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Möjavisionen 2050 – MÖJALYFTET 

 
ÖPPET MÖTE 15 APRIL KL 15:00 I MÖJAHALLEN 
ALLA är välkomna för att ta del av vad som hänt i projektet under 
pandemin. 

Vi tänker redovisa enkäten som gjordes under sista kvartalet 2019, 
vad vi fokuserat på efter resultatet, samt presentera tänkbara 
bostadsmöjligheter. 

Inbjudna är alla i Möjaskärgården, politiker från både kommun, 
region och länsstyrelse.  

Hoppas att ni vill delta så vi får respons och diskussioner. 

STYRELSEN, MÖJASKÄRGÅRDENS FÖRETAGARFÖRENING 

 
För mer information, se visionssajten: 

https://mojalyftet.com/  

https://mojalyftet.com/


Bostadsgruppen, Möja 2022-04-15 
Sida 2 av 3 

 
 

Studieresa med taxibåt till Möja, långfredagen 15 april 

Deltagare från NGA:  Lotten Hjelm, Jungfruskär 
 Nilla Söderqvist, Nämdö 
 Kristin Deibe, Nämdö  

Möjaskärgårdens Företagarförening hade bjudit in möjaborna till en presentation av 
Möjalyftet. Även Nämdö hade fått en inbjudan.  

Monica Pettersson och Sune Fogelström redogjorde för hur Möjaskärgårdens 
Företagarförening sen 2018 arbetat med en vision för att stimulera till Möjaskärgårdens 
framtida utveckling, främst med tanke på att öka och föryngra den bofasta befolkningen. 
Föreningen omfattar ett större skärgårdsområde utöver Möja med Stavsuddaskärgården, 
Södermöja, Granholmen och Bockö-Storö. 

Goda förutsättningar för en befolkningsutveckling på Möja 
På huvudön Möja finns förhållandevis god service: Utbyggd infrastruktur för V/A, el och 
bredband (Möja Fiber täcker hela Möjaskärgården). Kollektiv sjötrafik, livsmedelsbutik (två 
på sommaren), skola, kyrka, dansbana med bio, turistbyrå, hembygdsmuseum, flera 
vandrarhem och restauranger.  

Möjalyftet med konsulthjälp och enkätundersökning 
2019 påbörjades visionsarbetet med finansiering från Värmdö kommun, Region Stockholm 
och Länsstyrelsen från det sk skärgårdsbidraget. Från och med 2020 fokuserar dock Region 
Stockholm skärgårdsbidraget enbart mot ”hållbar besöksnäring”: 
https://www.regionstockholm.se/verksamhet/Regional-utveckling/landsbygd-och-skargard/  

Man har tagit konsulthjälp av Tomas Norberg som tidigare jobbade på Länsstyrelsen med 
skärgårdsfrågor. Bland annat med projektet Ö för Ö-projektet som genomfördes på Möja år 
2016. Underlag har även hämtats från Regionens Skärgårdsstrategi, RUFS 2050 samt 
Länsstyrelsens skärgårdsfakta. Numera hittas skärgårdsfakta hos regionen här:  

Enkätundersökningen fick in 243 svar där flertalet ansåg att en befolkningsökning var 
avgörande för framtiden och att flera kunde tänka sig att upplåta mark för bostäder. Man 
frågade också i enkäten efter synpunkter på olika typer av bostäder. En redovisning av 
enkätsvaren finns på www.mojalyftet.com . 

Kommunal mark på Möja 
Värmdö kommun äger en större tomt på 15 ha på södra Möja. Företagarföreningen 
redovisade på informationsmötet att tomten inte belastas av strandskydd och lämpar sig väl 
för någon form av sammanhängande hyresbostäder där all nödvändig infrastruktur redan 
finns fram till tomtgräns. En arkitekt har lämnat förslag på 15 hus. Man har också tagit 
kontakt med A-gruppen som har byggt ut ett väl fungerande bostadsområde på Ljusterö för 
överkomliga priser (bostadsrätter). A-gruppen har, efter besök på platsen, också idéer på hur 
tomten kan bebyggas med upp till 24 hus.  

  

https://www.regionstockholm.se/verksamhet/Regional-utveckling/landsbygd-och-skargard/
http://www.mojalyftet.com/
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Ansökan om att disponera kommunens tomt, Möja Berg 1:163 
För att komma vidare i bostadsplanerna måste man ansöka hos kommunen att disponera 
tomten. Här har man stött på patrull då kommunpolitiken (majoriteten) inte visat något 
intresse. Enligt Majoritet för Värmdö (M i koalition med C, L, KD och MP) ska man ta ett 
samlat grepp om bebyggelse på kommunens tomter på kärnöarna med att erbjuda 
markanvisningar, men någon sådan process är inte påbörjad. Man säger däremot att man 
prioriterar en befolkningsökning på fastlandet. Oppositionen (S) är dock försiktigt positiv till 
Företagarföreningens planer för kommuns tomt på Möja.  

Privat byggprojekt på norra Möja (Långviksnäs) 
Erik Pettersson, projektledare, berättade om byggprojektet som är planerat för fyra 
bostadsrätter med båtplats samt ett hus innehållande 5 hyreslägenheter inom en tre-
årsperiod.  

Sammanfattning 
Det är befolkningen på öarna som sett till att infrastruktur och kommersiell service byggts 
och byggs ut på öarna och fortsatt fungerar genom att drifta den. Det sker med finansiellt 
bidrag från främst länsstyrelsen (kan vara EU-stöd) och regionen och i viss mån även från 
kommunen. Kärnöarna behöver gå samman för att påtala för kommunen nyttan med att 
använda kommunens tomter på öarna, där det finns, för utbyggnaden av bostäder. Under 
valåret är det extra viktigt att påpeka det, exempelvis på det kommunala skärgårdsrådet.  

   
Monika Pettersson och Sune Fogelström Samling i Möjahallen, foton: Lotten Hjelm 

Bonusfoton från förskolans kulturstig utanför Möjahallen: 

  Tema: Astrid Lindgren, foton: Nilla Söderqvist 


