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Värmdö bostäder´s enkät 

Vill du bo i en hyreslägenhet i Värmdö skärgården?  

Inledning 
VärmdöBostäder AB har fått i uppdrag att utreda 
möjligheten ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv, 
att bygga och förvalta hyreslägenheter för permanent 
boende på öarna; Nämdö, Svartsö, Sandhamn, Möja och 
Runmarö. I ett första skede utreds möjligheten att bygga 
lägenheter på Runmarö. Som en del av utredningen ingår 
att kartlägga intresse för detta ändamål. För att kunna 
bedöma intresset har därför en enkät upprättats, vilken 
härmed bifogas.  
 
Husen 
Då utredningen är i ett väldigt tidigt planeringsskede kan 
ännu ej en närmare beskrivning av antal lägenheter, 
lägenhets- och husutformning beskrivas här, men 
troligtvis kommer lägenheterna ha ”skärgårdskaraktär”. 
Lägenheterna kommer att vara marknära och uppföras i 
en eller två plan. Lägenheterna kommer troligtvis ej att 
ha sjöutsikt. Storlek på lägenheterna kommer antagligen 
att vara mindre tvåor och treor.  
 
Ekonomi 
Det går inte i dagsläget bedöma exakt vad hyran blir, 
men en mycket grov uppskattning följer att 
nedanstående exempel av lägenhetsstorlek och yta: 
 
För en lägenhet om 2 rok, ca 50 m2 5500-6100 kr/mån i 
hyra 
För en lägenhet om 3 rok, ca 60 m2 6500-7300 kr/mån i 
hyra 

 

 INTRESSEANMÄLAN 

För att klarlägga intresset för boende i hyreslägenhet i 
skärgården är vi väldigt tacksamma om ni kan ta några 
minuter av er tid att svara på enkäten oavsett om ni är 
intresserade eller inte. Denna enkät kan vara avgörande 
för projektets genomförande.  

Enkäten vill vi att ni antingen klickar här för att fylla i 
enkäten elektroniskt, eller så laddar du ner en PDF-fil här. 
Du kan också maila till christina.kanholt@varmdobo.se 
eller lämna eller skicka den (den utskrivna PDF:en) till 
Christina Kanholt 
Värmdö Bostäder AB 
Skogsbovägen 15 
134 21 Gustavsberg.  
 
Vi vill ha enkäten senast den 31 januari 2006.  
 
Om du har någon fundering kring denna enkät går det bra 
att kontakta Christina Kanholt, projektledare för projektet 
hyresbostäder i skärgården VärmdöBostäder AB, på telnr: 
08-570 399 00 eller mobiltelenr: 0709-22 44 70.  

 
RUNMARÖ 

Runmarö är den ö i Värmdö kommun som kommit längst i 
planeringen. Om allt går enligt planerna kan det bli 
byggstart inom ett år.  
 
Därför är det extra viktigt att de som är intresserade av 
att bo på just Runmarö svarar på enkäten.  
 
 
Runmarö är en av de större öarna i Värmdö kommun med 
cirka 280 boende. De har mycket bra båtkommunikationer 
(det tar cirka 10 minuter från Styrsvik till Stavsnäs, som 
är närmsta fastland). Det finns skola, bibliotek, affär, 
hembygdsgård m.m. 
För mer information om hur det är att leva på ön, tag 
kontakt med Jan Olsén, ordförande i Runmarö 
intresseförening, 070 - 622 31 37 eller e -post: 
janolsen@telia.com. 
 
----------------------------------------------------------- 
 



 
ADMINISTRATIV INFORMATION 
Nu har vi börjat uppdateringen av sikostugan.se. Under en 
övergångsperiod kan det bli lite störningar och eventuella 
fel. Vi hoppas ni har överseende med det och att när allt är 
klart så kommer ni att ha ett bra verktyg för att bevaka 
och ändra era uppgifter om intresse att bo i en 
hyresbostad i Stockholms skärgård. 
 
----------------------------------------------------------- 

 
  
 

 
 




