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ORNÖ  
 2025
En gemensam vision

Föreningen Ornöborna i samarbete med
Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms läns landsting och Haninge kommun



En gemensam vision för Ornö
Visionen för Ornö är att ön ska kunna utvecklas och höja servicenivån. Med 
bättre kommunikationer till fastlandet skulle fler personer kunna bosätta sig 
året runt på ön. Med en ökad befolkning finns utrymme att bygga fler bostäder, 
anlägga bättre vägar och öka service- och fritidsutbudet. Med ett utökat utbud 
och fler verksamheter på ön skapas också nya arbetstillfällen. För att visionen 
ska bli verklighet krävs gemensamma insatser och samordnade beslut. Utan de 
beskrivna satsningarna är risken stor att utvecklingen går i motsatt riktning. 

Detaljerat idéprogram om visionen
Beskrivningarna ovan är huvudpunkterna i visionen för Ornö 2025.
I det framtagna idéprogrammet finns detaljerade beskrivningar av 
behoven inom respektive område och förslag på åtgärder. 
Idéprogrammet Ornö 2025 är framtaget av Föreningen Ornöborna  
i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms läns  
landsting och Haninge kommun. 

Kyrkviken är redan idag en central  
punkt på ön och har förutsättningar  
för att utvecklas. I visionen är det tänkt  
att platsen ska bli en replipunkt till de 
östra öarna, hemvist för marina, gäst-
hamn, flexibelt äldreboende, service- 
butik och flera andra servicefunktioner.
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Bättre kommunikationer
Färjeförbindelsen mellan Ornö och fastlandet behöver utökas och bli snabbare. Färjan behöver 
gå oftare för att förbättra möjligheten att bo permanent på ön. En förflyttning av replipunkten 
på fastlandet, från Dalarö till exempelvis Gålö/Ösbybro, skulle ge en kortare sträckning och 
göra det enklare för resenärer att ta sig till och från ön. Det skulle även sänka driftkostnaden 
och ge en lägre ekologisk påverkan på skärgården. Vägnätet på Ornö behöver byggas ut för att 
öka tillgängligheten. En tanke kan vara att bygga samman befintliga vägar från norr till söder 
så att de bildar en ”åtta”. Det skulle ansluta öns olika områden till varandra och säkerställa 
möjligheten för boende på ön att ta del av service och aktiviteter.

Fler bostäder för fast boende
Idag bor cirka 260 personer året runt på Ornö. För att bli en livskraftig ö uppskattas att 
befolkningen behöver öka till omkring 400–600 personer. Det krävs ett ökat befolkningsunderlag 
för att kunna finansiera och tillhandahålla god service året runt. Permanenta bostäder 
behöver prioriteras eftersom det bidrar till att hålla verksamheterna på Ornö levande året 
runt. Enskilda friliggande hus är mest attraktiva. Men för att skapa möjligheter för ett varierat 
befolkningsunderlag behövs även flerbostadshus som kan passa för ungdomar och äldre.

Ökat service- och fritidsutbud
I takt med att befolkningen på ön växer kan servicen byggas ut och antalet butiker utökas. Idag 
finns en bensinmack och ett minilivs som erbjuder ett basutbud. Kyrkviken är redan idag en 
central punkt på ön och har förutsättningar att utvecklas. I visionen är Kyrkviken tänkt att bli en 
replipunkt till de östra öarna, hemvist för marina, gästhamn, flexibelt äldreboende, servicebutik 
och flera andra servicefunktioner. Bland projekten för att utveckla Ornö finns även flera som 
syftar till att erbjuda ett rikare utbud av fritidsaktiviteter.
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Projekten Ornö 2025
1. Ny vägsträckning (åttan)
2. Ny angöringspunkt bilfärja (till fastlandet)
3. Ny angöringspunkt (till östra öarna)
4. Hamn och godsmottagning
5. a. Framtida marina/gästhamn
 b. Framtida marina/gästhamn
6. Hemsö bilparkering (Kymmendö)
7.  Hemsöbryggan
8. Utökad parkering
9. Mobiltäckning i skärgården
10.  Ornös kulturella centrum
11.  Flexibelt äldreboende
12.  Företagscentrum
13.  Fritidsaktiviteter
 Skjutbana, sport, jakt, fiske
14.  Aktivitetsslinga
15.  Camping och kiosk
16.  Fiskproduktionsdamm
17.  Fiskevårdsförening
18.  GeoBioCenter
19.  Kulturcenter Ornö Bygdegård
20.  Levande livet i forntid
21.  Macken
22.  Ornö Elpodtaxi
23.  Ornö till fots och cykel
24.  Servicebutik
25.  Resursbank
26.  Återskapa betesmark

Nya bostäder
27. Kyrkviken
28. Hässelmara - Skinnardal
29. Kymmendö
30. Norra Ornö
31.  Mörbyfjärden
32. Degernäs
33. Lättinge - Brunsviken
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Röster från Ornö 2025
Ebba Ceder 
”Här har hela familjen allt vi behöver”
”Vi har aldrig ångrat att vi lämnade fastlandet och flyttade till 
ett av de nybyggda enfamiljshusen på Degernäs. Tvärtom. Det 
är smidigt att ha allt vi behöver så nära. Vi behöver inte ens 
åka in till stan för att gå till läkaren – det finns en jättebra mot-
tagning i seniorboendet vid kyrkan. Jag har till och med fått 
kortare resväg till mitt jobb i Haninge. Med färjan över till Gålö 
tar det bara 35 minuter från dörr till dörr. Just närheten till allt 
är så praktiskt. På fritiden är våra barn med i Ornös fotbollslag, 
Kyrkvikens roddklubb och seglarskolan vid Brunnsviken. Det 
tar bara några minuter för oss att lämna och hämta dem. Vi 
uppskattar också det stora utbudet av lokalproducerad mat. 
Allt vi behöver finns i mataffärerna, men vi köper ägg, mjölk, 
grönsaker, fisk och kött från öns lokala producenter. Jag är 
medlem i Ornö jaktlag så vi äter ofta älgkött och rådjur. Det 
är lyxigt att ha badklippor och joggingspår ett stenkast från 
hemmet. På sommaren brukar vi ta snurrebåten från Kyrkviken 
för att utforska närliggande öar och fiska. Det är skönt att 
barnen får växa upp i en fin skärgårdsmiljö, men att vi har stan 
nära när det behövs.”

Andrzej Kowal
”På Ornöboda har vi vårt semesterparadis” 

”Nu är det några år sedan jag och min fru Inga hittade vårt lilla 
semesterparadis i ett fritidshus i Ornöboda på norra Ornö. Vi 
bor här under sommarhalvåret och tack vare fibernätet kan 
vi jobba på distans. Vi uppskattar verkligen att Ornö blivit så 
lättillgängligt. Förr var vi tvungna att storhandla på vägen, 
men nu kan vi köpa allt vi behöver här och ställa bilen på den 
stora parkeringen mellan Ornöboda och Söderviken. Att vi 
valde att köpa lantställe i just Ornöboda var mycket för att 
det inte är tillåtet att köra bil bland husen, det känns tryggt 
när våra barnbarn är på besök. Fast ibland ser vi knappt 
röken av dem – de cyklar bort till rodd- och fiskeklubben 
i Kyrkviken, går på bio i sporthallen eller 
badar med sina kompisar. Det är skönt 
att ha naturen runt knuten och vår båt 
ligger nere vid Stora Marinan. När vi 
varit ute till sjöss över dagen brukar vi 
äta middag på någon av restauranger-
na här. Maten är jättegod och vi träffar 
alltid någon vi känner. När våra vänner 
vill hälsa på brukar vi tipsa dem om att 
komma under Ornöfestivalen i augusti. 

Kajsa Aho
”Jakten på storfångsten  
börjar vid Stora Marinan”

”Det finns inget bättre än att vara ute med 
båten och fiska. Så fort jag sjösatt båten 
för säsongen är jag ute varje helg och 

hoppas kunna håva in storfångsten. 
Jag bor i Älvsjö och från mig tar det 
en timme att ta mig till båten vid Stora 
Marinan. I hamnen finns allt jag behöver 

för en lyckad dag på sjön – jag kan 
tanka båten och få den servad, har jag 

glömt någon utrustning kan jag fixa det 
på plats och det finns goda luncher att 

ta med sig ut på en dagstur.”

Berit Andersson 
”Livet som pensionär på ön är något utöver det vanliga”
”Jag har bott på Ornö hela mitt vuxna liv och det känns bra att 
kunna bo kvar trots att jag börjat bli lite till åren. Tack vare hem-
tjänsten här kunde jag bo kvar på min gård mycket längre än jag 
hoppats. Men nu har jag flyttat till seniorboendet vid Kyrkviken. 
Vi har trevliga distriktssköterskor i huset och en gång i veckan 
kommer läkaren. Det är som ett kollo för oss gamlingar brukar 
jag säga, många av oss som bor här har känt varandra länge. Vi 
hittar på så mycket roligt ihop må du tro. Vi går på seniorgympa 
och målarkurser som anordnas i seniorboendet och på bygde-
gården är det dans en gång i veckan. På sommaren brukar vi 
samlas vid boulebanan nere vid gästhamnen eller så åker vi ut 
på en fisketur. Men det händer att jag längtar till stan. Då tar jag 
bussen som går hela vägen till Gullmarsplan och hälsar på mina 
barn och barnbarn. Blir det sent åker jag hem med färdtjänsten 
via den nya färjan.”

Kim Jansson
”Det känns bra att kunna ge  
tillbaka – med material från ön”
”Jag hade länge en idé om att jag ville bidra till Ornö, mer än 
genom att bo här. När vi startade snickerifabriken föll alla bitar 
på plats. Vi gör fönster, trappor och specialdesignad inred-
ning, just nu gör vi till exempel ett skåp som ska levereras till  
Haninge. Genom att vi jobbar nära mark- och skogsägarna 
kan vi använda enbart råmaterial från ön. Här finns mängder 
av skärgårdstall och gran som vuxit långsamt. Det är optimalt 
för att skapa produkter som kommer att hålla i flera generatio-

ner. Efterfrågan har varit så stor både 
från lokala öbor och boende på 

fastlandet att vi har kunnat skapa 
15 nya arbetstillfällen.”

”Jag och min kompis Clara blev sugna på att 
bada och hörde att det finns mysiga stränder 
här. Vi tog pendeln från Stockholm och sedan 
buss från Haninge, det gick jättesmidigt. 
Det är svårt att förstå att Ornö ligger så nära 
stan, det är verkligen skärgårdskänsla här. Så 
tyst och fint överallt. Vi såg att det finns en 
sommarbuss här som åker runt och stannar  
i Kyrkviken, Brunnsviken och Stora Marinan, 
men vi har tänkt hyra cyklar och och 
stanna och bada vid någon härlig strand.” 

Hannah Klenell
”Riktig skärgårdskänsla” 

”Jag blev antagen till biologutbildningen på Ornö  
marinlaboratorium och högskola. Det finns bara  
45 platser på skolan och det är många 
sökande. Skolan har 15 heltidsanställda 
forskare och lärare, fem av dem bor på ön, 
och det gör att de verkligen känner till 
miljön här. Det här är den perfekta 
utbildningen för mig. När vi ska göra 
fältstudier är vi mitt i skärgården, 
samtidigt som skolan ligger bara 

några minuter bort.” 

Farhad Hashemi
”En studentstad i miniformat” 

Där finns det något för alla åldrar – tävling i Taubetolkning, 
kapprodd och skärgårdsmarknad och barnbarnen brukar vara 
med i fisketävlingen. Det är härliga dagar här på ön!”



En process för effektivare samverkan  
och lokal delaktighet i skärgården 

Föreningen Ornöborna i samarbete med 
Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms läns landsting och Haninge kommun

Föreningen Ornöborna

Idéprogrammet Ornö 2025 har utvecklats under de dialoger som förts inom Ö för Ö- 
processen. Det är en lokalt förankrad process initierad av Länsstyrelsen i Stockholm i 
samarbete med Stockholms läns landsting. Processen samlar alla parter som har ansvar 
eller verksamhet på kärnöarna och dess omgivande skärgårdssamhällen i Stockholms 
skärgård. Syftet med Ö för Ö är att ta fram projektplaner för utvecklingsarbete på öarna. 
Har du synpunkter och tankar kring projekten på Ornö? Skicka dem gärna till respektive 
ansvariga för projekten eller till Ö för Ö-kansliet.

Läs mer om utvecklingsarbetet på Ornö på www.oforo.se/orno


