därför inte
exploateras ytterligare. Övriga delar av Laggarsvik kan däremot
lämpa sig mycket väl för ny bebyggelse.
VA-frågan i hela området bör lösas, och ett långsiktigt förslag skulle
vara att Laggarsvik kopplas på det kommunala VA-nätet i Linanäs.
För att detta ska ske bör bebyggelsetätheten i Laggarsvik ökas, så
att det blir ekonomiskt att bygga ut VA-nätet.
I Laggarsvik, och området mellan Laggarsvik och Linanäs, finns
flera områden med ekologiskt särskilt känslig natur (ESKO). Detta
innebär att man bör vara mycket noggrann med placeringen av ny
bebyggelse i dessa områden, så att man inte tar mark i anspråk
som ingår i dessa områden, eller vars fortsatta orördhet är av stor
betydelse för dessa områden.
Naturen
Nu för tiden är det ingen som idkar jord- eller skogsbruk på Ljusterö
med traditionella metoder. För att kunna bibehålla det öppna
skärgårdslandskapet krävs numera andra lösningar, som exempelvis
de förvaltare som anställts av Skärgårdsstiftelsen. Detta arbete är
mycket viktigt för att kulturlandskapet ska bevaras.
Ljusterö har överlag en mycket vacker natur, men inga områden som
är så speciella att de lämpar sig för omvandling till naturreservat.
För de områden som av kommunen pekats ut som skyddsvärda bör
man dock säkerställa att skyddet efterlevs.
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Båtlivet
Som situationen ser ut idag, är turismen en ständigt ökande näring
i skärgården. Det är allt fler skärgårdsbor som får sin inkomst, eller
i alla fall delar av sin inkomst, från turistnäringen. Det är därför i
Ljusteröbornas intresse att det skapas möjligheter att göra ön till en
intressant plats för båtturisterna. I Linanäs, där man har kommunalt
vatten och avlopp finns möjligheten att skapa en plats där båtarna
kan fylla på färskvatten och tömma sina avloppstankar. Detta
skulle minska miljöproblemen, eftersom det i nuläget är relativt
vanligt att avloppstankar töms i havet. I nuläget är affären i Linanäs
nedläggningshotad, då kundunderlaget sviktar. Anlades en riktig hamn
skulle affären, som ligger precis vid vattnet, förmodligen få förbättrade
förutsättningar.
Samma sak gäller det planerade skärgårdssamhället i Mellansjö. Här
bör också en småbåtshamn anläggas, med samma möjligheter för
tankning av vatten och tömning av avloppstank.
Camping
Från kommunens sida har tankarna på att etablera en campingplats
på Ljusterö lyfts fram. Det har även
funnits önskemål om detta från
Ljusteröbornas sida.
En campingplats bör placeras i
relativ närhet till landförbindelsen,
så att det upplevs som enkelt att
ta sig till den. Placeringen sker
fördelaktigt inom gång- och cykelavstånd från landförbindelsen, samt
på samma avstånd från Åsättra,
för att möjliggöra utflykter med
skärgårdstrafiken längre ut i skärgården.
Området bör dessutom ligga vid vattnet, för att kunna erbjuda sina
gäster bad och vattenaktiviteter. Det bör även placeras på en plats
där det inte kommer att finnas några grannar i direkt anslutning till
campingen, då dessa i så fall kan uppleva etableringen som störande.

Det är dessutom av största
vikt att campingplatsen
förses med godtagbar
lösning för vatten och
avloppsförsörjningen.
En lämplig plats för
campingetablering har
lokaliserats, och den
ligger vid Noret. I och med
områdets relativa närhet
till Mellansjö kanske det
skulle vara möjligt att koppla
området till den kommunala
Den tänkta lokaliseringen
VA-nätet, som kommer att vara
nödvändigt att förse området
med vid skärgårdssamhällets utbyggnad.

Fast förbindelse
Det är mycket troligt att det i ett framtida perspektiv kommer att bli en
fast landförbindelse till Ljusterö. Färjan uppskattas av de fastboende,
för att de tror att det hejdar exploateringen på ön, samt att den upplevs
som en säkerhet. Det har hänt att när polisen larmats vid brott på ön,
så har förövarna kunnat fångats vid färjan. Den möjligheten försvinner
delvis vid en fast förbindelse, då man inte vet när förövarna anländer
till fastlandet. Färjan fungerar dock ofta som en ”flaskhals”, och under
sommarmånaderna är det ofta långa köer ut till ön. Speciellt under
midsommarhelgen kan köerna vara mycket omfattande, och sträcka
sig flera kilometer.
Om Ljusterö exploateras så pass omfattande som förslaget föreslår,
skulle situationen förmodligen förvärras ytterligare, och det blir i så fall
orimligt att fortsätta att enbart ha färjeanslutningen.
Det är för öns del irrelevant om det blir en bro eller en tunnel, då båda
alternativen har samma kapacitet att transportera bilar.
Vid upprättandet av kommunens förra översiktsplan togs ett flertal
alternativ till lokalisering av den fasta förbindelsen fram, men dessa
togs bort ur det slutgiltiga materialet. Dessa ligger spridda över norra
delen av Ljusterö, och ett av alternativen är beläget på samma plats
som färjeläget. Detta är det mest lämpliga alternativet. Där finns
solidt berg för att få en stadig utgångspunkt, liksom en bergsknalle på
motsvarande sida av sundet. De andra förslagen ligger långt ifrån det
nuvarande färjeläget, vilket är negativt, då Ljusterös centrum ligger i
närheten av detta. Det skulle motverka den pågående utvecklingen på
Ljusterö att placera den fasta förbindelsen på en annan plats.
Vid utvecklingen av ett skärgårdssamhälle i anslutning till Ljusterö Torg,
skulle man ytterligare motverka utvecklingen på ön om man placerade
den fasta förbindelsen på en annan plats.
Turistinformation
Vid färjeläget finns i nuläget en utförlig informationsskylt över ön. Den
är dock inte placerad på den mest fördelaktiga platsen, utan är lite dold
in på parkeringen vid kiosken, och har ryggen mot de som anländer till
ön.
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De som anländer till Ljusterö bör i stället välkomnas av en stor
skylt, som inte går att missa. Man skall inte behöva leta efter
informationstavlan.
I nuläget finns det viss turistinformation i anslutning till Ljusterö torg,
vilket i och för sig är ett bra ställe att ha den på. Det skulle dock vara
bra att det fanns någon möjlighet till detta även uppe vid färjeläget.
Ur ett långsiktigt perspektiv kommer detta att bli ännu viktigare, då man
kan tänka sig att Ljusterö kommer att få ännu fler besökare. Dels de
många campingturister som den nya campingetableringen kan locka
till ön, men även dagsbesökare som tagit det nya pendeltåget för en
trevlig eftermiddag i skärgården.
Industri, handel, verksamheter
I nuläget finns den enda samlingen av verksamheter på ön i anslutning
till Ljusterö torg. Där finns som nämnt flertalet affärer och kontor.
Många av Ljusteröborna är egna företagare, och det finns därför
många företag och verksamheter i anslutning till bostäder. Dessa är
utspridda över hela ön.
Det finns endast ett fåtal större verksamheter, såsom byggvaruhandeln
i Mjölnarström och en liten industrietablering i Marum.
I nära anslutning till Ljusterö torg finns ett vindkraftverk, och ett
ytterligare är planerat i närheten. Detta område lämpar sig därför väl
som placering för mindre industrier.
Det är positivt för verksamheter att ha närhet till landförbindelsen, och
att befinna sig i anslutning till Ljusterös centrum.
Vid intervjuerna till SWOT-analysen kom dock åsikten fram från flertalet
håll, att industrimark och annan mark för verksamhetsändamål inte är
speciellt efterfrågat på ön.
Det kan trots detta vara lämpligt att peka ut lämpliga lokaliseringar för
sådan verksamhet om behovet skulle uppstå framöver, för att få en
genomtänkt utveckling av ön.

Nytt sund mellan Norra och Södra Ljusterö
på att åtgärda. Det krävs inte speciellt omfattande röjningsarbeten
för att åstadkomma detta, utan bara en selektiv uppröjning av
undervegetationen på vissa utvalda platser.
För att förbättra vattenkvaliteten i den djupa Marumsviken bör denna
öppnas upp, så att Ljusterö delas upp mellan Norra och Södra via ett
smalt sund. Detta skulle dessutom vara positivt för båtlivet, som då kan
gena mellan öarna i stället för att åka flera mil runt dem för att nå den
andra sidan. Det skulle dessutom återknyta till Ljusterös historia, då ön
varit uppdelad i norra och södra ön tills relativt nyligen.
Vägar

Vatten
På flera platser på ön befinner man sig mycket nära vattnet, utan att
få en känsla av det. Detta skulle man vinna stora estetiska kvaliteter
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Det allmänna GC-nätet på hela Ljusterö bör förbättras. Det är i
nuläget på många sträckor mycket otryggt att cykla och promenera på
landsvägen, då den saknar breda vägrenar och hastigheterna på de
passerande bilarna ofta är höga.

Vid en utbyggnad av Mellansjö till ett skärgårdssamhälle, och
tillkomsten av en pendeltågsstation vid Östanå kommer med
all säkerhet cykeltrafiken från Ljusterös andra områden att öka.
Säkerheten för dessa oskyddade trafikanter måste säkerställas, genom
att man bygger cykelvägar åtminstone mellan färjeläget och de större
byarna. Det som skulle bli aktuellt är då en cykelväg från färjeläget till
Åsättra, och en till Linanäs.
Vid etableringen av en campingplats på väg mot Åsättra kan man
tänka sig att cykelvägen dit skulle trafikeras tämligen frekvent av cykelturister under sommarmånaderna. Dessutom är Åsättra utgångspunkt
för många av skärgårdsbåtarna, och alltså är det många som ska ta sig
vidare dit från färjeläget, för vidare resa ut till exempelvis Ingmarsö.
På ett par platser på Ljusterö drabbas vägarna av ofta förekommande
översvämningar. Detta är i många lägen rent trafikfarligt och bör
åtgärdas. Speciellt med tanke på de översvämningar som spås bli mer
och mer vanligt förekommande.
För att ytterligare förstärka känslan av att befinna sig på en ö kan
dessa sträckor lyftas upp och ges ett bro-liknande utseende. På
detta sätt löser man problemet med översvämmade vägbanor och får
dessutom estetiska kvaliteter på köpet.

Två olika sorters Otrygghet; Överst känslan av
Otrygghet, och nederst en miljö där man riskerar
att drabbas av en olycka. Det saknas bra belysning
längst vägarna, och eftersom det inte finns någon
ordentlig trottoar eller cykelväg, tvingas man gå ute i
vägbanan.

Trygghet
I nuläget saknar Ljusterö någon miljö som kan klassas som tät
bebyggelse. Vid en utveckling av Mellansjö till ett skärgårdssamhälle
finns plötsligt en sådan miljö på ön. Detta ställer nya krav på utformning
av många saker, bland annat belysning.
Det är orimligt att förse hela Ljusterö med belysning som lever upp
till den standard man förväntar sig i ett samhälle, och samma sak
gäller för de andra punkterna. Dessutom vill folk oftast inte att deras
lantliga miljöer ska förses med sådana saker som kan tolkas som
stadsföreteelser. Det förtar känslan av landsbygd.
I de större byarna på ön skulle belysningen dock behöva ses över.
Den är på många håll otillräcklig, och i byarna rör det sig relativt
mycket folk. Det kan i vissa lägen upplevas mycket otryggt att röra sig i
dessa miljöer.
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Fördjupning av förslaget- Mellansjö:
I Mellansjö föreslås som nämnt en ganska omfattande exploatering.
I nuläget finns Ljusterös centrum, Ljusterö Torg, inom området så
funktionen av området förändras inte utan tydliggörs enbart.
Detta är en mycket viktig aspekt när det gäller utvecklingen på
Ljusterö, och säkerligen i andra värdefulla områden; att man vid en
exploatering inte förändrar områdets själ. Det är detta som nämnts i
den kvalitativa platsanalysen som Genus loci. Områden kan förändras
och utvecklas, om det sker på ett sådant sätt att deras själ kan bevaras
intakt. I Mellansjös fall är det just funktionen som Ljusterös centrum
som är det centrala, och detta är värt att utveckla.
Mellan färjeläget och Ljusterö torg föreslås det nya skärgårdssamhället
placeras. Det är en mycket attraktiv plats, med den direkta närheten till
färjeläget.
Området gränsar mot havet, vilket ger möjlighet till en mycket nära
vattenkontakt. Området gränsar dessutom till två sjöar, vilket ger
ytterligare möjligheter till vattenkontakt.
Området är mestadels kuperat, vilket visserligen kan vara lite
problematiskt vid en exploatering, men det vägs upp av den
fördelaktiga placeringen och områdets attraktivitet.
Inom området planeras olika boendeformer för att kunna erbjuda ett
passande boende för alla demografiska grupper.
Vid Ljusterö torg finns i nuläget ett flertal flerbostadshus uppförda.
Dessa är i två plan, och följaktligen de högsta byggnaderna på ön.
I anslutning till dessa och torget lämpar det sig väl att placera en tätare
bebyggelse, för att ytterligare lyfta fram centrumbildningen. Dessa nya
bostäder bör också vara i maximalt två plan, och inhysa lägenheter.
Till skillnad från de befintliga flerbostadshusen skall dessa vara
hyresrätter, då det är en bostadsform som efterfrågas på ön.
Det skall dessutom finnas så kallade 55+-lägenheter, som riktar sig
enbart till äldre.
Tanken med området är att bebyggelsen skall vara tätast i direkt närhet
till Ljusterö torg, och att det skall vara villabebyggelse mot fjärden.
Alternativet till detta skulle vara att placera högre och tätare
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bebyggelse direkt vid färjeläget, och längst strandkanten. Detta är dock
inte aktuellt då det skulle förstöra Ljusterös utseende mot vattnet, och
ge ön en entré som representerar en felaktig bild av ön.
Ljusterö är, och skall förbli, en skärgårdsö. Det skärgårdssamhälle som
planeras skall inte ändra på detta. Placeras tät och hög bebyggelse
på en sådan plats att det är det första man ser av Ljusterö när man
kommer till ön, eller passerar förbi på vattnet, förmedlas inte en bild av
en skärgårdsö.
Följaktligen skall den tätare kärnan av samhället förläggas vid Ljusterö
torg.
I anslutning till de flerbostadshus som planeras vid Ljusterö torg, skall
andra tätare bostadsformer placeras, av typen radhus och parhus.
Dessa bostadsformer är billigare än villor, och lämpar sig därför bra för
mindre resursstarka grupper, eller för de som inte vill ha en stor tomt
att sköta om men fortfarande vill bo i markplan.
Resten av området skall bebyggas med villor. Dessa skall placeras på
tomter som är lite mer stadsmässiga i sin karaktär än majoriteten av
tomterna på Ljusterö, för att förstärka känslan av en by-bildning.
Detta sätt att bygga på är inte malplacerat på Ljusterö, utan återfinns
på flera platser. Exempelvis är bebyggelsen i de centrala delarna av
Linanäs mycket tät, och den nya bebyggelsen i Mellansjö bör utformas
på ett liknande sätt.
De nya tomterna skall inte ha sjötomt, utan i stället planeras en ny
småbåtshamn, liksom en badplats.
I analysskedet har konstaterats att det inte överensstämmer med
traditionell byggnadsplacering att förlägga tomterna ända ner till
vattnet.
Alla skall ha tillgång till vattnet. Den kvalitativa platsanalysen visade
mycket tydligt att vattnet haft enorm betydelse för människorna på
Ljusterö, och fortfarande har. All bebyggelse vänder sig mot vattnet, de
flesta vägarna leder ner till vattnet, och många samlingsplatser ligger
vid vattnet.
Så skall det även vara i det nya skärgårdssamhället.
Samma sak gäller givetvis mot de två sjöarna i området, att alla skall
ha tillgång till dem och enkelt kunna ta sig ner till vattnet.

I den mindre av dem, Kyrksjön, lämpar sig vattnet inte så väl för bad,
men i Skären skall en liten badplats anordnas. Det blir en kvalité i
området att kunna välja mellan havsbad och insjöbad, och generellt
sett så värms insjöar upp fortare och håller därför ofta mer badvänliga
temperaturer.
Infarten till området skall ske via den befintliga Nolsjövägen, liksom via
två nya infarter från landsvägen.
I rapporten Kulturhistorisk inventering Ljusterö finns riktlinjer för
Mellansjö specificerade. Bedömningen har gjorts att det är olämpligt
att tillåta bebyggelse i det öppna odlingslandskapet, för att behålla de
kulturhistoriska värdena i området. De äldre vägsträckningar som finns
i området bör bevaras intakta. För Nolsjö gäller precis samma sak, det
öppna landskapet ner mot Kyrksjön bör inte exploateras.
Eftersom bevarandet av skärgårdslandskapet är en så viktig del i detta
examensarbete är dessa riktlinjer något som inte bör ifrågasättas.
Området i direkt närhet till färjeläget är ett så kallat ESKO-område,
vilket betyder ekologiskt särskilt känsligt område. Detta är en
bedömning som man gjort från kommunens sida, och innebär att
området inte klarar av särskilt stora påfrestningar, utan kan då förlora
sitt ekologiska värde.
Det är därför inte lämpligt att förlägga bebyggelsen inom detta område.
I planförslaget sparas därför detta område som en grön kil mellan
bebyggelsen och färjeläget. Genom området dras dock en ny
väganslutning till området, liksom en ny gång- och cykelväg längst
stranden.
Exploateringen av skärgårdssamhället i sådan närhet till området
bedöms inte innebära så stora påfrestningar på det känsliga området
att dess värden går förlorade. Även om området efter planförslagets
genomförande kommer att avgränsas helt av bebyggelse i östlig
riktning, finns en fortsättning på den orörda naturen åt andra hållet.
Åt det hållet är nämligen naturen klassad som ett strövområde av
kommunalt intresse enligt kommunens gamla översiktsplan från 1990.
Man måste se till att lösa dagvattenhanteringen i det bebyggda
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området på ett sådant sätt att det inte innebär en olägenhet för det
känsliga naturområdet.
Längst stranden anläggs en gång- och cykelväg, med intentionen att
skapa en småskalig strandpromenad. Dragningen av denna gör att det
från området är genare att ta sig till färjeläget till fots än med bil.
I platsanalysen kunde dessutom konstateras att det är i strandkanten
som människor alltid i störst utsträckning arbetat och rört sig, och
att placera det största rörelsestråket här knyter an till den gamla
skärgårdstraditionen.
I Östligaste delen av områdets strandkant placeras den nya
småbåtshamnen, och blir genom detta en motpol till färjan, och kan
därför generera gång och cykeltrafik längst stranden. Det lämpar
sig inte att placera småbåtshamnen närmare färjeläget av flera skäl.
Dels finns det i anslutning till färjeläget en mycket populär fiskodling,
som bör få behålla sitt nuvarande läge, då den ligger på ett sådant
strategiskt ställe att det pågår en omfattande försäljning därifrån
under sommarhalvåret. Det är dessutom för lite utrymme för en
småbåtshamn närmare färjan, då det ligger en liten ö, Lervikön, nära
strandkanten.
Innan genomförandet av en bro eller tunnel, skulle det dessutom
innebära en stor olägenhet för färjetrafiken att ha en småbåtshamn i
direkt anslutning till angöringsplatsen. Småbåtarna skulle enkelt kunna
komma i vägen för färjorna, vid sin väg in och ut ur hamnen.
Det lämpar sig bättre med en badplats, för vilken den lilla ön kan
vara ett roligt inslag för de badande, då det går att simma ut till den.
Eventuellt skulle man dessutom kunna anlägga en förbindelse till
Lervikön, så man kan ta sig torrskodd ut till den.
Strandpromenaden placeras precis nere vid vattnet längst större delen
av sträckan, för att ge känslan av en pir eller brygga. Det är dock
nödvändigt att förlägga den en bit upp från vattnet längst den sträcka
som passerar de befintliga husen i Sillinge. De utgör en karaktäristisk
liten platsbildning, som utstrålar en genuin skärgårdskänsla, och bör
därför bevaras som ett attraktivt inslag i den nya miljön. Strandängen
emellan dem bör därför inte heller bebyggas utan behållas öppen.
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Kanske kan här bli en plats där man kan ha midsommarfirande?
Längst strandpromenaden i närheten av småbåtshamnen placeras
små sjöbodar i vilka de som har båtplatser i hamnen kan placera sina
tillhörigheter, såsom flytvästar och dylikt. Dessa sjöbodar är förutom
att vara praktiska, typiska för skärgården, och bidrar därför till att ge
området karaktär och charm.
Exploateringen av skärgårdssamhället vid Mellansjö kommer att
innebära att man bryter mot strandskyddet. Detta bedöms dock inte
strida mot strandskyddets intentioner, som huvudsakligen är att
säkerställa allmänhetens tillgång till stranden, och detta skall efterlevas
i det nya området. Som nämnt skall inga tomter gå ända ner till
strandkant, så tillgången till stranden för allmänheten är oförändrad.
Dessutom måste länsstyrelsen involveras i frågan om
småbåtshamnen. Enligt Österåkers kommuns översiktsplan skall frågor
rörande småbåtshamnar och bryggor för mer än 20 båtar prövas av
länsstyrelsen.
Det är absolut nödvändigt att vatten och avlopp löses på ett
tillfredställande sätt. Det finns ingen realistisk möjlighet för ett område
av den här omfattningen att ha individuella avloppslösningar. Det
finns dessutom med all säkerhet inte tillräckliga mängder grundvatten
för att klara av att förse en sådan här omfattande exploatering med
dricksvatten. Det är därför nödvändigt att ge området kommunalt vatten
från fastlandet, på samma sätt som Linanäs är försett med detta i
nuläget. En ledning måste dras under fjärden, och en ny pumpstation
måste anläggas vid strandkanten. Den bör dock uppfylla vissa
estetiska krav, på grund av den öppna placeringen som förmodligen är
nödvändig. Förslagsvis röd träpanel och sadeltak. Dessutom måste ett
nytt avloppsreningsverk byggas, som kan ta hand om områdets avlopp.
Det är rimligt att misstänka att det nya området kommer att locka
barnfamiljer, då den gruppen ofta väljer att bosätta sig en bit utanför
städerna. Området har dessutom fler kvaliteter som kan tilltala
barnfamiljer, såsom badplatserna, närhet till skola och barnomsorg och
närhet till naturen.

				

Strandpromenaden

Karta över det ekologiskt särskilt känsliga området

				
Fiskodlingen

Badplatsen i Skären
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Ljusterö skola byggdes till för ett par år sedan, och kan behöva byggas
till igen för att klara av det ökade elevunderlaget som kan väntas efter
skärgårdssamhällets genomförande. I anslutning till skolan finns dagis
och förskola. Dessa verksamheter kan i framtiden omlokaliseras, för
att ge skolan möjlighet att expandera i deras nuvarande lokaler. Det
måste då uppföras en ny byggnad inom området för att inhysa dagis
och förskola.
Byggnaden för barnomsorg bör placeras mer centralt i det nya området
än grundskolan, för att underlätta hämtning och lämning för de föräldrar
som har arbeten på fastlandet. Det nya skärgårdssamhället skall
underlätta för de boende att klara sig utan bil, och detta underlättas om
man kan ta sig till fots mellan dagis och pendeltåget.

Ny lägenhetsbebyggelse i Mellansjö

Området skall mestadels bebyggas med fristående villor. Beroende på
vilken storlek på tomterna man väljer, kan området exploateras med
varierande antal tomter.
På Ljusterö har de flesta tomterna en storlek av ca 2000 kvm. Detta är
stora tomter, och skulle inte ge området den känsla av samhälle, som
eftersträvas.
Därför bör tomterna i området vara mellan 1000-1500 kvm.
Beroende på tomternas exakta storlek, och placering, ryms mellan 170
och 260 tomter i området.
I anslutning till centrum skall bebyggelsen ha en tätare karaktär, och
bestå av flerbostadshus och radhus/parhus.
I området finns plats för ca 50 radhus, med små tomter på ca 300 kvm.
Baserat på utformningen av de befintliga flerbostadshusen i anslutning
till centrum, kan man i det nya området bygga ca 90 lägenheter.
Dessa är uppdelade på två områden; ett större område där hela 80
lägenheter planeras, och ett litet där endast 10 planeras. Det lilla
området är tänkt för 55+ boende, och ligger lite avskilt från det övriga
flerbostadshusområdet, omgärdat av radhusbebyggelse och befintlig
bebyggelse.

Illustration över
de nya lägenhetshusen ovanför landsvägen mot färjan

Bebyggelsen i skärgårdssamhället bör utformas på att sådant sätt att
81

den harmonierar med den befintliga.
Eftersom den befintliga bebyggelsen i Mellansjö är av så varierande
karaktär är det dock svårt att ge exakta direktiv för hur den bör
utformas.
Bebyggelsen vid kusten är äldre, och utgörs av röda trähus med vita
knutar. I anslutning till denna bör den nya bebyggelsen utformas på
ett liknande sätt. Detta är av extra vikt då det är bebyggelsen vid sjön
som kommer att vara synlig från sjön, och därför är det viktigt med det
visuella intrycket.
Förslagsvis bör ny bebyggelse ha träfasad och vara i maximalt två
våningar.
Den befintliga bebyggelsen inne i området, i det som heter Nolsjö,
består mestadels av fritidshusbebyggelse. Det är dock mycket
permanentboende i dessa byggnader.
Den här bebyggelsen är av så varierande karaktär att utformningen
av ny bebyggelse kan ges lite friare tyglar. Det är dock viktigt att
bebyggelsen följer samma huvuddrag i hela området, vad gäller
exempelvis våningshöjd. De delar av utformningen som kan få vara lite
friare i de inre delarna är exempelvis vid valet av fasadmaterial. Den
befintliga bebyggelsen i dessa delar har nämligen olika storlekar och
fasadmaterial.
Radhusbebyggelsen och flerbostadshusen skall utformas på
ett sätt att de stämmer bra överens med den omkringliggande
villabebyggelsen. Det rör sig om två våningar, förslagsvis med
träpanel. Flerbostadshusen placeras i ett sådant läge att de utgör den
första bebyggelsen man ser av skärgårdssamhället, då man kommer
åkandes längst landsvägen från färjan. Frånsett det man ser när man
befinner sig ute i sundet på färjan, och ser bebyggelsen längst vattnet.
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DEL 5 SLUTSATER OCH UTVÄRDERING
Utvärdering
Det som kontinuerligt vägt tyngst i det här examensarbetet är
bevarandet av öns karaktär. Man kan inte återfå miljöer som tillåtits gå
förlorade, genom oaktsam planering.
Jag har gjort bedömningen att Ljusterö uppvisar sådana kvaliteter att
öns övergripande karaktär är av sådan art att den bör bevaras.
Därför är det utvecklingsförslag som utarbetats utformat på ett sådant
sätt att det innebär en relativt restriktiv utbyggnad av Ljusterö.
Det är inte problemfritt att välja att prioritera de värden som finns på
Ljusterö, både kulturhistoriska värden och naturvärden, framför att
tillgodose den stora efterfrågan på att exploatera ön.
Marknadskrafterna tillåts alltså inte att få fritt spelrum, vilket kan få
konsekvenser för ön.
I ett framtida scenario där pendeltåget och den fasta förbindelsen
kommit till, kanske de begränsade möjligheterna att bygga nytt på
Ljusterö driver upp fastighetspriserna på ön.
Detta kan ha konsekvenser för den nuvarande befolkningen. I
dagsläget har ytterskärgården redan brottats med sådana problem.
De höga fastighetspriserna har lett till att den bofasta befolkningen
inte har råd att bo kvar, och husen på öarna i stället förvärvats av mer
resursstarka grupper som enbart använder husen som sommarnöjen.
Detta är en risk som bör nämnas i sammanhanget.
I planförslaget planeras dock en variation av boendeformer, vilket
förhoppningsvis kan ge Ljusterö möjlighet att attrahera en mer
mångsidig befolkning. I området skall det, förutom villor, byggas radhus
och lägenheter. Dessa boendeformer brukar inte vara intressanta som
fritidsboenden, utan riktar sig till grupper som vill bo permanent på ön.
Genom att erbjuda hyresrätter ges även mer ekonomiskt svaga
grupper möjlighet att hitta ett boende på ön.
Det finns ytterligare en risk med den restriktiva exploateringen.

Genom att reducera möjligheterna att exploatera ön, kanske man
äventyrar tillkomsten av den fasta förbindelsen och pendeltåget?
Huvudargumenten för att dessa satsningar skall göras, är att man har
ett tillräckligt stort befolkningsunderlag för att det skall löna sig, samt att
man ser en utvecklingsmöjlighet i området.
Bedömningen i detta examensarbete är dock att den exploatering
som kan ske i skärgårdssamhället i Mellansjö, samt som enstaka
kompletteringar av befintlig bebyggelse, trots allt är tillräcklig för
att motivera dessa satsningar. Utbyggnadsförslaget i Mellansjö är
trots allt ett ganska omfattande område, med upp till 260 tomter,
90 lägenheter och 50 radhus. Dessutom tillåts kompletteringar av
bebyggelsen i Linanäs/Laggarsvik/Skärsberget och Marum/Arnö.
Sammanlagt kommer utvecklingsförslaget för Ljusterö att resultera i
ett stort antal nya fastboende. Räknar man dessutom in den pågående
permanentomvandlingen kommer Ljusterös befolkning att öka
ytterligare.
Kommunen har dessutom tankar på att utveckla bebyggelsen
på fastlandssidan av färjeanslutningen till Ljusterö. En framtida
pendeltågsstation skulle då betjäna även denna bebyggelse, varvid det
finns ett stort kompletterande befolkningsunderlag på fastlandssidan.
I Österåkers översiktsplan har man gjort bedömningen att kommunens
befolkning kommer att öka med ca 20 000 personer till år 2030.
Ljusterös befolkning utgör grovt räknat ca 5 % av kommunens
befolkning, så om denna befolkningsökning infrias kommer öns
befolkning att öka med ca 1000 personer till år 2030. I planförslaget för
skärgårdssamhället i Mellansjö, som tagits fram i detta examensarbete,
planeras bostäder för drygt 1000 personer.
Den förväntade befolkningsökningen kommer med stor
sannolikhet att ske mestadels genom permanentomvandling av
fritidshusområden, varför den inte helt kan tillgodoses av det planerade
skärgårdssamhället i Mellansjö.
Det är svårt att uppskatta hur stor del av den förväntade
befolkningsökningen som kan tillgodoses av skärgårdssamhället, och
hur omfattande permanentomvandlingen kommer att bli i framtiden.
Skulle alla fritidshus på Ljusterö omvandlas skulle befolkningen öka
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till ca 20 000 personer. Detta är mycket osannolikt, även ur ett längre
perspektiv, men ger en bra bild av hur många fritidsboende det finns på
ön.
Det är egentligen inget större problem med permanentomvandlingar,
när det gäller bevarandet av öns karaktär, förutsatt att omvandlingen
sker med varsamhet i områdena.
20 000 invånare skulle vara en alldeles för stor befolkning för Ljusterö,
men frågan är exakt var gränsen går när det gäller hur stor befolkning
ön kan ha och fortfarande behålla sin karaktär. Det mest specifika
med ön är dess gleshet, som konstaterat i platsanalysen. Det som
kan förändra öns karaktär mer än permanentomvandlingen är
nyproduktion, då den tar obebyggd mark i anspråk. Trots svårigheterna
skulle det förmodligen vara möjligt att skapa ett hundratal nya bostäder
inom de utvecklingsområden som pekats ut på ön, utan att förstöra öns
karaktär, om den nya bebyggelsen utformas och placeras genomtänkt.
Hur kommunen kan hantera permanentomvandlingen
Omvandlingen från fritidshus till permanenthus är en företeelse som
endast i begränsad omfattning kan styras, vare sig av regler eller av
kommunal planering.
Det finns inga regler som säger att du inte har rätt att bosätta dig
permanent i ett fritidshus, så därför är det inte möjligt att reglera
människors boende.
Kommunen har dock vissa möjligheter att påverka omvandlingen, då
de kan införa åtgärder som antingen försvårar omvandlingen eller
underlättar för den.
Exempel på hur kommunen kan underlätta för permanentomvandlingen
är att upprätta detaljplaner för området, och genom att genomföra
investeringar i infrastruktur. Man kan väsentligt skynda på
omvandlingen genom att bygga ut vägar, elnät, och vatten- och
avloppsnätet.
Detaljplanering kan vara relativt komplicerat eftersom fastighetsägarna
vanligtvis har mycket olika intressen.
Kommunen kan också välja att enbart förhålla sig positiva till bygglov i
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området. Det innebär att kommunen godkänner begäran från boende
att få bygga om fritidshus till permanent standard.
Detta kommer på sikt att leda till att området går från att vara ett
renodlat fritidshusområde till ett permanentområde, men det tar
betydligt längre tid än om kommunen går in med detaljplanering och
teknisk utbyggnad.
Det finns även sätt på vilka kommunen kan motverka, dock inte helt
förhindra, omvandlingen. Man kan begränsa byggrätten och ställa krav
på den tekniska försörjningen.
Det är dock i realiteten svårt att förhindra permanentomvandling
genom att ställa krav på den tekniska försörjningen, t.ex. utbyggnad
av VA-system. Det kan nämligen bara användas i områden som
har speciella mark- eller vattenproblem. Exempelvis områden med
saltvatteninträngning i brunnarna.
Kommunen kan även undvika att planera för en utbyggnad av
kollektivtrafiken. Detta gör att de boende får svårare att ta sig till och
från sitt boende. Det är dock ingen eftersträvandsvärd lösning då man
tvingar människor till ett ökat bilberoende vilket inte är i kommunens
bästa intresse, eftersom det har mycket negativa effekter på miljön.
Kollektivtrafiken är i princip den enda servicefrågan som kommunen
kan styra på detta sätt. Äldreomsorg, skola, post och dylikt är reglerade
i lag och kommunen är därmed skyldig att tillhandahålla dessa tjänster
för sina medborgare, även om de bor permanent i ett fritidshusområde.
Omvandlingen kommer med stor sannolikhet inte att minska, och
detta innebär att de fritidshusområden som i nuläget har ca 30 %
permanenthus redan, kommer att vara i stort sett helt omvandlade
inom 10-20 år.
(Regionplane- och trafikkontoret 2000, rapport 6)
Detta innebär att det lämpligaste för kommunens del är att försöka
underlätta permanentomvandlingen så mycket som möjligt. Eftersom
att det inte finns skäl att misstänka att den kommer att avta, kommer
problemen med infrastrukturen endast att öka.
Det är därför av största vikt att man i ett så tidigt skede som möjligt,
från kommunens sida går in och löser dessa frågor. Man bör göra
satsningar på infrastrukturen på Ljusterö, så att man exempelvis förser

de största utbyggnadsområdena med kommunalt VA, samt upprätta
detaljplaner eller områdesbestämmelser för att utvecklingen skall ske
på ett genomtänkt och strukturerat sätt.
Avslut
Ljusterö är en ö med tusen möjligheter. Stockholm växer konstant, och
det är bara ett par mil ut till Ljusterö, vilket gör att det är omöjligt att
förhindra att utvecklingen sprider sig hit. Det är därför oerhört viktigt att
man i ett tidigt skede går in och styr denna. Utveckling är inte av ondo,
utan är nödvändigt för att bibehålla en livskraftig skärgård.
Man kan som nämnt inte stoppa utvecklingen, men man kan
bestämma hur och åt vilket håll den drar. Utan givna ramar för hur den
ska ske finns stora risker att man förlorar värdefulla miljöer.
Ända sedan förra sekelskiftet har skärgården lockat turister, och
den får ofta symbolisera den svenska sommaren. Det är positivt för
skärgården att den har så många besökare, och att den börjar bli
mycket attraktiv att bosätta sig i.
Min förhoppning är dock att man genom att styra hur och var det
byggs, kan säkerställa att även kommande generationer kan få njuta
av den svenska sommaren på ett Ljusterö som fortfarande har orörda
stränder, vaggande vassar och vilda blommor.
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