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Näringsliv- och utvecklingsavdelningen 

     Till Kommunstyrelsen 

 

Datum  2022-04-24 

Dnr  KS 2021/0161       

 

 

Svar på motion nr 21/2021 av Anders Borelid (SD) - Sjöbodar för 

uthyrning vid kanalen 

 
Sammanfattning 
Det har inkommit med en motion om att Österåkers kommun ska undersöka kostnader och 

möjligheter för att köpa in sjöbodar för uthyrning.  

 

Beslutsförslag 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 

besluta 

 

1. Tillstyrka motion nr 21/2021 om att undersöka kostnader och möjligheter för att köpa in 

sjöbodar för uthyrning. 

2. Uppdra till förvaltningen att undersöka kostnader, möjlig organisation för uthyrning och 

lämpliga placeringar. 

3. Uppdraget ska återredovisas till Kommunstyrelsen senast 2022-12-31.  

 

Bakgrund 

Motionären hänvisar till att Österåker är en utpräglad skärgårdskommun men som saknar den 

genuina känslan som sjöbodar skulle kunna ge runt kanalen. Kommunen skulle kunna hyra ut 

bodarna till näringsidkare för försäljning. Det skulle kunna skapa en trivsam atmosfär och ge en 

skärgårdskänsla. Motionären föreslår en placering från bron vid Stationsvägen och på samma sida 

som Båthamnsvägen.  

 

Förvaltningens slutsatser 
Ett återkommande önskemål i kontakter med både invånare och företagare i kommunen är att 

synliggöra kopplingen till skärgården på ett mer påtagligt sätt även i de mer centrala delarna av 

Åkersberga. Sjöbodar skulle kunna utgöra ett sådant element. Lämpliga placeringar med hänsyn 

tagen till markägoförhållanden, , tillgänglighet och teknisk försörjning likväl som organisation och 

kostnader behöver dock utredas. Flera andra skärgårdskommuner har sjöbodar som hyrs ut för 

handelsändamål vilket skulle kunna vara en inspirationskälla.  



 

 

Tjänsteutlåtande 
 

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  kommun@osteraker.se  |  www.osteraker.se 

 

Sida 2 av 2 

Bilaga 

Bilaga 1. Motion nr 21/2021 av Anders Borelid (SD) - Sjöbodar för uthyrning vid kanalen  

   

   

  

 

 

Staffan Erlandsson   Kristina Eineborg  

Kommundirektör   Näringsliv- och utvecklingsdirektör 
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