
Bygga bostäder på landsbygden i 
Vingåker

- Är det möjligt?



Regina Westas Stedt 

Bredbandssamordnare / Landsbygdsutvecklare - Vingåkers kommun

Vem är jag?



Var ligger Vingåker?



En liten landsbygdskommun

Strax över 9000 invånare

Ca 4000 bor i den största 
centralorten Vingåker.

Mer än hälften bor på 
landsbygd, mindre orter 
och byar.

Invånarantalet ökar stadigt 
–På landsbygden.



Förutsättningar för utveckling

Eftertraktad naturskön landsbygd med bra läge 
- Pendlingskommun, bra tågförbindelser

Många vill bo kvar i kommunen
- Seniorer, ungdomar och nysvenskar

Fiberutbyggnad - nödvändig infrastruktur

Bostäder – seniorboenden i byarna

Service – dagligvaror, transporter och 
kommunikationer, skola- omsorg, rikt fritidsliv



Det går att bygga fiber på 
landsbygden!
• Helt kommersiellt

• Inga bidrag

• Inga fiberföreningar

Helt solidarisk modell:
- Alla erbjuds fiber till samma 
kostnad och förutsättningar

I centralort, i byar och på den 
rena landsbygden

Trepartssamverkan

• Kommunen

• Fiberleverantör

• Civilsamhället



Då måste det gå att även bygga 
bostäder…

Skapa förutsättningar:

• Projekt: Ökat bostadsbyggande i 
Vingåkersbygden

• Samverkan – Studieförbund & 
Länsbygderådet

• Lokala behov & förutsättningar –
bygdegrupper

• Inspiration & stöttning – studiecirklar

• Mark & planer – engagerade tjänstemän

• Ekonomi & mervärden – kommunens roller



Behoven och förutsättningar får styra

• Seminarie april 2017

• Studiecirklar startade i fyra av fem kransorter

• Centralorten Vingåker

• Föredrag om ekonomi - Sörmlands Sparbank

• Dialog med Vingåkers hem

• Dialog med markägare/byggare

• Studiebesök

• Enkäter

• Markfrågor 

• Möten med byggare



Behoven och förutsättningar får styra

• Först ett fokus på seniorboende

• Nu efterfrågas blandat boende

• Gemensamhetslokaler mycket viktiga – både för boende och bybor

• Hitta kombinerade lösningar som ger synergieffekter

• Bygga och förvalta – olika fördelar och nackdelar



Bostadsutredning -
Bostadsförsörjningsprogram

• Bostadsutredningen har pågått parallellt och i samverkan med projektet –
avslutades i juni 2018.

• Hösten 2018 påbörjas det nya bostadsförsörjningsprogrammet.   



Hur långt har vi kommit idag?

Ökat bostadsbyggande i Vingåkersbygden

• Studiecirklar är igång i fyra av fem kransorter.

• Seminarie om kooperativt seniorboende är efterfrågat 
för centralorten Vingåker.

• Kommunen har dialog med intresserade byggare i alla 
sex orter.

• Det planeras för gemensamhetslokaler i två orter som 
idag saknar det.



Hur långt har vi kommit idag?

Vad har hänt 2014 - 2018

• Byggts 9 villor i Marmorbyn – 2 till är på gång.

• 3 villor byggs i Högsjö 2018.

• 7 nybyggen i, plus 4 utanför Läppe – samt ytterligare 7 
som resultat av studiecirkelns arbete.

• 22 fastigheter till försäljning i Baggetorp.

• Centrala Vingåker 3 villor, 58 lgh. och 4 lgh. på gång.

• Övrig landsbygd 8 villor.



• Hur ser det ut hos er, har det byggts nya bostäder på landsbygden?

• Om inte, varför har det inte byggts?

• Om det har byggts, vad ser ni som framgångsfaktor för det?

Något att samtala om…



Regina Westas Stedt E-post: regina.westas-stedt@vingaker.se
Tele: 070-554 96 16

Tack för mig!


