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NU ÄR SIKOSTUGAN UPPDATERAD

UPPDATERA DINA UPPGIFTER

Som vi skrivit om i tidigare nyhetsbrev hade vi planer på
att uppdatera och förbättra sikostugan. Det arbetet är nu
slutfört och vi har fått ett bra redskap att arbeta med.

Är du fortfarande intresserad av att flytta till en ö?
Uppdatera då dina uppgifter. Det är mycket viktigt att man
är aktiv om man är intresserad av en hyresbostad. Det är
av stor betydelse för de som fattar beslut om att bygga –
finns det några som verkligen vill bo där?

När SIKO startade sidan var det i syftet att unders öka
intresset för att flytta till en hyresbostad i skärgården.
Under tiden som gått så har vi märkt att det finns ett behov
av att samordna vilka som är intresserade av en
hyresbostad och de som planerar för att bygga eller har
bostäder att hyra ut.
Därför har vi genom bidrag från L änsstyrelsen i Stockholms
län, Stockholms läns landsting samt Norrtälje – Österåker –
Vaxholms - Värmdö – Haninge kommuner kunnat göra en
uppfräschning av sikostugan.se. Som du kommer att märka
så ä r det en helt ny sida.
Vad är det då som är nytt?
Nyhetsbladet kommer att fungera som en länk mellan de
som är intresserade av hyresbostäder i skärgården och de
som har bostäder att hyra ut.
Uppdateringen som gjorts ger utökade sökmöjligheter och
nya funktioner för sikostugan.
Nu kan var och en som gjort en intresseanmälan själv gå in
och ändra sina uppgifter. Behoven kan ju ändras över tid.
Det är därför mycket viktigt att du går in på din sida
och kontrollerar att uppgifterna där är aktuella . Vill du
inte stå med på listan gör du en avregistrering. Med de
intresseanm älningar som kommer att finnas på
sikostugan.se, kan vi mer korrekt redovisa behovet och det
kommer att vara aktuella siffror det baseras på.
Uppdateringen har också gett större sökm öjligheter. Vi kan
nu vid behov plocka fram bland annat statistik på var man
verkligen vill bo, baserat på en prioriteringslista. Det är
intressant för dem som vill satsa på att bygga.

Om du fortfarande är intresserad av att bosätta dig på en ö
i Stockholms skärgård måste du g å in och g öra en
uppdatering av dina uppgifter.
För att hålla sidan aktuell vill vi att du går in och gör
uppdateringen före den 15 september 2006, därefter
kommer du att raderas från våra register.
Blir du borttagen, men vill fortfarande stå med, måste du
göra en ny intresseanmälan. Sikostugan betraktar alla som
inte uppdaterar sina uppgifter före den 15 september som
ointresserade.
Tillsammans med det här brevet får du en inloggningskod
för att kunna gå in på din sida, under f örutsättning att du
tidigare anm ält intresse och då angett en e -postadress. Den
ska du spara och använda i fortsättningen.
När du kommer in p å sidan kommer du att märka att de
val, på ö, som du gjort tidigare är borta. Anledningen till
det är att från och med nu så kommer det att göras en
prioritering av dina val ocks å. Tidigare kryssade du bara i
vilka öar som var av intresse.

AKTUELLT P Å Ö ARNA
Runmarö och Sandhamn långt framme i sina planer p å att
bygga hyresbostäder.
På Runmarö planerar Värmdö bostäder att bygga
hyresbostäder. Det kan ni läsa mer om i tidigare
nyhetsbrev. Just nu pågår det samråd kring detaljplanen för
området i Styrsvik. Kommunen r äknar med att den kommer
att ställas ut och antas under hösten. Värmdö bostäder
kommer inom en snar framtid att gå ut med ett
anbudsförfarande för byggnationen.
I Sandhamn är det Eknö Hemman samfällighetsförening
som planerar att bygga och där pågår en planutställning
över aktuellt område just nu. Detaljplanen räknar man med
att den ska godkännas och antas av kommunfullmäktigt i
början av 2007.

file://C:\DOCUME~1\GAREN~1\LOKALA~1\Temp\GUYDBPWZ.htm

2006-08-24

Sida 2 av 2
Värmdö bostäder har planer på att bygga hyresbostäder
även på Möja, Svartsö och Nämdö, även om arbetet inte
kommit lika långt där.
På Ornö planerar Ornö bostads- och servicekooperativ att
bygga hyresrätter. Kommunstyrelsen i Haninge har beslutat
att upprätta en ny detaljplan över aktuellt område.
På Utö finns det planer på att göra bostäder i Röda Längan.
Det är Haninge bostäder som har hand om det.
Om allting går som planerat så kommer det att finnas ett
flertal hyresbostäder i skärgården inom överskådlig tid.
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