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Nytt på bostadsfronten

Nybyggd skärgårdsidyll på Ljusterö

Det går framåt med planerna på hyresbostäder i
skärgården. Även om det för många kanske går väldigt
långsamt så finns det ljus i tunnelns slut.

Nu finns det några hyreslägenhetern lediga på Ljusterö! Det
är några av bostadsrätterna som bostadsrättsföreningen
Ljusetrö Torg kommer att hyra ut i stället för att sälja.

I Värmdö är det en grupp som håller på och arbetar med
hyresbostäder. De har haft ett antal träffar med varandra
och med olika myndighetspersoner.

På Ljusterö har BRF Ljusterö Torg byggt 52 st bostadsrättslägenheter, 1,5 rok till 4 rok. Lägenheterna har hög
standard och ligger i ett mycket trevligt område.

Bland annat så har landshövdingen Per Unkel ett starkt
intresse av att det ska bli hyresbostäder i skärgården som
helhet. Han har till exempel varit på plats på Ornö och
träffat de som arbetar med bostadsfrågan där.

Föreningen har beslutat att hyra ut ett fåtal lägenheter.

Skärgårdsstiftelsen har långt framskridna planer på att
bygga några hyresbostäder på Utö.

Inom 200 m: livsmedelsaffär, krog, post, ATG kassaservice,
apoteks - och systemombud, bank konsult, frisörer,
tapetserare samt butiker innehållande presenter, husgeråd,
båttillbehör, kläder, vindkraftsutveckling, kontorsservice
m.m.

I norra delen av skärgården, på Blidö, vid Stämmarsund
pågår också planering för bostäder. De ligger i
startgropparna för att bilda en gemensamhetsanläggning
för vatten och avlopp. När den samfällighetsföreningen är
bildad räknar de med att detaljplanen går in i
utställningsfasen.
På de flesta andra platserna pågår det också ett
planarbete vilket gör att det tar lite längre tid.
En av de svåraste frågorna att lösa är finansieringen. För
att kunna bygga till priser som folk ska klara av att betala
måste det till en bra fianasiering och det är inte lätt.
När väl den frågan är löst kommer det troligen att gå fort
och vi kommer att fortsätta informera er om utvecklingen.
-------------------------------------------------Sikostugan passar också på att önska er alla en riktigt god
jul och ett gott nytt år.

Vill Du veta mer: www.ljustero-torg.se
eller ring 070-735 20 50. 070-698 30 10.

Inom 250 m: SL buss med bra turtäthet till Åkersberga och
Danderyds sjukhus samt till Norrtälje.
Inom 1000 m finns skola 1-9 klass, fritis, dagis, bibliotek,
sjukvård, kyrka, äldreboende, gruppboende m.m.
Väl mött på Ljusterö!

Uppdatera era uppgifter!!!
För att vår sida och våra uppgifter ska var aktuella är det
viktigt att ni går in och uppdaterar era uppgifter.
SIKO stugan är en kontaktlänk mellan de som söker
boende i Stockholms skärgård och de som har eller har
planer på hyresbostäder i Stockholms skärgård.
SIKO stugan är en intresseanmälan och ingen renodlad
bostadskö. Men det är ändå viktigt att ni uppdaterar era
uppgifter och ser till att de är aktuella.
SIKO stugan är också en informationskälla för de som är
intresserade av hur utvecklingen med hyresbostäder i
skärgården framskrider.

