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Tillvägagångssätt 

Bakgrund och metod 
Håbo kommun arbetar med en ny översikt-
plan som ska antas år 2018. Översiktspla-
nen har ett långsiktigt perspektiv och utgår 
från kommunens vision som sträcker sig 
till år 2030 men har en utblick mot år 
2050.  

Översiktsplanen anger inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön i kommunen. Planen ska ge vägled-
ning för beslut om hur mark- och vatten-
områden ska användas, utvecklas och be-
varas. En översiktsplan anger till exempel 
vart nya bostäder ska byggas, vart vägar 
ska gå och vilka områden som är extra vik-
tiga att bevara.  

Översiktsplanen ger ett helhetsperspektiv 
och hanterar utvecklingen på en övergri-
pande nivå. Planen är en sammanvägning 
av flera olika intressen med syfte att ut-
veckla kommunen på ett långsiktigt håll-
bart sätt.  

Håbo kommun har i arbetet med den nya 
översiktsplanen valt att genomföra en ort-
sanalys över Skokloster tätort under våren 
2016.  

Syftet med ortsanalysarbetet är att föra en 
aktiv dialog med invånarna i Skokloster för 
att få inspel om ortens förutsättningar för 
framtida utveckling. Ortsanalysen är ett 
sätt för invånarna att föra fram sina önsk-
ningar och behov på ortens framtida ut-
veckling.  

Ortsanalysen presenterar en bakgrundsbe-
skrivning av orten utifrån bland annat 
historia, demografi, service och infrastruk-
tur.  

Ortsanalysen redogör vidare för ortens 
identitet samt styrkor och svagheter. Dessa 
utgör utgångspunkt när ortens framtida ut-
veckling slutligen presenteras. Analysen 
baseras på de synpunkter som inkom under 
en genomförd medborgardialog.  

Ortsanalysen kommer att användas som ett 
underlag till det fortsatta arbetet med över-
siktsplanen. 

Så här gjorde vi 

Arbetet började med att en bakgrundsbe-
skrivning som arbetades fram med hjälp av 
underlag från kommunen, föreningsliv och 
näringsliv. Bakgrundsbeskrivningen lade 
grunden för den kommande medborgardia-
logen. 

Medborgardialogen började planeras tidigt 
i arbetsprocessen. Den genomfördes tisda-
gen den 10 maj i Slottsskolans matsal och 
cirka 65 personer och 16 tjänstemän del-
tog. Representanter från samtliga kommu-
nens förvaltningar samt kollektivtrafikför-
valtningen UL fanns på plats på dialogen.  

Mötet bestod av tre pass och som inledning 
till det första passet berättade tre inspirat-
ionstalare om sin syn på orten och dess 
identitet. Deltagarna fick sedan fortsätta 
diskutera Skoklosters identitet för att däref-
ter gå vidare till att diskutera dess styrkor 
och svagheter samt framtida utveckling. 

Efter medborgardialogen sammanställdes 
allt material i en ortsanalys som sedan pub-
licerades på kommunens hemsida. 

Vi vill tacka alla personer som varit med 
och hjälpt till under arbetet med ortsana-
lysen! 
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Beskrivning av Skokloster 

Geografi 

På östra Skohalvön intill Skofjärden i Mä-
laren ligger ett antal bebyggelsekoncentrat-
ioner som tillsammans bildar Skokloster 
tätort.  

Tätorten växte fram under 1960-talet och 
utgör en del i Skoklosters socken. Skoklos-
terssocknen har medeltida ursprung och 
blev år 1971 en del av Håbo kommun.  

 

 

 

 

Orten består av områdena Söderskogen, 
Idealbyn och Slottskogen och har cirka 
2000 invånare. Områdena har bebyggts 
och exploaterats oberoende av varandra 
men bildar idag en sammanhängande be-
byggelse.  

Orten ligger i Håbo kommun, knappt 20 
kilometer norr om Bålsta mellan Stock-
holm, Uppsala och Enköping. Orten är 
kustnära och strandängarna är ett viktigt 
inslag i naturen. I väster begränsas orten av 
Skokloster naturreservat och i öster av 
Skofjärden. Orten har ett relativt isolerat 
läge. 

Karta 1. Skokloster tätorts läge i Håbo kommun. 
Copyright: Lantmäteriet 

Karta 2. Skokloster tätort. Copyright: Lantmäteriet 
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Historia 
De äldsta kända spåren av människor i 
Håbotrakten är från senare delen av stenål-
dern, cirka 4000– 1800 f.Kr. Dåtidens kli-
mat var milt och behagligt vilket gav rika 
förutsättningar för både djur- och växtliv. 
Håbo förmodas ha varit attraktivt för bo-
sättning, särskilt för samhällen som liv-
närde sig på jakt, fiske och annan fångst 
samt insamling av växtföda. Under den 
allra yngsta delen av stenåldern blev jord-
bruket och boskapsskötseln det domine-
rande näringsfånget.  

 

Att förutsättningarna för bosättning på 
skohalvön varit gynnsamma under en lång 
tid visar det stora beståndet av anrika forn-
lämningar. Under järnåldern var jakt och 
fiske den främsta försörjningen på halvön 
och skogsbruket hade en central roll.  

Den äldre järnåldern cirka 500 f.kr- 0 re-
presenteras i hög grad av de gravar som 
utgörs av stensättningar av varierande stor-
lek och form.  Sådana stensättningar finns 

utspridda över hela skohalvön och även i 
Skokloster tätort. I tätorten finns även läm-
ningar i form av bland annat runstenar och 
ett röse. 

Under 1800-talet blomstrade sjötrafiken då 
ångbåtarna började trafikera Mälaren. 
Ångbåtstrafikens snabba utveckling kom 
att bli oerhört viktig för framförallt boende 
längs Mälarens stränder. Befolkningen 
kunde på ett praktiskt sätt transportera sina 
produkter för försäljning till torgen i 
Stockholm och Uppsala. Ångbåtstrafiken 
medförde att ett stort antal bryggor och 
lastplatser anlades längs med stränderna. 
En av dessa anlades i Skokloster. Sko-
halvöns idag relativt isolerade läge uppfat-
tades förr som förhållandevis centralt. 
Skokloster låg för sjöfarten vid ett strate-
giskt läge mellan Gamla Uppsala och 
Birka. Sjövägen var en betydelsefull 
färdsträcka för Håbobygden. 

Kulturhistoriska byggnader 
Skohalvön är berikad med flera kulturhi-
storiska byggnader. Flasta kyrka byggdes 
under 1100-talets början. Kyrkan var 
byggd i sten och hade en typisk romanstil. 
Den var uppbyggd av långhus och ett sma-
lare kor med ett torn i väster. I slutet av 
1200-talet brann kyrkan ner. I dag utgör 
kyrkan en kulturhistorisk ruin kallad Flasta 

Bild 2. Skoklosters kyrka 

Bild 1. Runsten i Skokloster 
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kyrkoruin eller Flasta mur.  

Under tidig medeltid var flera stormanna-
ätter betydande jordägare på halvön. Under 
1240-talet upprättades en kyrkobyggnad 
med tillhörande klosteranläggning. Kyrkan 
är idag skoklosters sockenkyrka. 

Skoklosters slott är beläget på halvöns 
östra sida i höjd med Knivsta. Slottet anses 
vara ett av Europas främsta barockslott och 
är det största privatpalats som någonsin har 
byggts i Sverige. Slottet började byggas år 
1654 under den svenska stormaktstiden. 
Slottet är än idag inte färdigställt då bygg-
herren Carl Gustaf Wrangel dog år 1676. 
År 1967 förvärvades slottet av staten och 
slottet är idag ett museum. 

Sedan slutet av 1600-talet har det funnits 
nio soldattorp på Skohalvön, varav åtta är 
bevarade än idag. Ett av torpen är idag ett 
museum.  

 

Administrativ indelning 
Vid 1952 års storkommunreform bildades 
Håbo kommun av de sedan 1862 självstän-
diga landskommunerna Skokloster, Häg-
geby, Övergran, Yttergran och Kalmar. 
Skokloster tätort är en del av Skokloster 
socken. 

Landskap och natur 
Stora delar av skohalvön består av skyddad 
natur, framförallt i form av naturreservat. 
Arnö huvud ligger på skohalvöns nord-
västra udde och utgörs främst av en grusås 
samt lägre liggande morän- och sediment-
marker. Åsens högsta punkt är 45 m ö h 
och utgör med sitt fria läge en unik miljö. 
Åsen täcks av barrskog och området är ett 
naturreservat samt natura 2000-område. 
Andra naturreservat på ön är Skokloster, 
Sandviksåsen och Sandhagens naturreser-
vat. Bild 3. Skokloster slott 
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Stora delar av skohalvöns omland karaktä-
riseras av historisk natur typisk för Mälar-
dalen med uråldrig skog.  

 
 

 

Tätortens landskap har en typisk karaktär 
för Skohalvön med branta stränder med 
lövskogsbestånd och bebyggelse lokali-
serad på platåer.  

Stränderna är förhållandevis fredade från 
privatisering. Exploaterade områden vid 
stranden utgörs i stor utsträckning av bad-
platser med bryggor, småbåtshamn samt ett 
reningsverk.  

 

 

 

 

Vid Söderskogen finns grillplats, bollplan 
och lekplats i anslutning till badplatsen. 
Längre söderut, i närheten av Skoklosters 
reningsverk finns en cirka 20 meter hög 
förkastningsbrant. Nedanför branten i en 
blockrik sluttning förekommer den frid-
lysta svampen bombmurkla. 

  

Karta 3. Skyddsvärd natur på Skohalvön.  
Copyright: Lantmäteriet 

Bild 4. Informationsskylt i naturreservatet 
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Demografi 
Befolkning 
År 2015 bodde totalt 20 279 personer i 
Håbo kommun, vilket är en ökning med  
1 710 personer sedan år 2005. Likt Håbo 
kommun har folkmängden ökat i Skoklos-
ter tätort. I slutet av år 2015 var 1 889 per-
soner bosatta i tätorten och sedan år 2015 
har samhället haft en befolkningsökning på 
87 personer. 

Tabell 1. Befolkningsmängd i Skokloster tätort 
(SCB).  

De största åldersgrupperna i tätorten är 
personer i åldrarna 40-49 år och 50-59 år. 
Samma åldersspann utgör den största ål-
dersgruppen för hela Håbo kommun.  

Håbo kommun har en stor andel barn i åld-
rarna 0-9 år. I Skokloster tätort är den an-
delen ytterligare något högre än för kom-
munen totalt sett. Andelen barn i åldrarna 
10-19 år är större i kommunen än i tätor-
ten.  

Andelen äldre personer är betydligt lägre i 
tätorten än i kommunen (se diagram 1).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andelen personer med utländsk bakgrund 
är cirka 20 procent i Skokloster tätort, vil-
ket är något högre än i hela Håbo kommun 
där andelen personer med utländsk bak-
grund är cirka 18 procent. Till personer 
med utländsk bakgrund hör personer som 
är födda utomlands samt personer vars 
båda föräldrar är födda utomlands.  

Arbete och utbildningsnivå 
Andelen personer med gymnasial utbild-
ning är något högre i Skokloster tätort än i 
hela kommunen. I kommunen är andel per-
soner som även har eftergymnasial utbild-
ning större jämfört med tätorten.  
 
År 2014 arbetade 129 personer i tätorten. 
Över hälften av dessa arbetade som egen-
företagare, företagarandan i Skokloster 
tätort har länge varit framträdande. De tät-
ortsbor som inte arbetar på orten pendlar 
främst till Bålsta, Uppsala och Stockholm. 
Därifrån kommer också de få personer som 
arbetar i tätorten men som inte bor på or-
ten. 

Skoklosterborna arbetar främst med bygg-
verksamhet, handel och vård och omsorg. 
Cirka 30 procent av alla tätortsbor över 16 
år arbetar inte. Det kan bland annat bero på 
att befolkningen består av en stor andel 
pensionärer. 
  

År  2005 2010 2015 
Antal  
invånare 

1802 1875 1889 

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

0-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-89 år 90-99 år 100- år

Skokloster tätort
Håbo kommun

Diagram 1. Befolkningsstruktur i Skokloster tätort och Håbo kommun år 2015. 
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Bebyggelseutveckling 
Bebyggelsen i Skokloster har växt fram 
under en längre tid vilket har resulterat i att 
samhället är av varierande struktur och es-
tetik. Orten består av fritidshusområden, 
före detta fritidshusområden som perma-
nentats samt permanentbebyggelse som 
uppförts framförallt under 1970- och 80-
talen.  

År 1990 bildades en småort med beteck-
ningen Håbo:4 i det som idag utgör den 
västra delen av Slottsskogen. Fem år se-
nare växte småorten ihop med tätorten. I 
tätorten finns byggnader som har ett kul-
tur- och arkitekturhistoriskt egenvärde. 

Under början av 1990-talet lät stiftelsen 
Idealbyn uppföra ett tjugotal flerbostads-
hus som vardera innehåller sex lägenheter. 
Området där bostadshusen uppfördes är det 
område som idag utgör Idealbyn. Idealbyn 
var då influerad av TM-rörelsen (transcen-
dental meditation) och målet med bygg-
nadsprojektet var att skapa ett idealsam-
hälle. Tanken var att kombinera en god 
mental miljö med en god fysisk miljö. Hu-
sen är ritade av arkitekt Bengt Lindroos 
som har låtit sig inspireras av gammal 
vedisk arkitektur. Värdebärande egenskap-
er är husens kvadratiska uppbyggnad, alla 
entréer är vända mot öster för att möta so-
lens uppgång, kombinationen av stående 
och liggande träpanel, fönsterplacering och 
fönstertyper, lanterninerna och takfötternas 
smäckra utformning.  

Det stora antalet flerfamiljshus i Idealbyn 
ger ett monumentalt intryck som dock till 
viss del går förlorat genom att området 
idag innehåller en hel del enbostadshus av 
en helt annan karaktär. Till- och nybygg-
nader ska underordnas bostadshusen och 

inte avvika i stil, skala eller material enligt 
kommunens kulturmiljöprogram.  

Service och handel 

Den service som finns på halvön är främst 
lokaliserad till tätorten. Där finns bland 
annat förskole- och skolverksamhet, lant-
handel, restaurang, pool, brandstation samt 
vatten- och reningsverk.  

Slottsskolan är en av de viktigaste mötes-
platserna med sina cirka 115 elever. Både 
förskolan och skolan är lokaliserade i cen-
trala Skokloster i närhet till lanthandel och 
busshållplats. Lanthandeln erbjuder det 
mesta inom dagligvaruhandeln och är en 
viktig mötesplats för hela Skohalvön. 

Kommunen är tätortens främsta arbetsgi-
vare då framförallt skolan och den kom-
munala förskolan genererar många arbets-
tillfällen. Runt om på halvön finns en 
mängd småföretag och Skokloster tätort 
har en framträdande företagaranda.  

 

 

Fritid och kultur 
Hela skohalvön består av en miljö med 
kulturhistoriskt värde. Omgivningen är en 
stark dragningsfaktor när det gäller turism 
Skohalvön är ett populärt område för fri-
luftslivet bland annat tack vare dess goda 
strövmöjligheter.  

Bild 5. Slotsskolan 
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På halvön finns flera vandringsleder, bland 
annat två etapper av Upplandsleden. Upp-
landsleden passerar längs Skohalvöns östra 
strand, förbi Skokloster längs Mälaren. 
Upplandsleden är en 40 mil lång vand-
ringsled som sträcker sig genom Uppland. 
Den utvecklas och förvaltas av Upplands-
stiftelsen men sköts av respektive kom-
mun. Liksom hela Skohalvön består 
Skokloster tätort av naturskön miljö med 
kulturhistoriskt värde som lockar friluftsli-
vet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skokloster har ett starkt föreningsliv. I tä-
torten finns det en mängd föreningar som 
hjälper till att förvalta och utveckla den 
kulturella miljön och skapa viktiga mötes-
platser.  

Slottsskogens småbåtshamn används flitigt 
av fritidsbåtsägare och skridskoåkare och 
utgör en viktig knytpunkt för ortsborna. En 
annan viktig knytpunkt är skolans idrotts-
hall och fotbollsplanen där fysiska aktivite-
ter kan utövas. Under sommaren är poolen 
och badplatserna viktiga mötesplatser.  

Ett så kallat LIS-område (landsbygdsut-
veckling i strandnära läge) finns utpekat i 
Skokloster. LIS-området i Skokloster ska 
möjliggöra en fortsatt utveckling av områ-
det med fokus på att förstärka och utveckla 
den allemansrättsliga tillgängligheten och 
användning av strandområdet. Anlägg-
ningar för friluftsliv och rekreation på land 
och i vatten föreslås. I begränsad utsträck-
ning tillåts även ny bostadsbebyggelse till-
komma i området. 

  

Bild 6. Turistinformationsskylt i Skokloster 

Bild 7. Vy över naturen i Skokloster 
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Kommunikationer och infrastruktur 
Skokloster är kollektivtrafikförsörjt med 
buss som trafikeras av UL. Busslinjen 
sträcker sig i en cirkel runt halvön med 
start och ändhållplats vid Bålsta station. 
Det tar mellan 25 och 35 minuter att åka 
mellan Bålsta och Skokloster.  

Totalt går det 23 bussar om dagen på var-
dagar. Dessa går oftast en gång i timmen, 
förutom under rusningstid då linjen utökas 
till halvtimmestrafik.  

På helgen avgår 10 bussar från Bålsta stat-
ion, ungefär varannan timme. Bussen trafi-
kerar bland annat hållplatserna Lugnet, 
Skoklosters slott, Slottsskogen, Slottssko-
lan och Häggeby kyrka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förbindelser till kommunens övriga tätor-
ter saknas då kollektivtrafiken är mono-
centriskt uppbyggd med Bålsta centrum 
som kärna.  

Kommunen är väghållare för ett antal 
vägar i Skokloster tätort, men majoriteten 
av vägarna i tätorten drivs i enskild regi.  

Tätorten saknar till stor del separerade cy-
kel- och gångvägar och möjligheterna att 
transportera sig till fots eller med cykel på 
ett säkert sätt är begränsad. Den separerade 
cykel- och gångväg som finns går mellan 
Söderskogen och Slottsskogen. Cykelväg 
till övriga delar av kommunen saknas. 

Orten förses med kommunalt vatten och 
avlopp och har eget renings- samt vatten-
verk.   

Bild 8. Rondell i Skokloster 
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Medborgardialog 

Identitet 
Under första passet på medborgardialogen 
diskuterades ortens identitet. Passet inled-
des med att tre inspirationstalare berättade 
om sin syn på orten och dess identitet. 

Dessa personer var Fredrik Von Essen som 
äger en stor andel mark på halvön, Catha-
rina Kimby som driver Skoklostermacken 
och Jörgen Allstedt, projektledare för Nat-
ionaldagen i Skokloster. Dialogdeltagarna 
fick därefter diskutera ortens identitet i 
mindre grupper. 

Skokloster tätorts identitet kännetecknas av 
en lugn och naturskön miljö. Stränderna är 
viktiga naturområden som bör tas tillvara 
på. Liksom stränderna utgör naturreserva-
ten en stor del av den vackra miljön som är 
viktig att bevara. Den lugna och orörda na-
turen är en bra miljö för barn och är för 
många en anledning till varför de en gång 
flyttat till halvön.  Många flyttar dock ifrån 
halvön när barnen växt upp.  

Närheten till Mälaren och stränderna lik-
som närheten till större städer som Stock-
holm och Uppsala skapar en positiv anda 
och identitet för platsen – det går att bo 
lugnt och naturskönt men ändå relativt 
stadsnära.  

Det finns en god grannsämja och de bo-

ende tar hand om varandra. Den goda sam-
hörigheten gör att folk pratar med varandra 
och hälsar. Ibland skvallras det lite men 
alla är måna om att alla ska ha det bra. Be-
folkningen kommer från olika håll vilket 
ger en öppenhet.  

Närheten till Skoklosters slott utgör en stor 
del av den kulturella identiteten liksom 
närheten till kyrkan och annan kulturhisto-
risk miljö. Ska det förklaras för någon vart 
man bor är det enkelt att säga att man bor i 
närheten av Skokloster slott.  

Även centrumområdet utgör en del av 
identiteten. Området med förskola, skola 
och handel utgör viktiga mötesplatser, det 
anses viktigt med ett samlat centrum och 
mötesplatser. Det finns även en stark före-
tagaranda och många småföretag som ut-
gör en del av ortens identitet.  

Bland personer utifrån kan det dock finnas 
en negativ bild av orten. Tätortens läge kan 
anses avlägset och vissa anser att det är 
oroligt i orten på grund av småbus bland 
ungdomarna.  

Ordmoln 
Dialogdeltagarna fick möjlighet att skriva 
ner tre ord som de tycker kännetecknar 
Skokloster. Orden som framkom presente-
ras i ordmolnet nedan. Ordets storlek re-
presenterar hur många gånger ordet före-
kom. Ju fler gånger desto större ord.  
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Styrkor och svagheter 
Under det andra passet var uppgiften att 
diskutera tätortens styrkor och svagheter. 
Dialogdeltagarna skulle därefter lista tätor-
tens fem främsta styrkor och fem främsta 
svagheter. I pausen hängdes listorna upp 
och dialogdeltagarna fick var och en rösta 
på de tre styrkor och svagheter som de an-
såg stämde bäst in på orten. 
 
Tätortens tre främsta styrkor som röstades 
fram var: 

• Närheten till Mälaren och en unik 
och naturskön miljö. 

• Närhet till kulturhistorisk omgiv-
ning och tillgång till kulturarv.  

• Befintliga ungdomsverksamheter. 

Det betonades att närheten till Mälaren och 
den natursköna miljön är en stor anledning 
till att många valt att bosätta sig i Skoklos-
ter tätort.  

En annan styrka är närheten till den kultur-
historiska omgivningen och tillgången till 
ett rikt kulturarv som inte bara skapar en 
idyllisk miljö utan även främjar turismen.  

Den tredje styrkan som framhävdes var de 
ungdomsverksamheter som finns på orten. 
Dessa utgör viktiga mötesplatser för 
halvöns ungdomar.  
Andra styrkor som också framfördes var 
bland annat närheten till andra städer i 
kombination med ett lantligt läge, stark 
entreprenörsanda med flera egenföretagare 
samt goda förutsättningar för turism.  

 
 
 
 
 

Tätortens främsta svagheter som röstades 
fram var: 

• Bristfällig kommunikation. 
• Bristfällig service. 
• Undermåligt kommunalt dricksvat-

ten. 
Det framhölls att den bristfälliga kollektiv-
trafiken är ett stort problem. Den försvårar 
pendlingsmöjligheterna till andra kommu-
ner vilket komplicerar tillvaron för de som 
går i skolan och arbetar på andra platser.  

En annan förbättringspunkt är det kommu-
nala dricksvattnet. Andra svagheter som 
också framfördes var bristande tillgång till 
cykelvägar och utomhusbelysning samt 
nedskräpade diken och olagliga soptippar. 

  
Bild 9. Medborgardialog i Slottsskolans matsal 
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Framtidens Skokloster 
Medborgardialogens sista pass fokuserade 
på den framtida utvecklingen av Skokloster 
tätort. Dialogdeltagarna fick gruppvis dis-
kutera områdena bostäder, kollektivtrafik 
och vägnät, näringsliv och turism, natur, 
fritid och kultur samt utbildning och om-
sorg. 16 tjänstemän från Håbo kommun 
och kollektivtrafikförvaltningen UL bidrog 
med sin expertiskunskap.  

Bostäder 
Vilken typ av boende behövs?  
Behovet av bostäder i Skokloster tätort an-
ses framförallt vara bostäder för barnfamil-
jer i form av villor, flerbostadshus och rad-
hus. För att halvöns ungdomar ska stanna 
kvar behövs det även ungdomslägenheter. 
Behovet av ett äldreboende samt ett bo-
ende för 65+ uppmärksammades även. 

Det anses viktigt att föra samman redan be-
fintliga områden med ny bebyggelse för att 
skapa ett mer sammanhängande samhälle. 
Ett område som diskuterades under med-
borgardialogen var området mellan Söder-
skogen och Slottsskogen. Området skulle 
kunna användas för nya bostäder och cent-
rumverksamhet och samtidigt binda ihop 
Söderskogen och Slottsskogen. Med bo-
stadsbebyggelse, vägar och cykelbanor 
skulle även Måttan kunna bindas ihop med 
Söderskogen. 

Det anses betydelsefullt att det byggs på ett 
sätt som tillvaratar områdets karaktär. Ny 
bebyggelse bör inte vara för hög och alla 
nybyggnationer ska smälta in i kulturbyg-
dens karaktär. Det ska byggas med naturen 
och inte mot den och därför bör man inte 
bygga på stränderna. Strandängarna bidrar 
till tystnad och lugn.  

-Vilken typ av boende skulle kunna 
locka nya invånare till orten?  
För att locka nya invånare till tätorten be-
hövs bostäder för barnfamiljer. För att 
locka ungdomar och för att få de ungdomar 
som finns att stanna kvar behövs små hy-
reslägenheter.  

Kollektivtrafik och vägnät 
- Hur fungerar kollektivtrafiken till och 
från Skokloster? 
I dagsläget anses kollektivförsörjningen till 
och från Skokloster vara svag, framförallt 
under kvällar och helger.  Bussens av-
gångs- och ankomsttider bör matchas 
bättre med övrig kollektivtrafik som avgår 
från Bålsta station.  

Tätare bussturer och att bussarna håller tid-
tabellens tider anses vara de bästa åtgär-
derna för att förbättra kollektivtrafiken. 

Det framkom ett förslag om att busslinjen 
kan trafikeras med mindre fordon under 
lågtrafik för att öka turtätheten. Kollektiv-
förvaltningen UL menade dock att det vid 
rusningstrafik behövs större bussar. Varje 
linje kan bara ha en fordonsstorlek då det 
blir för kostsamt och ineffektivt att nyttja 
olika fordonstyper på samma linje.  

Bättre trafikering till bland annat Uppsala, 
Sigtuna, Märsta och Arlanda efterfrågades. 
Även möjligheten till färja mellan Skoklos-
ter och Knivsta, och den ökade tillgänglig-
het till Uppsala som den skulle innebära, 
lyftes fram under medborgardialogen,  

Många barn har fritidsaktiviteter i Bålsta 
och har svårt att ta sig hem på kvällarna. 
Flera dialogdeltagare hade gärna sett att 
det fanns ett föreningskort för ungdomar. 
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- Finns det problematiska platser i väg-
nätet för bilar, kollektivtrafik, cyklister 
och gående?   
Det finns ett stort behov av separerade 
gång- och cykelvägar då bilvägarna är 
otrygga för gång- och cykeltrafik. Gatube-
lysning längs dessa vägar skulle öka trygg-
heten, speciellt under dygnets mörka tim-
mar. Ett övergångsställe utanför skolan 
skulle öka säkerheten för skolans elever. 

Gång- och cykelvägar saknas mellan de 
flesta områdena på Skohalvön, dock finns 
det en separerad gång- och cykelväg mel-
lan Söderskogen och Slottsskogen. Fler 
gång- och cykelvägar skulle binda ihop 
områdena och öka tillgängligheten. Till 
exempel kan Slottsskogen med en sam-
manlänkande gång- och cykelväg knytas 
ihop med Skoklosters slott.  

Idag är vissa delar av naturen svårtillgäng-
liga för personer med nedsatt rörelseför-
måga då vissa vägar utgörs av grusvägar. 
Det anses viktigt att naturen tillgängliggörs 
för alla.  

Näringsliv och turism 
- Finns det några platser ni gärna visar 
upp i Skokloster? 
Den vackra naturen med dess stränder och 
Arnö Huvud är trakter som gärna visas 
upp. Slottet, kyrkan och miljön däromkring 
är kulturarv som man känner sig stolt över 
och gärna delar med sig av.  Även poolen i 
Skokloster tätort är något som man gärna 
visar upp.  

- Finns det platser ni undviker att visa 
upp i Skokloster? Hur kan man göra 
dem mer attraktiva? 
Platser som är dåligt skötta och förfallna 
visas ogärna upp. På flera ställen finns det 
olagliga soptippar och nedskräpade diken. 
Det är den som äger marken som är ansva-
rig för skräpet och därför måste alla sam-
arbeta med att hålla rent. 

Idealbyn är något som flera vill visa upp 
eftersom husen har ett kulturvärde men ef-
tersom husen är nedgångna och slitna kan 
de också vara något ortsborna undviker att 
visa upp.  

- Hur skulle näringslivet och företagan-
det på orten kunna utvecklas? Hur kan 
fler arbetstillfällen skapas? 

Bättre kollektivtrafik anses främja 
näringslivet, då det innebär att fler 
verksamheter ges möjlighet att över-
leva på orten. 

Ett centrumområde med fler verk-
samheter skulle utveckla företagan-
det och skapa fler arbetstillfällen. 
Många småföretagare har webbshop 
och en utvecklad postservice skulle 
därmed underlätta deras arbete. 

Om besöksmålen utvecklades ännu 
mer skulle fler arbetstillfällen skap-
as.  

  
Bild 10. Medborgardialog i Slottsskolans matsal 
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Natur, fritid och kultur 
 
- Vad tycker du om naturen i Skoklos-
ter? Hur kan den bevaras och utveck-
las?  
Kulturmiljön och naturen är några av or-
tens främsta styrkor, dock saknas det gång- 
och cykelvägar som gör naturen och strän-
derna tillgängliga för alla. Grusvägar för-
hindrar personer med rörelsehinder att ta 
del av naturen. Fler mötesplatser i naturen 
skulle göra att fler vistades i den. Exempel 
på sådana mötesplatser är grillplatser och 
utegym. 

 - Finns det ett jämnt utbud av fritidsak-
tiviteter? Hur kan det utvecklas? 
Åsikterna kring utbudet av fritidsaktiviteter 
går isär. Flera dialogdeltagare menade att 
det finns spontana aktiviteter men att det 
saknas organiserade aktiviteter. Det finns 
organiserade verksamheter som till exem-
pel yoga och boule samt ungdomsgården 
och kyrkans verksamhet för unga.  

Vissa anser att det finns alldeles för lite ak-
tiviteter för barn och unga och att det kan 
vara en orsak till varför det är lite stökigt 
bland ungdomarna i Skokloster.  

Det finns en önskan om att kommunen ska 
vara mer aktiv i att locka fler besökare till 
event som anordnas, till exempel bilträf-
farna i Skokloster.  

Utbudet av fritidsaktiviteter anses kunna 
utvecklas genom att fler aktiviteter för alla 
åldersgrupper anordnas. 

- Vad tycker ni om föreningslivet på or-
ten? Hur kan det utvecklas? 
Kommunen kan hjälpa till med att starta 
upp nya föreningar och organisera och 
samordna aktiviteter och träffar. Kommu-
nen skulle till exempel kunna skapa en por-
tal för frivilliga som vill driva eller vara 

med i aktiviteter och där kan det även fin-
nas information om aktiviteter på orten. 
Eldsjälar som har viljan att engagera sig 
tröttnar utan kommunens hjälp. 

Skokloster tätort saknar en mötesplats som 
till exempel en scen eller en lokal. Ett akti-
vitetshus skulle fungera som en mötesplats 
för alla åldrar.  

Föreningslivet och idrottslivet kan utveck-
las med hjälp av anläggningar för till ex-
empel beach volley och fotboll men också 
av upplysta elljusspår. Elljusspår öppnar 
upp möjligheter för skidåkning på vintern 
och promenader och löpturer på somma-
ren.  

Bättre kommunikationer och möjligheter 
att försörja sig på halvön ger mer tid 
hemma så att man kan vara aktiv och en-
gagera sig i förenings- och kulturlivet. 

Utbildning och omsorg 
 
- Hur vill ni att skolan ska utvecklas i 
Skokloster? 
Skolan i Skokloster kan utvecklas genom 
att börja ta emot elever från förskoleklass 
upp till årskurs 9 och genom att göra det 
lättare att själv välja skola efter årskurs 6. 

Det borde finnas elevvård och skolbiblio-
tek på skolan samt en utbyggd skolgård 
med varierande aktiviteter och miljö. 

- Hur vill ni att omsorgen ska utvecklas 
i Skokloster? 
Det finns ett behov av ett äldreboende i 
Skokloster. Det finns även en önskan om 
ett vårdhus med plats för bland annat ung-
domsmottagning, barnavårdscentral och 
distriktssköterskemottagning.



Slutsats 

Under medborgardialogen var det några 
specifika punkter som var ständigt åter-
kommande.  

Dialogdeltagarna ser närheten till unika 
kulturarv som Skoklosters slott och natu-
ren med närhet till stränder och Mälaren 
som några av tätortens främsta styrkor och 
som även kännetecknar ortens identitet. 
Naturen behöver tillgängliggöras mer så att 
fler kan ta del av den.  

Centrumområdet vid skolan och lanthan-
deln utgör en viktig del av Skokloster 
tätort och dialogdeltagarna skulle gärna se 
en utveckling av området.  

Under medborgardialogen framgick det 
även att en förbättrad kollektivtrafik an-
sågs bana väg för utveckling på orten. För-
bättrad kollektivtrafik skulle innebära 
bättre pendlingsmöjligheter vilket skulle 
göra området attraktivare. Bättre kollektiv-
trafik skulle även främja näringslivet då 
det underlättar för fler lokala verksamheter 
att överleva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra förbättringsbehov i tätorten som 
uppmärksammas är separerade gång- och 
cykelbanor för en ökad trafiksäkerhet samt 
gatubelysning.  

Denna ortsanalys är ett underlag till Håbo 
kommuns nya översiktsplan. Det är värde-
fullt att de som känner sig berörda av 
Skokloster tätorts framtida utveckling är 
delaktiga och berättar hur de vill att orten 
ska utvecklas. Vi kan tillsammans nå 
längre än vad var och en kan göra på egen 
hand. 
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