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MEDBORGARFÖRSLAG 

Utveckling av Skohalvön. 

Med anledning av bristen  

* på små hyreslägenheter. Vi ser ofta ansökningar om ”rum att hyra” förfrågningar här på ön.  

* Lanthandelns vara eller inte vara 

* Pizzerian/matstället som försvann 

* Läkaren som försvann 

* Folktandvården borde ha en filial här.  

Det fanns 2577 personer på ön vid er gamla statistik.  806 barn och ungdomar under 24 år, 347 

personer över 65 år och resten 1424 blandade åldrar där i mellan. Många är egna företagare här. 

I dag stämmer naturligtvis inte alls denna statistik. 

 

Därför föreslår undertecknad nedanstående: 

Bygg ett all – aktivitetshus på 3 våningar mitt i vårt ”centrum” på marken där Handlar´n rumserar i 

dag. Kommunen äger redan marken. Någon sade att det går att bygga på 4 000 kvadratmeter där. 

Förslag: 

Bottenvåningen: En länga med Lanthandel (c:a 200 - 250 kvadratmeter) 

  Liten restaurang/pizzeria med möjlighet till uteservering 

  Litet café med möjlighet till uteservering 

  Läkare/distriktssköterska (kan kopplas till våning 1) 

  Dagvård                      ( - ” -                                   ) 

  Folktandvård 

  Uthyrningslokaler till företag 

  Lokal för inbokning/inhyrning på enskilda dagar och timmar 

  för friskvård: naprapati, massage, fotvård med mera. 

   

Våning 1  Servicehem/ sjukhem  för  ex. antal platser (skulle tro c:a 14 – 16 efter 

  bedömning).  

Våning 2 och 3 Kommunala hyreslägenheter om c:a 28 – 30 kvadratmeter stora ettor 

  med öppna lösningar och fullt utrustade kök och badrum med 

  tvättmaskin och torktumlare. 

Detta hus skulle då också främja Lanthandeln i bottenplanet. Jag har talat med så många (även Patrik 

i Lanthandeln). Alla säger att detta läge mitt i vårt centrum är bäst. Detta är ett miljö-tänk också. Det 

är bättre att en distriktssköterska/läkare/tandläkare åker till ön, än att alla här som behöver omsorg 

åker till Bålsta med sina bilar. 

Eftersom kommunen redan äger marken, borde det gå snabbt att börja bygga detta! 



                      sidan 2/2 medborgarförslag 

DÅLIGT VATTEN 

De senaste två åren vet vi att väldigt många hus har blivit året-runt boenden. Bara i husen nära oss 

har det kommit till elva personer. På vår gata är det bara ett hus som har sommarboende. Detta gör 

att alla diskar, tvättar och duschar året runt, så det är inte konstigt att vårt vatten på ön stinker. 

Vattenverket orkar inte med trycket ens under vintertid.  

EVENTUELL UTBYGGNAD AV SKOLAN 

Bygg till en våning uppe på redan befintliga byggnader. 

Då får man en koncentration som är bättre. 

Skokloster den 26 januari 2017 

Siv Johnsson 

Diakon e.m.  

Nordsångarvägen 7, Skokloster 
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