
Presentation på Webinarium 2021 02 24 med 
• EU- projekt VA-förstudie med allmänintresse 

• Björkö Kyrkby planberedskap för framtida utveckling

”Björkö Akvaponi - en start på landsbygdsutveckling" 

• New European Bauhaus : beautiful, sustainable, together. (europa.eu)

• https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enutc/

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enutc/
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Platsens själ 
i Roslagens järnbruk med 
GIMO som inspirerande 
exempel:

















Platsens själ i arkitekturen 
på BJÖRKÖ
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Haninge Akvaponi



https://tailor-made.se/
stadsdelsvaxthus-district-greenhouse/

SLU:s innovationstävling 2018 om matproduktion
Season 5:s vinnarförslag är ett modulsystem för odling av 5000 
kg fisk- och 8000 kg grönsaker på 240 kvm med beräknad 
kostnad 9,7 mkr.



https://tailor-made.se/stadsdelsvaxthus-district-greenhouse/



https://helasverige.se/fileadmin/
user_upload/FISK_I_HUS.laett.pdf





http://byggemenskap.se/byggemenskaper-i-sverige/





Guggenheim NY spiralrörelse i countryside utställning som inspiration till Björkö Akvaponi









• Björkö Landsbygdsutveckling vill skapa planmässig beredskap genom 
en detaljplan för framtida etappvis utveckling till 40 bostäder 

• och att första etappen avgränsas till ca 10 bostäder med en VA-
lösning som kan godkännas av kommunen.

• VA-lösningen bör använda den absolut nyaste och mest anpassade 
tekniken för vattenbesparing och ska kunna vara en allmängiltig 
modell för utveckling av byggande i Skärgårds- och kustområden med 
vattenbrist. 



Diskussionsunderlag
VA huvudstudie



EKONOMI
• Här räknas med 5% avkastning som ger 1%driftnetto om räntan är 2% och  amoteringstiden 50 år.

Marken har  värderats av kommunen till 1.5 mkr enligt EU:s regler. 500 kr/kvm Boa skulle ge ca 2 mkr när 40 
bostäder summa 4000 kvm har byggts.

• Antagit att Björkö kooperativa Hyresrättsförening, BKH står för all VA- och vägkostnad 2 mkr. 

• Prognos 2021  för 3 rok 75 kvm: insats 400 000 kr och hyra 
9000  kr/månad dvs ca 1427 kr/kvm per år.

• eller insats 1,5 mkr och hyra enbart till driftkostnaden 300kr/kvm år dvs 
1875 kr/månad.

• Normhyran per kvadratmeter boarea per år får vid tillträdet inte överstiga 
1 550 kronor i Stockholmsregionen för att kunna få investeringbidrag.





• Vad sägs om att "become a partner"?

Norrtälje Kommun, UCV, Väddö Folkhögskola, ICA, Vatteninfo, GEMVA, NAVET, BKN, BLU i:

• New European Bauhaus : beautiful, sustainable, together. (europa.eu)

• och/eller https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enutc/

• med projektet 

”Björkö Akvaponi - en start på landsbygdsutveckling" 
i Björkö Kyrkby

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enutc/


Se filmen om Björkö Kyrkby.

• https://www.youtube.com/watch?v=DrQjhqy7Nfk&t=84s

https://www.youtube.com/watch?v=DrQjhqy7Nfk&t=84s

