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1. SYFTET MED MÖTET



SYFTET MED MÖTET

• Vi har gjort grundjobbet – nu är det 
DIN sak att ta det här vidare.

• Det är bara DU som kan överklaga 
kommunens beslut för DIN fastighet.

• Vi lämnar över stafettpinnen till DIG.



VÅRT BUDSKAP

• Även om man kan ha synpunkter på att 
Nacka kommun valt att finansiera utbyggnad av 
VA och gator genom särskilda avgifter till de 
boende ...

• Så är det inte det vi vänder oss emot här. 
• Det som sticker i ögonen är att Nacka kommun 

tar ut oskäligt höga avgifter för gator genom att 
fördela kostnaderna ojämnt mellan gator och VA.

• Man behandlar inte alla invånare lika.
• Kommunen planerera i det tysta att förtäta 

Sydöstra Boo 3-4 gånger mer än man sagt.



Granskningarna påvisar:

Att vi troligen 
överdebiteras

Och att Sydöstra Boo 
riskerar tappa sin karaktär



1 + 1 = 3
När Nacka kommun 

beräknar kostnaderna för gator

300 = 900
När de förtätar Sydöstra Boo



Det är den här skevheten 
vi vill att DU ska uppmärksamma.

Så att DU kan ta beslut för 
hur DU vill agera 

för just DIN fastighet.

Det vi kommer ta upp idag 
gäller även för DIG 

som redan betalat gatukostnader.



Det finns 3.000 fastigheter
i Boo, Lännersta och Gustavsvik.

Bor vi i snitt 3 personer per 
fastighet motsvarar det ca 10% 

av Nacka kommuns medborgare.

Vi är en kraft att räkna med!



2. BAKGRUND

Varför är vi här?



Förra hösten ...

• I oktober 2016 presenterade Nacka kommun 
sin gatukostnadsutredning för 
Mjölkudden-Gustavsviks gård.

• Eftersom flera i styrelsen bor i detta området 
blev det naturligt att vi granskade 
gatukostnadsutredningen.



Såhär vill Nacka kommun 
fördela kostnaderna
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När några personer i styrelsen
gick omkring i området 
uppdagades följande ...



Så bygger man väg utan VA

• Grävdjup 0,5 m enligt byggarna på Frentab
Källa: Frentab vid bygget av Baggensvägen våren 2017



Så bygger man väg med VA

• Grävdjup 1,5-2,0 meter enligt byggarna själva
Källa: Frentab vid bygget av Hermelinsvägen våren 2017



Rätt intressant att 
Frentab anser att man gräver 

3-4 gånger djupare för VA än utan VA

Men i Nacka kommuns kalkyl för 
Mjölkudden-Gustavsviks Gård skulle 

vägar kosta 4 gånger mer  än VA



Hur kunde gator bli så dyra?

• Styrelsen i Boo & Lännersta Villaägareförening 
tyckte det var konstigt att gatorna blev över 
fyra gånger dyrare än VA.

• Styrelsen begärde därför ut alla beräkningar 
från Nacka kommun.



Det vi hittade chockade oss

• Kommunen hade lagt VA-kostnader, 
el- och tele på gator och låtit gator 
ensamma stå för alla gemensamma kostnader.

• Men det slutade inte där utan fortsatte med 
konstigheter i punkt efter punkt efter punkt ...



Varför spelar det roll om en kostnad 
sägs höra till VA eller väg?

Varför är det så viktigt att hålla isär 
gatu- och VA-kostnader?



VA-taxan är en fast avgift
med ett maxtak



Gatukostnaderna 
kan i princip 

bli hur höga som helst



Enligt lag måste 
VA och Gator 

bära sina egna kostnader

Men Nacka kommun har tolkat 
lagen till sin fördel ...



Samtidigt som 
gatukostnaderna för 

Mjölkudden-Gustavsviks Gård
skenat iväg 

över 70 MILJONER KR



Blir VA-kostnaden 
20 MILJONER KR mindre
än vad Nacka kommun 

drar in på VA-taxan
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Nacka kommun flyttar alltså över 
VA-kostnader på gator

och kan därmed ta betalt för VA 
TVÅ GÅNGER

Dels via VA-taxan
och dels 

via gatukostnaderna



Det handlar om stora belopp

Du som fastighetsägare kan spara 
mellan 100.000 – 600.000 kr 

i gatukostnader om kommunen 
går med på våra krav.



Styrelsen i Boo & Lännersta 
Villaägareförening gjorde följande

• Vi tog upp frågan på årsmötet den 25 april och 
medlemmarna ville att vi skulle ta frågan 
vidare till pressen och Nacka kommun.

• Vi försökte få Mats Gerdau att gå med på ett 
möte men han slog ifrån sig.

• Vi tog kontakt med Lena Södersten på 
Villaägarnas Riksförbund som rådde oss att gå 
till pressen, så det gjorde vi.



DN Stockholm

DN Stockholm skrev en stor artikel 30 maj



Nacka Värmdö Posten

hade med en notis 6 juni



Mitt i Nacka

Mitt i Nacka skrev en stor artikel 13 juni



Mats Gerdau gick med på ett möte

• Tillslut gick Mats Gerdau med på att möta 
styrelsen för att diskutera gatukostnaderna.



Styrelsen tog kontakt med en advokat

• Inför mötet med Mats Gerdau tog styrelsen 
kontakt med advokat Sebastian Scheiman
som drivit liknande frågor i rätten.

Vi ansåg frågan var av vikt för alla 
våra medlemmar eftersom alla haft 
eller kommer att få gatukostnader 
och allting tydde på att kommunen 
satt i system att låta gatorna stå för 
en för stor del av kostnaderna.



Mötet 20 juni

• Den 20 juni träffade vi:

– Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande

– Lena Hall, projektledare

• Med på mötet var:

– Pia Lerigon, ordförande i Boo & Lännersta

– Roger Bohlin, styrelsemedlem i Boo & Lännersta

– Göran Wellerstrand, ordförande i Gustavsvik

– Sebastian Scheiman, advokat



16 medborgarförslag

• På mötet överlämnade vi 16 medborgarförslag 
om gatukostnaderna som du kan läsa om på 
vår hemsida www.boovilla.se



Blandade skurar

• Mats Gerdau och Lena Hall var: 
– positiva till en del förslag, 

– negativa till en del 

– och neutrala till resten.

• Vi fick svart på vitt svar på att Nacka kommun 
under lång tid låtit gator ensamma stå för alla 
gemensamma kostnader.

• Medborgarförslagen kommer tas upp till 
beslut i kommunen. Oklart när.



Efter mötet framkom nya felaktigheter

• Styrelsen granskade den tjänsteskrivelse 
Lena Hall hänvisat till under mötet 
och upptäckte att Nacka kommun 
går emot sina egna råd.
(vi återkommer till denna tjänsteskrivelse lite senare)

• Det visade sig även att gatukostnaderna 

i gatukostnadsutredningen  mångdubblats 
jämfört med verkliga kostnader.



Mer om detta snart.

Men först ...



3. PRESENTATION

Advokat Sebastian Scheiman



Sebastian Scheiman
www.scheimanlaw.se



4. DE VIKTIGASTE SAKFRÅGORNA

Några av alla de konstigheter som 
styrelsen upptäckt om 

gatukostnaderna



De viktigaste sakfrågorna

1. Rena VA-kostnader, el- och tele läggs på gator

2. Gator får stå för hela samförläggningen

3. Gator för stå för merparten av projekteringen

4. Saltade räkningar

5. Jämkning – inte för alla

6. När får man ta ut gatukostnader?

7. Smygförtätning



Rena VA-kostnader
el och tele 

läggs på gator



Rena VA-kostnader, El & Tele
läggs på gator

• Vår analys visade att rena VA-kostnader, som 
t.ex. den geotextilduk som läggs under VA-
rören lagts som gatukostnad.

• Dessutom har 13 miljoner kr för el och tele 
lagts på gatukostnaderna. 



Kostnader för El & Tele
tas normalt av

och



Men Nacka kommun 
lade kostnaden på gator



Medborgarförslag 1:
VA-kostnader får inte tillföras gatukostnaderna 

• Vi yrkar att Nacka kommun tar ett 
principbeslut om att:

– VA-kostnader inte tillförs gatukostnaderna



Medborgarförslag 4:
El-, tele- och fiberkostnader 

får inte tillföras gatukostnader 

• Vi yrkar att Nacka kommun tar ett 
principbeslut om att:

– el-, tele- och fiberkostnader inte får tillföras 
gatukostnaderna 

– och ska hållas separerade från gatukostnaderna 
för en ökad tydlighet och transparens av 
leverantörsåtagande



Ska åtgärdas

• Mats Gerdau och Lena Hall erkände
att detta var fel och ska åtgärdas för 
Mjölkudden-Gustavsviks Gård.

• Men det kan vara så att detta skett 
vid fler tillfällen.

• Därför är det viktigt att DU
kontrollerar kostnadsposterna
för DITT område.



Det kan handla om 
70.000 kr 

som DU kan få tillbaka 
från Nacka kommun 

om det visar sig 
att de gjort samma sak 

för ditt område



Gator får stå för hela 
samförläggningen



Samförläggning

• Samförläggning används när man anlägger  
flera saker samtidigt, ex. Gator, VA, El- & Tele

• Då är det en fördel att gräva samtidigt och 
dela på kostnader för grävning och bärlager.

• Tanken är att det ska bli billigare för alla.



Sådant som är gemensamt 
bekostar man tillsammans

• Grävning

• Fyllning med krossmaterial

• Bärlager

• Geotextilduk

• Schaktmassor

• Slitlager



Varje part står för sina egna kostnader

• Utöver de kostnader som är gemensamma 
står varje part för sina egna kostnader.

– Gator står för sina.

– VA står för sina.

– El & Tele står för sina.



Vid ett schaktdjup på 1,5 m och en vägbredd om 4,5 m kommer kostnaden för
schakt, fyllning, förstärkningslager, bärlager, slitlager, geotextil o.d. att fördelas:

Gator = 42,63%                        VA = 49,84%                           El & Tele = 7,53%

Såhär fördelar man 
de gemensamma kostnaderna 

när körbanan är 4,5 meter bred 

Källa: Fredrik Lerigon, VD för Fibertjänst i Sverige AB och tidigare hög chef på TeliaSonera
Beräkningar: David Persson, gymnasielärare i matematik



MEN I NACKAS KALKYL
FICK GATOR

ENSAMT BEKOSTA
ALLA

GEMENSAMMA KOSTNADER





Vi pratar 
40 miljoner kr

i gemensamma kostnader
som borde delas



Det blir
113.000 kronor

per fastighetsägare

Pengar som DU kan få tillbaka
om kommunen ändrar sig



Medborgarförslag 3:
Vid samordning/samförläggning ska berörda 

parter dela på gemensamma kostnader

• Vi yrkar att Nacka kommun tar ett 
principbeslut om att:

– de berörda parterna vid samordning/
samförläggning av gatubyggnad med 
t.ex. VA, el, tele och fiber 
ska dela på de gemensamma kostnaderna 
enligt rättvis och skälig grund



Vad svarade
Mats Gerdau och Lena Hall?



Vi baserar det här på ett beslut 
från 2003.

Och vad gäller gatorna för 
Mjölkudden-Gustavsviks Gård 

räknar vi detta som 
nybyggnation av gator 

och inte förbättring av gator.



Det är som Lena säger att 
vi betraktar detta som 

ny väg.



Kan ni motivera varför det ska 
räknas som nybyggnation 

och inte som upprustning?



I och med att man lägger ned VA 
måste man bygga om 

vägkroppen i hela vägens bredd,
för om vi bara schaktar ut för VA

så får vi en sättning.



Då har det ju med VA att 
göra och kostnaden ska 

tas av VA.



Just nu har vi gjort 
bedömningen att det är 
en nybyggnation av gata 

och då står gatukostnader
för allt som har med 
vägkropp att göra.



Även om man
bygger om hela vägen 

så ska man dela på 
gemensamma kostnader!

Vi skulle kunna bygga vägen 
innan VA byggs 

och sedan får VA 
gräva upp gatan 
och stå för ALLA
kostnader själv!



Ni får lämna in det i 
samrådssynpunkt 

så får vi titta på det i så fall.





... misstanken att ”kommunen” (va-verket) 
tar ut för höga kostnader för vägen 

genom att va-delen 
får bära för liten del av kostnaden 
vid den samordnade utbyggnaden 

är vanlig



Denna gråzon har att göra med att 
samordningsvinster 

vid en samordnad utbyggnad 
till större delen 

tillfaller va-kollektivet
på vägsidans bekostnad



Om det blir sprickor i vägkonstruktionen
längs va-ledningen

blir det en oklar ansvarsfråga
vad detta beror på



Vid samordnad utbyggnad 
i det fall det redan finns en väg 

(ombyggnad av väg) 
är det åtminstone i det fall 

en vägförening är huvudman för vägen 
inte självklart att 

väg och va-ledningar 
ska byggas ut samtidig



Avsikten är att 
såväl va som gata 

ska tjäna på samordningen



Nacka kommun tolkar alltså 
tjänsteskrivelsen fel

Och har troligen gjort så medvetet 
sedan den skrevs 2003

Och innan dess 
gjorde man troligen likadant



Våra gator är INTE NYA gator.

Och ska enligt tjänsteskrivelsen inte 
räknas som nya.

Men även nya gator borde 
få ta del av samordningsvinsterna.



Att gator får stå för 
alla gemensamma kostnader

får extremt stora konsekvenser
för gatukostnaderna



Fördelning av kalkylpriser
i Mjölkudden-Gustavsviks Gård

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

Gator VA

GATOR 
65 miljoner kr

VA
15 miljoner kr



Men det slutar inte där ...



Gator får stå för merparten 
av projekteringen



Den felaktiga fördelningen 
av de gemensamma kostnaderna 

får ytterligare en negativ konsekvens 
för gatukostnaden

... Nämligen den att gator 
får stå för en majoritet av 

projekt- och byggledningskostnaden
för VA och Gator



Det borde vara minst lika svårt 
att projektera och leda 

en VA-utbyggnad som ett gatubygge ...



Men istället för att titta 
på verkliga kostnader för 
projekt- och byggledning

utgår man från ett procentuellt 
påslag på kalkylkostnaden



DÄRFÖR FÅR GATOR STÅ FÖR 
82% 

AV ALLA KOSTNADER FÖR:

osäkerhet
budgetreserv

risk
projektledning

byggledning 
internkostnad beställare



VA BETALAR BARA
18% 

AV DESSA KOSTNADER:

osäkerhet
budgetreserv

risk
projektledning

byggledning 
internkostnad beställare



Det hade kanske inte gjort något 
om kostnaderna för 

projekt- och byggledning var låga.

Men det är de inte.

Man lägger på 
+56,4% 

på kalkylpriset.



Hur kostnaderna växer för Gator
i Mjölkudden-Gustavsviks Gård
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Vi pratar 
45 miljoner kr

i projektledningskostnader
som borde fördelas annorlunda



Det blir
90.000 kronor

per fastighetsägare.

Pengar som DU kan få tillbaka
om kommunen ändrar sig

och räknar våra vägar 
som befintliga istället för nya.



Exemplet gäller 
Mjölkudden-Gustavsviks Gård.

Men även du 
som redan betalat för dina gator 

kan få tillbaka pengar 
om kommunen ändrar sig.



Saltade räkningar



Efter mötet med Nacka kommun
framkom nya graverande uppgifter 

om gatukostnaderna.

Vi tog nämligen kontakt 
med PEAB och Trafikverket
och frågade vad det kostar 

att bygga en 4,5 meter bred lokalgata
utan VA.



En 4,5 m bred lokalgata kostar ca 
1.800 kr/löpmetern

exkl. VA, belysning och projektering

Priserna gäller Peab i Halland 
och kan skilja sig något i andra delar av landet

Källa: Katarina Andersson, Peab 29 juni 2017



Vi har ingen statistik på lokalgator

Men om vi utgår från kostnaderna för cykelvägar 
borde en 4,5 m bred lokalgata kosta

mellan 7.000 till 11.000 kr/löpmetern

när allt inkl. VA är inkluderat 

Källa: Anne-Lie Ericsson, Trafikverket 27 juni 2017



Gissa vad den här vägen kostade?



Källa: Sveriges Radio Skaraborg, 16 november 2007



I dagens priser 
skulle motsvarande motorväg 

kosta ungefär 
40.000 kr/löpmetern



Smala motorvägar 
är ca 18,5 meter breda

Omräknat till 4,5 meter bred väg 
blir kostnaden 

9.700 kr/löpmetern
inkl. allt



Vad kostar gatorna i Nacka?



Vi frågade Nacka kommun 
om område Y & Z

• Nacka kommun är i full gång att bygga om 
vägarna utanför Boo Gård

• Vi frågade därför vad det de facto kostar att 
bygga Baggensvägen och Hermelinsvägen



Vi tittade på dessa två vägsnuttar

Källa: Planorgrammet sid 44

Baggensvägen
byggs utan VA

Hermelinsvägen
byggs med VA



Verklig kostnad i Nacka

Kostnaden för gator blev enligt följande:
Gata utan VA (Baggensvägen) = 1.400 kr/m
Gata med VA (Hermelinsvägen) = 4.800 kr/m

Då ingår inte belysning och projektledning

Källa: Philip Paluchiewicz, Nacka kommun 9 februari 2017



Nu har vi en bild av att
lokalgator kostar mellan

1.400 kr – 11.000 kr/m

(men då ingår mer i maxpriset)



Men
vad kostar gatorna enligt 

Gatukostnadsutredningen för 
Mjölkudden-Gustavsviks Gård?



16.600 kr/löpmetern
inkl. belysning, projektledning mm

9.600 kr/löpmetern
exkl. belysning, projektledning mm

VA ingår ej i dessa kostnader

Källa: Mattias Le Moine, Swecos förprojektering Mjölkudden/Gustavsviks gård 
(9430), 2016-02-12

Vägarnas längd har uppskattats med hjälp av Hitta.se



Kostnad lokalgata per löpmeter

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Gatukostnadsutredning Motorväg inkl allt Trafikverket inkl allt Peab exkl belysning Baggensvägen exkl
belysning

Hermelinsvägen inkl VA

Inkl. belysning 
& projektledning

Exkl. VA 
belysning

& projektledning

max

min

M
o

to
rv

äg
 

B
ag

ge
n

sv
äg

en

Pe
ab

Tr
af

ik
ve

rk
et

H
er

m
el

in
sv

äg
en

 
in

kl
. V

A



Baggensvägen
exkl. VA, belysning, projektledning o.d.
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Kostnaderna är alltså
mångdubbelt högre

i gatukostnadsutredningen
än i verkligheten

Vi pratar om en fördyring
med 2-3 gånger

jämfört med verkliga kostnader



Nacka kommun har motiv till att 
gatukostnadsutredningen 

blir så dyr som möjligt.

Den sätter nämligen taket 
för hur mycket kommunen 
kan ta ut i gatukostnader.



Tyvärr är det såhär det går till

• Entreprenörer saltar ofta räkningen när en 
kommun sköter upphandlingen.

• Sweco får betalt i procent av kalkylkostnaden 
så de tjänar på att gator och VA blir dyra.

• Kommuner är generellt inga bra förhandlare.

• Det är inte kommunens pengar så det finns 
inga incitament att pressa priserna.



Det är viktigt att
DU kontrollerar 

att kostnaderna är rimliga
där DU bor



Jämkning - inte för alla



Jämkning

• Jämkning innebär att delar eller hela 
kostnaden tas av kommunen istället för 
de boende.

• Jämkning är vanligt vid:
– Oskäligt höga kostnader p.g.a. områdets topografi.

– Vid högre vägstandard än vad som är nödvändigt för 
de boende.

– Om det finns bussvägar i området.

– Om en anläggning bedöms vara till nytta för fler än 
dem som bor i området.



Nacka kommun har tidigare jämkat

• Nacka kommun har vid flera tillfällen jämkat 
höga kostnader p.g.a. pålning och dylikt av 
vägar som legat för nära strandremsan.

• Boobadet jämkades i sin helhet.

• Strandpromenaden söder om Boobadet 
jämkades också i sin helhet och Nacka 
kommun lade 11 miljoner kronor på att köpa 
ut 200 meter mark från fastighetsägarna.



Men norr om Boobadet 
jämkas ingenting!

• Strandpromenaden norr om Boobadet ska 
bekostas av de boende.

• Gustavsviksbadet ska bli kommunalt bad, 
men hela upprustningen ska bekostas av
de boende.

• Fördyrande topografi jämkas inte.

• Inte heller gång- och cykelvägar till den nya 
förskolan på Galärvägen/Lotsvägen jämkas.



Det slår väldigt fel när 
uppdelningen ser ut såhär:

Boobadet

Gustavsviks-
badet

Förskola

Strand-
promenad

Strand-
promenad

Alla som bor i 
grått område 
betalar för 
upprustning av 
badplats, 
strandpromenad 
och gång- och 
cykelväg till skola

Boende i övriga 
områden slipper 
betala för 
badplats, 
strandpromenad 
och gångvägar till 
skolan oavsett 
hur nära de bor.



Kommunens skäl till uppdelningen:

För att förenkla administrationen 
har därför gjorts bedömningen 

att varje detaljplaneområde 
ska bära sina kostnader 

Källa: Gatukostandsutredningen för Mjölkudden-Gustavsviks Gård, sid 5



Det handlar om 
70.000 kr/fastighet

som Nacka kommun 
väljer att inte jämka



Medborgarförslag 6:
Nacka kommun ska ha tydligare riktlinjer för jämkning 

• Vi yrkar att Nacka kommun ska ta fram 
riktlinjer för när jämkning ska ske så att det 
inte blir godtyckligt vad som jämkas.



Medborgarförslag 12:
Vid planläggning ska en helhetssyn tas på hela området 

• Vi yrkar att Nacka kommun tar ett 
principbeslut om att det vid planläggning:

– måste tas större hänsyn till helhetssynen och 
trafikrörelserna för hela området,

– samt att gränserna för gatukostnadsuttag inte får 
dras så att t.ex. en skola eller ett friluftsbad 
hamnar i gränsen till ett annat område.



Vad svarade 
Mats Gerdau och Lena Hall

på dessa saker?



Vi har skalat ned 
strandpromenaden och inte 

löst in mark eftersom vi vet att 
det skulle bli så extremt dyrt 

för de boende i området. 

Här har vi snarare jämkat 
genom att vi försökt att inte 

bygga motsvarande 
strandpromenad som i 

Lännersta.



Det är ingen jämkning!

Det är ett sätt att hålla 
nere kostnaderna.



Det ser olika ut i olika områden. 

Det är svårt att ha en princip 
som säger att vi alltid 

ska göra så på alla platser.



Det är tydligt att kommunen 
inte jämkar ett enda öre

om inte 
DU

engagerar dig i frågan



När får man ta ut gatukostnader?



Domar och lagtext 
är tydliga med att det är 

nyttan av gatorna 
som ska ligga till grund 

för uttaget av gatukostnaderna 

och att nyttan är marginell 
om det redan finns 

ett fungerande gatunät

Källa: Prop. 1980/81:165, RÅ 1991 ref. 17 samt RÅ 1988 ref. 41



Såhär säger Nacka kommun

Kostnaderna för de föreslagna 
åtgärderna bedöms understiga 

de värdeökningar
som detaljplanen medför 

för enskilda fastighetsägare 
varför gatukostnader får tas ut.

Källa: Gatukostnadsutredningen för Mjölkudden-Gustavsviks Gård, sid 2



Det här är svåra juridiska frågor.

Vi valde att hänvisa till domarna i 
Högsta Förvaltningsdomstolen 

(tidigare Regeringsrätten)
och skrev två

medborgarförslag.



Medborgarförslag 9:
Uttaget av gatukostnader ska baseras 

på nyttan av gatorna 

• Vi yrkar att Nacka kommun tar ett 
principbeslut om att:

– det är nyttan av gatorna, inte nyttan av planen, 
som ska ligga till grund för uttaget av 
gatukostnader i kommunen



Medborgarförslag 14:
De som redan betalat för sin gata 
ska inte behöva betala en gång till

• Vi yrkar att Nacka kommun tar ett 
principbeslut om att:

– De som redan betalat för sin gata 
inte ska behöva betala en gång till



Samtliga 
16 medborgarförslag 

hittar du på
www.boovilla.se



Nu ska 
Gustavsviks Ekonomiska 
Fastighetägarförening

prata lite om det 
som de har upptäckt ...



Smygförtätning





5. Vad händer nu?



Tanken ikväll 
är att NI ska kunna hitta varandra 
så att ni som har samma planer 
kan gå samman och hjälpas åt 

att utreda vad som gäller
för just er



Hur DU vill göra är upp till DIG

Bollen är din!



5 olika grupper

1. Redan färdigutbyggda områden

2. Detaljplanerade, men inte färdigutbyggda, 
områden

3. Områden som är på gång att detaljplaneras 
i detta nu

4. Ännu inte detaljplanerade områden

5. Gustavsviksområdet



Läs mer på:

www.boovilla.se

www.gustavsvik.org


