
2002-05-14 1

Administrativa kontoret
Ritva Widgren
Erik Andersson, samhällsbyggnad

Bilaga 1 

Områdes- och näringslivsbeskrivningar 

Vendelsö-Gudö 
Allmänt
Vendelsö-Gudö är beläget i Haninge kommuns norra tätortsdel, på 
ömse sidor om Gudöbroleden. Vendelsö-Gudö ansluter i norr mot 
Drevviken och gränsar i övrigt mot Norrby i väster, Vendelsömalm i 
söder, Tyresta nationalpark i öster och Tyresö kommun i nordost. 
Kommundelscentrum är Sågen centrum. Avståndet till Haninge 
Centrum är ca 5 km. Vendelsö-Gudö har cirka 7 200 invånare. 

Bostäder
Vid Sågens centrum finns en kärna av flerbostadshus. Huvuddelen 
av dessa byggdes under mitten av 1970-talet. De äldsta lägenheter-
na är dock från 50-talet. Längre söderut, vid Vendelsö skolväg, finns 
ett par flerbostadshus som uppfördes i mitten av 60-talet. I övrigt 
består bebyggelsen av villor med inslag av tätare grupper med rad-
hus och kedjehus. I Gudöområdet närmast Tyresö består bebyggel-
sen i huvudsak av fritidshus. Helårsbosättning sker i allt högre grad 
här. Lyckebyområdet vid gränsen mot Tyresta nationalpark består i 
huvudsak av fritidshus. I FOB90 var bostäderna fördelade på 34 % i 
flerbostadshus och 66 % i småhus.

Allmän och kommersiell service
Servicen är i huvudsak koncentrerad till Sågens centrum. Där finns 
Konsumbutik, matservering m.m. En kilometer sydost om Sågens 
centrum finns även vårdcentral.

Skola, barn- och äldreomsorg
I Vendelsö-Gudö finns Hagaskolan (åk 1 – 5) och Lyckebyskolan (åk 
6 –9). Det finns ett flertal förskolor och ett äldreboende, Hagagår-
den.

Arbetsplatser
De flesta arbetstillfällena finns inom skola, barn- och äldreomsorg 
samt inom handel och service, i första hand i Sågens centrum. 
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Framtiden
Vid Sågdalen-Kvarnkärr finns planer för ny bostadsbebyggelse om-
fattande ca. 200 bostäder. Enligt ett program från 1993 kan ytter-
ligare utbyggnader bli aktuellt. 

Vendelsömalm 
Allmänt
Vendelsömalm ligger i Haninge kommuns nordöstra del, ca 2,5 km 
nordost om Haninge Centrum. Kommundelen har ca 6 700 invånare. 
Vendelsömalm gränsar i öster mot strövområden, sjöar och Tyresta 
nationalpark. I väster avgränsas kommundelen av Gudöbroleden och 
i söder av Brandbergen.

Bostäder
Bebyggelsen består av en blandning av småhus byggda under 
1950-, 60- och 70-talen och flerbostadshus från samma period. I 
FOB90 var bostäderna fördelade på 42 % i flerbostadshus och 58 % i 
småhus.

Allmän och kommersiell service
Serviceutbudet är begränsat. Här finns dock några matvaruaffärer, 
kiosk och pizzerior.

Skola, barnomsorg
Svartbäcksskolan har förskola, grundskola och särskola upp till års-
kurs 5 respektive 6. Vendelsömalmsskolan har undervisning från 5-
6-årsverksamhet till årskurs 9. Till Svartbäcksskolan hör en 150-årig 
skolbyggnad som nu är skolmuseum.

Arbetsplatser
Arbetsplatsområde saknas. Arbetsplatser i Vendelsömalm finns hu-
vudsakligen inom offentlig förvaltning.

Framtiden
Cirka 25 bostäder i småhus planeras i de norra delarna av Vendelsö-
malm

Norrby 
Allmänt
Norrby är beläget i Haninge kommuns nordvästra del. Området 
gränsar i norr mot Huddinge kommun, i öster mot Vendelsö-Gudö, i 
söder mot Vendelsö och i väster mot Vega. Norra Söderby ingår i 
kommundelen. Norrby har ca 2 400 invånare.

Bostäder
Norra Söderby, som är ett grupphusområde, är fullt utbyggt. Bebyg-
gelsen består av kedjehus och radhus, varav ungefär hälften är bo-
stadsrätter. I det övriga Norrby består bebyggelsen av en blandning 
av fritidshus och äldre villor. I FOB90 var bostäderna fördelade på 
1% i flerbostadshus och 99 % i småhus.
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Allmän och kommersiell service
Längst söderut i Norrby, vid Norra Söderby, finns MAXI ICA Stormark-
nad, Biltema och MacDonalds. I övrigt är servicen begränsad.

Skola, barn- och äldreomsorg
I Norra Söderby finns skola och förskolor.

Arbetsplatser
De flesta arbetsplatserna finns inom det etablerade handelsområ-
det. Även inom skola och barnomsorg finns arbetsplatser.

Framtiden
Större delen av Norrby omfattas av ett utvecklingsprogram som 
antogs av kommunen 1997. Blandbebyggelsen i Norrby kommer 
successivt att förtätas och omvandlas till helårsbebyggelse i takt 
med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp. I anslutning till 
motorvägen i väster finns ett omfattande område för arbetsplatser 
som ännu inte tagits i anspråk. Några tänkbara projekt omfattar cir-
ka 200 bostäder.   

Brandbergen
Allmänt
Centralt beläget bostadsområde ca 2 km från Haninge Centrum, 
med cirka 10 500 invånare. Kommundelen gränsar i norr till Ven-
delsömalm, i väster till motorvägen (väg 73) mot Nynäshamn och i 
öster till Tyresta nationalpark.

Bostäder
Brandbergen byggdes under 60- och 70-talet. Runt Brandbergens 
centrum och en kärna av flerbostadshus finns tät småhusbebyggel-
se. Huvuddelen av flerbostadshusen renoverades för ett tiotal år 
sedan. Brandbergen har i dag en mycket tilltalande boendemiljö. I 
FOB90 var bostäderna fördelade på 84 % i flerbostadshus och 16 % i 
småhus.

Allmän och kommersiell service
Brandbergen har en väl utbyggd service. I Brandbergens centrum 
finns livsmedelsbutiker, specialbutiker, post, bank, apotek, folktand-
vård, barnavårdscentral, restauranger, bibliotek, biograf mm. Två 
stormarknader, Coop Forum och MAXI ICA Stormarknad, ligger inom 
gång- och cykelavstånd. 

Skola, barnomsorg
I Brandbergens centrum finns grundskola från årskurs 4-9 och 
kommunal musikskola (Brandbergsskolan). I övrigt finns 
Klockarbergsskolan med årskurserna 1-5 och fritidshem, en Montes-
soriskola samt ett antal förskolor.

Arbetsplatser
I nordvästra Brandbergen finns arbetsplatsområden med huvudin-
riktningen på kontor, hantverk och försäljning. I sydvästra Brand-
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bergen finns ett arbetsplatsområde vilket rymmer företrädesvis ett 
flertal bilaffärer. 

Handen
Allmänt
Handen är Haninge kommuns centralort. Här finns Haninge Cent-
rum; ett stort inbyggt köpcentrum. Här ligger också Kommunhuset, 
kommunens medborgarkontor och ett nybyggt kulturhus. På 
gångavstånd finns pendeltågsstationen,  Handens sjukhus och Na-
jaden, (två större kontorshus med hotell och konferensanläggning, 
Folkets Hus mm), Telia och Campus Haninge med Kungliga Tekniska 
Högskolan, KTH och Södertörns högskola mm. Här bor ca 11 400 in-
vånare.

Bostäder
Under 50- och 60-talen började det moderna Handen byggas i något 
som då var ett villa- och fritidshusområde. De centrala delarna och 
Vallaområdet i söder domineras av flerfamiljshus, de norra delarna 
av småhus. På Vallavägen ligger kommunens drygt 230 nybyggda 
studentbostäder som ingår i Campus Haninge. I FOB90 var bostäder-
na fördelade på 90 % i flerbostadshus och 10 % i småhus.

Allmän och kommersiell service
Centralorten erbjuder en allsidig service i form av med post, banker, 
apotek, systembolag, polis, bibliotek, arbetsförmedling, närsjukhus, 
folktandvård, försäkringskassa mm samt dagligvaruhandel, special-
butiker, restauranger, hotell. Två stormarknader, Coop Forum och 
MAXI ICA, ligger inom gång- och cykelavstånd.

Skola, barnomsorg
Handen har en väl utbyggd barnomsorg och grundskolor. Här finns 
Fredrika Bremergymnasiet, restaurangskola, Komvux samt Fria gym-
nasieskolan. Högre utbildning bedrivs av Stockholms universitet, 
KTH samt Södertörns högskola.

Arbetsplatser
Kommunen och Telia svarar för merparten av arbetstillfällena. Här 
finns också statliga myndigheter, servicenäringar och högteknolo-
giskt näringsliv, främst genom Teliaföretagen. I  norra Handen finns 
ett 50-tal bilföretag som representerar en rad olika märken och i in-
dustriområdet finns tillverkningsindustri och småföretag i olika bran-
scher. 

Framtiden
I norra Handen planeras ytterligare bostäder. Längs Gudöbroleden 
tillkommer flera butiker. I området mellan pendeltågsstationen och 
centrum samt söderut planeras utbyggnad av Campus Haninge. Till 
detta kommer de planer på Haninge som regional kärna som fram-
förts i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS), 
vilken kan komma att innebära en hög exploateringsgrad i framfö-
rallt Handen.

/home/per/Desktop/Grön Energi/Haninge kommun/Bilaga 1.doc



Haninge kommun 2002-04-22 5 (13)
Vega 
Allmänt
Vega är beläget i Haninge kommuns nordvästra del. Vega ansluter i 
nordväst mot Huddinge och Hanveden, i öster mot kommundelen 
Norrby och i söder mot Handen. Några av de områden som ingår i 
Vega är Kolartorp, Kvarntorp, Söderbypark och Söderhagen. Vega 
har ca 2 800 invånare.

Bostäder
Bostäder finns i princip inom hela Vega, med undantag av den mest 
centrala delen. Bostäderna består i huvudsak av villor med inslag av 
mindre områden med grupphus. I västra Vega/Kolartorp - och södra 
Vega är bebyggelsen blandad. Inslaget av fritidshus är stort. Här är 
kommunala vatten- och avloppsledningar inte utbyggda. I FOB90 var 
bostäderna fördelade på 2 % i flerbostadshus och 98 % i småhus.

Allmän och kommersiell service
Längst söderut i Vega ligger Coop Forum. Längs med motorvägen 
finns i ett arbetsplatsområde som rymmer både lager, kontor och 
handel. I norra Vega finns några hantverksföretag, en restaurang 
samt en mindre närbutik. 

Skola, barn- och äldreomsorg
I norra Vega finns en skola (omfattande åk1 och 2 vilken planeras 
byggas ut till att omfatta upp till och med åk5) och en förskola. 
Lägenheter för gruppboende finns i Söderbypark.

Arbetsplatser
De flesta arbetsplatserna finns inom den etablerade handeln. Coop 
Forum har ett stort antal anställda. Andelen arbetsplatser inom den 
offentliga sektorn är begränsade.

Framtiden
Vega omfattas av ett utvecklingsprogram som antogs av kommun-
fullmäktige 1997. Blandbebyggelsen i väster kommer successivt att 
förtätas i takt med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp. 
På längre sikt kan det bli aktuellt att bygga en ny pendeltågstation i 
Vega. I anslutning till stationen kommer då en kärna av tätare be-
byggelse att uppföras.

Jordbro 
Allmänt
Jordbro ligger ca 3 km söder om Handen. Bostadsområdet ligger ös-
ter om järnvägen och har ca 9 500 invånare. I väster finns Jordbro 
Företagspark. Jordbro är omgivet av stora skogsområden.

Bostäder
Södra Jordbro är äldst, och byggdes ut på 50-70-talet. Här dominerar 
flerfamiljshus, längst i söder finns dock ett småhusområde. Norra 
Jordbro består helt av småhus som byggdes på 70 - 80-talet. I 
FOB90 var bostäderna fördelade på 73 % i flerbostadshus och 27 % i 

/home/per/Desktop/Grön Energi/Haninge kommun/Bilaga 1.doc



Haninge kommun 2002-04-22 6 (13)
småhus.

Allmän och kommersiell service
I Jordbro Centrum finns post, bibliotek, vårdcentral, folktandvård, 
Familjecentral, affärer, restauranger och medborgarkontor. I Jordbro 
Företagspark finns också restauranger.

Skola, barnomsorg
Väl utbyggd barnomsorg och grundskolor. Här finns också två 
friskolor och språkförskolan Jorden. Jordbromalmsskolan för de högre 
årskurserna ligger centralt vid Jordbro Centrum. Där finns också fri-
tidsgården "Ungdomens Hus".

Arbetsplatser
Jordbro Företagspark är kommunens till ytan största arbetsområde. 
Här finns ett stort antal lager- distributions- och tillverkningsföretag, 
Coca-Cola Drycker Sverige AB, Dagab, Lagena, Åhléndistribution 
med flera. I Jordbro Centrum finns Storstadssatsningens lokala 
kontor, Jordbroprocessen. 

Framtiden
Ingen utbyggnad av bostadsområdet planeras. Nya företag etablerar 
sig kontinuerligt i Företagsparken, samtidigt som det befintliga 
näringslivet utvecklas. I Jordbro pågår Jordbroprocessen som är del 
av regeringens Storstadssatsning för att utveckla vissa bostads-
områden. Genom avtalet mellan staten och kommunen kallat Ut-
vecklingsprogram för Jordbro 2000 –2005 så får programmet ca 35 
Mkr /år att använda för ökad trivsel, trygghet, delaktighet och livs-
kvalitet. 

Västerhaninge 
Allmänt
Västerhaninge ligger i kommunens södra del och gränsar i norr mot 
Hanvedens stora skogs- och strövområden, i öster mot Jordbro, i sö-
der mot ett stort jordbrukslandskap och i väster mot Tungelsta. Av-
ståndet till Haninge Centrum är 6 km. Västerhaninge delas i två de-
lar av järnvägen. Kända områden som ingår i norra Västerhaninge är 
Åby, Åbylund, Norrskogen och Jägartorp. I södra Västerhaninge finns 
Nedersta, Ribby och Ribbyberg. Västerhaninge har ca 10 100 invå-
nare.

Bostäder
I Västerhaninge finns ett flertal bostadsområden. Utbyggnaden av 
dessa har skett från 60-talet fram till mitten av 80-talet. Det finns 
både bostadsrätter, hyresrätter och flera områden med villor och 
grupphus. De äldsta av dessa är från mitten av 40-talet. I FOB90 var 
bostäderna fördelade på 67 % i flerbostadshus och 33 % i småhus.

Allmän och kommersiell service
Västerhaninge har ett stort utbud av service. Västerhaninge Cent-
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rum är beläget nära pendeltågstationen. Här finns matvarubutiker, 
specialbutiker, post, banker, apotek, bibliotek och närpolisstation. 
Ute i bostadsområdena finns flera närbutiker. Åby har ett litet cent-
rum med flera butiker.

Skola, barn- och äldreomsorg
I Västerhaninge finns ett flertal skolor för alla stadier och flera 
förskolor. I Västerhaninge finns även en folkhögskola. Västerhaninge 
sjukhem (långvård) ligger nära centrum. Parkvillan är ett service-
hem för äldre.

Arbetsplatser
Arbetsplatser finns såväl inom den offentliga sektorn som inom 
handel och annan kommersiell verksamhet. Det finns hantverksfö-
retag och tillverkningsindustri i Håga industriområde. 

Framtiden
För Västerhaninge finns ett nyligen framtaget utvecklingsprogram 
(Okt 2001).
I programförslaget uttrycks att det nuvarande intrycket av småstad 
skall förstärkas. Västerhaninge ges ett mer levande centrum med 
förstärkt identitet. Det åstadkoms med nya bostäder, med förnyelse 
av butikscentrum, med komplettering av kulturutbudet, med anläg-
gande och underhåll av parker, med nya arbetsplatser och verk-
samheter samt med förbättring av tillgängligheten till och attrak-
tiviteten av centrumområdet. Stadslivet berikas med kafé/re-
staurang och med fritidsaktiviteter för ungdomar.
Bebyggelsekomplettering sker vid Västerhaninge sjukhem. Håga in-
dustriområde omvandlas till en företagspark. Den egentliga utbygg-
naden av Västerhaninge sker på obebyggd mark utanför den befint-
liga bebyggelsezonen. Nya bostäder föreslås bl a vid Prästgården, 
Ribby ängar, Skarplöt och Nedersta. Även viss verksamhet skall kun-
na etableras där, dels för att berika serviceutbudet, dels för att göra 
staden mer levande och mångfacetterad. Utbyggnaden av bostäder-
na skall ske successivt och i takt med utbyggnad av kommunal ser-
vice och infrastruktur. Utanför den egentliga tätorten skall möjlighet 
ges för någon ekoby i anslutning till något närliggande jordbruk, t ex 
i Fors och/eller Nödesta.
Programområdet har idag ca 4 500 lägenheter. Programförslaget re-
dovisar ett tillskott om ca 1 500 lägenheter vilket totalt ger ca 6 000 
lägenheter. 

Tungelsta

Allmänt
Tungelsta är beläget i tätortens södra del. Tungelsta gränsar i norr 
mot Hanvedens stora skogs- och strövområden, i öster mot 
Västerhaninge, i söder och väster mot jordbrukslandskap och stora 
skogsområden. Kända platser är Krigslida, Hammarängen och Lill-
gården. Tungelsta är känt för sin trädgårdsnäring och är också för-
fattaren Ivar Lo-Johanssons hembygd. Här finns en bronsskulptur av 
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honom gjord av konstnären Sam Westerholm. Tungelsta har ca 4 
150 invånare.

Bostäder
Flerbostadshus finns i centrala Tungelsta och i Lillgården. De äldsta 
lägenheterna byggdes på 50-talet och det senaste området (Rosgår-
den) tillkom vid mitten av 80-talet. Det finns även ett antal tätare 
grupper med enfamiljshus samt en del villaområden. I Tungelstas ut-
kanter är bebyggelsen gles med äldre villor på stora tomter. Det 
finns även områden med enbart fritidshus. I FOB90 var bostäderna 
fördelade på 26 % i flerbostadshus och 74 % i småhus.

Allmän och kommersiell service
I centrala Tungelsta finns en matvarubutik som också inrymmer en 
mindre postlokal. I Lillgården finns en närbutik. I centrala Tungelsta 
finns även ett flertal restauranger.

Skola, barn- och äldreomsorg
Det finns flera skolor och förskolor i kommundelen, samt äldreboen-
det Ros-Anders Gård.

Arbetsplatser
De flesta arbetsplatserna finns inom skola och barnomsorg samt den 
etablerade handeln. Tungelsta är känt för sin trädgårdsnäring och 
det finns ett flertal handelsträdgårdar. Dessa drivs i regel som famil-
jeföretag.

Framtiden
Kommunfullmäktige antog 1999 ett utvecklingsprogram för Tungel-
sta. Enligt detta ska förtätning och fortsatt utbyggnad ske i Tungel-
sta. Bebyggelsen ska ha karaktären av trädgårdsstad med ekologisk 
profil, för en långsiktigt hållbar utveckling.
Det är viktigt att Tungelsta får en tydlig centrumkärna, en plats, ett 
torg som skapar identitet åt orten. Nya byggnader ska ge ungdomar 
och äldre bostäder i centralt läge nära pendeltågsstationen och regi-
onala busslinjer samt ge utrymme för kulturlokaler, arbetsplatser, 
allmän och kommersiell service. Bostadsförnyelsen i de centrala de-
larna av Tungelsta omfattar främst flerbostadshus.
Området utanför centrumkärnan lämpar sig för en glesare bebyggel-
setyp i form av friliggande småhus, kedjehus, parhus och radhus. 
Även inom detta område bereds plats för verksamheter, främst för 
handelsträdgårdar, och för viss kommunal och kommersiell service 
samt gemensamma lokaler. Utbyggnad av bostäder sker långsamt 
och successivt utsträckt över flera skeden i takt med kommunens 
utbyggnad av va och övrig infrastruktur. 
I Tungelstas mer perifera delar skapas utrymme för enstaka småhus, 
för gårdar och för någon ekoby. 
Programområdet för Tungelsta har idag ca 1 500 lgh. Programförsla-
get redovisar ett tillskott om ca 750 lgh vilket totalt ger ca 2 250 
lgh.
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Muskö 

Allmänt
Muskö nås via en vägtunnel (Sveriges längsta) som förbinder 
Muskös södra del med Yxlö och broar till fastlandet i Nynäsham-
ns kommun. Här finns Musköbasen med bland annat reparations-
varv för marinens ubåtar. Stora delar av ön är fritidshusområden. 
Vid Muskö centrum norr om kyrkan finns flerbostadshus och små-
hus. I slutet av 1980-talet byggdes området ut med villor och bo-
stadsrätter. Öns befolkning ökade då snabbt från ca 400 till 600 
personer. I dag bor cirka 740 personer på Muskö.

Bostäder
På Muskö finns ca 240 helårsbostäder och drygt 1100 fritidshus, 
av dessa fritidshus är tio procent permanent bebodda. Helårsbe-
byggelsen är koncentrerad till de delar av Muskö som historiskt 
varit odlingslandskap eller naturliga lägen för fisklandning, ut-
med landsvägen mot Ludvigsberg och vid Muskö kyrka. I kyrkbyn 
finns den största samlingen helårsbostäder, området har idag ka-
raktären av vilket bostadsområde som helst med villor, radhus 
och flerbostadshus. 

Allmän och kommersiell service
Livsmedel hos Sandells livs, Herrstugan, (System- och apo-
teksombud). Kiosk, grill och sjömack vid Mickrums brygga. Lud-
vigsbergs herrgård har hotell, restaurang, pub och konferensmöj-
ligheter.

Skola, barnomsorg
Muskö skola har undervisning för barn i åldrarna 5-11 år. Äldre barn 
hänvisas till Ösmo i Nynäshamns kommun. Muskö skola erbjuder 
också barnomsorg och det finns familjedaghem.

Arbetsplatser
Näringslivet domineras helt av marinbasen, som sysselsätter över 
900 personer.

Framtiden
Det finns i dag inga planer på ytterligare bebyggelse på Muskö. Se 
även  www.musko.com 

Ornö 
Allmänt
Ornö är den största ön i Stockholms södra skärgård, ca 14 km lång 
och 4 km bred. Bebyggelse finns spridd runt stora delar av ön, men 
flertalet av de åretruntboende bor inom områdena Skinnardal-Häs-
selmara på öns västra sida, Kyrkviken på den östra sidan samt 
Lättinge i sydväst. På Ornö bor ca 260 personer. Större fritidshus-
områden finns vid Mörbyfjärden samt vid Ornöboda och Söderviken i 
norr. För övrigt karaktäriseras Ornö av stora skogsområden med 
höga naturvärden. 
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Allmän och kommersiell service
Åretruntservicen består av post, bokutlåningsstation, affär. På som-
maren tillkommer ett par sommaröppna butiker samt restauranger, 
caféer och turistinformation.

Skola, barnomsorg
Ornö skola omfattar årskurserna 1-5. Äldre elever är i första hand 
hänvisade till Dalarö skola. Heldagsbarnomsorg finns i form av famil-
jedaghem.

Arbetsplatser
Antalet arbetsplatser på Ornö är i huvudsak begränsat till Ornöfärjan 
och skolan. Polisens Call center finns utlokaliserade på Ornö och har 
cirka 12 anställda. Övriga förvärvsarbetande är vanligen egna före-
tagare eller pendlar till fastlandet. 

Framtiden
I översiktsplanen för Ornö framgår att ny permanentbebyggelse kan 
bli aktuell, framförallt i anslutning till de bebyggelsegrupper som 
redan finns. Möjligheten till ny fritidshusbebyggelse är däremot be-
gränsad. Kommunen ser positivt på att turismen utvecklas och att 
övernattningsmöjligheter skapas. Se även www.orno.nu 
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Utö 

Allmänt
Utös tidigare historia är starkt förknippad med gruvnäringen. 
Järnmalm har troligen brutits här sedan 1100-talet. Från 1600-ta-
let fram till mitten av 1800-talet ökade gruvans produktion och 
betydelse. När gruvan lades ned 1879 dominerade den livet på 
Utö. I slutet av 1800-talet utvecklades Utö till ett sommarparadis 
för konstnärer och välbeställda stockholmare. 1943 köptes stora 
delar av ön in av staten för att bli skjutfält. Genom Skärgårds-
stiftelsens köp av norra Utö på 1970-talet har ön utvecklat en be-
tydande besöks- och turistnäring, koncentrerad till områdena 
kring Gruvbryggan. Här finns också många fina naturbad och cy-
kelvägar. Vid Kyrkviken finns förutom skola och barnstuga också 
en del nyare villor samt stora fritidshusområden. Utö har sedan 
början av 1980-talet haft ca 210 invånare.

Allmän och kommersiell service
På Utö finns post, affär, restaurang och goda övernattningsmöj-
ligheter. Under turistsäsong ökar seviceutbudet kraftigt med fler 
restauranger, pizzeria, cykel- och kanotuthyrning, vandrarhem, 
turistbyrå mm.

Skola, barnomsorg
Utö skola är en 5-15-skola, där de äldre eleverna deltar i 
undervisningen på Ribbyskolan i Västerhaninge två dagar i vec-
kan. För 1- 4-åringar finns förskola.

Arbetsplatser
Flertalet Utöbor arbetar på ön. De största arbetsgivarna är Utö 
Värdshus, Dannekrogen, Folksam och Utö skjutfält. Många är 
också egna företagare. Ett växande antal distansarbetar. Ar-
betspendlingen till fastlandet är relativt begränsad.

Framtiden
Möjligheten till ytterligare bebyggelse är begränsad, då större 
delen av ön är naturreservat eller skjutfält. I en kommande för-
djupning av översiktsplanen för Utö kommer möjligheten till 
ytterligare bebyggelse att belysas, eftersom sådana önskemål 
finns. Skolan vid Edesnäs byggs ut.

Näringslivsutveckling i Haninge

I de framlagda regionplaneförslagen framhålls att Stockholms stads-
kärna måste avlastas och kompletteras. Det kan ske genom utveck-
ling av några få regionala utvecklingskärnor utanför centrumkärnan. 
En sådan regional utvecklingscentrum planeras i Haninge. Samtidigt 
är det mycket som talar för att ett andra tekniskt universitet i 
Stockholmsregionen (KTH Syd) etableras som kan ha sin kärna i Ha-
ninge i anknytning till den nya regionala utvecklingscentrumet. Det-
ta blir ett centrum på Södertörn för en telecomaxel Nynäshamn – 
Haninge- Farsta- Stockholm –Kista. Därmed kommer kommunens 
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näringsliv blir mer varierat och inkluderar en tydlig inriktning på 
tjänstesektorn. 

För närvarande håller ett antal ”kluster” på att utvecklas inom IT, 
handel, bilbransch, logistikcentrum samt besöksnäring. Dessa be-
skrivs i bilaga 1.

IT
Haninge har redan i dag några av de ledande utvecklingsföretag 
inom IT inom sina gränser bl a ett antal Teliabolag i Haninge Cent-
rum med ca 1 500 anställda. Dessutom håller ett ComSoft-center att 
etableras i Haninge Centrum med en mängd mindre IT-företag lo-
kaliserade inom Com-Soft-konceptet med höga krav på IT-infra-
struktur och utbildad arbetskraft.

Sveriges marina centrum
Haninge är känd som Sveriges marina centrum med fartygs- och 
helikopterförband och Muskövarvet med ca 1 200 anställda.

Stormarknader och fackhandel
I Haninge finns Obs! stormarknad, MAXI ICA,  Biltema, SIBA, 
Hemelektronik, Babyland och ytterligare etableringar är på gång. 
Samtliga etableringa ligger väl samlade och inom gång avstånd från 
Haninge Centrum. Strax norr om Haninge Centrum i Länna inom 
Huddinge kommun intill gränsen till Haninge finns också en mängd 
nya stormarknadsetableringar.  

Haninge Bilstaden
Haninge har successivt utvecklats till att bli en mycket stark 
kommun inom bilbranschen. Några bilföretag etablerades redan på 
1960-talet och dessa har sedan vuxit och dragit många nyetable-
ringar inom branschen till orten. Det breda utbudet har medfört att 
Haninge fått det smickrande namnet ”Bilstaden”. Bilhandeln har eta-
blerat sig i Handen och Brandbergen.

Lager och distribution – logistikföretag
Flera stora lager- och distributions företag som Åhléndistribution, 
Dagab och svenskt papper finns etablerade i Jordbro sedan många 
år tillbaka. Företag som Coca-Cola har också lokaliserats och vidare-
utvecklats i Jordbro Företagspark.

Skälet till att dessa stora etableringar skett i Jordbro är flera. Där 
finns lättbygd och prisvärd mark, goda transportförhållanden. Ca 1 
500 personer arbetar inom logistiksektorn i kommunen. Många av 
arbetsuppgifterna bygger på  datahantering och på snabb data-
kommunikation, vilket förutsätter tillgång till god IT-infrastruktur.

Besöksnäringen – konferensanläggningar, och båthamnar i 
skärgården
Haninge har fantastiskt fina naturförutsättningar alldeles inpå stor-
staden. Tyresta nationalpark och skärgården är de viktigaste attrak-
tionerna. Inom kommunen finns ett antal välkända konferensanlägg-
ningar  såsom t ex Rosenön, Smådalarögård och Almåsa samt Utö 
värdshuset.
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Enbart på Utö uppskattas att ca 300 000 personer går i land under 
ett år. Haninges skärgård är välkänd och mycket uppskattad bl a av 
båtägare och fritidsfiskare. Ca 80 procent av kommunens yta är 
vatten. Det är viktigt att den utvecklingspotential som skärgården 
utgör tas bättre tillvara.

Företagandet i Haninges glesbygd och i skärgården
IT- infrastruktur i samhället är utomordentligt viktigt, inte minst i de 
delar av samhället som är glest befolkat. De allra flesta småföreta-
gen i Haninges glesbygd är dagligen beroende av snabb 
kommunikation, vilket de idag saknar.

Tillgång till IT ökar dessutom möjligheter till distansarbete och ger 
möjligheter till utlokalisering av företag till skärgården och glesbyg-
den. 

Näringslivets möjligheter till bredbandsanslutningar
Haninge kommun upplevs av företagen som en attraktiv etablerings-
ort med tillgång till bra IT-infrastruktur och en god miljö. De allra 
flesta företag i Haninge kan få tillgång till bredbandsanslutning med 
önskad kapacitet allt beroende på vilket behov kunden har samt vil-
ket pris kunden är beredd att betala. Småföretagen i skärgården och 
glesbygden saknar dock möjlighet till bredbandsanslutningar.
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