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Sammanställning	  av	  intervjuer	  med	  företagare	  och	  
fastighetsägare	  inom	  Stockby	  industriområde	  
	  
Bakgrund:	  	  
Stockby	  industriområde	  är	  ett	  område	  för	  lättare	  industri	  och	  hantverk	  på	  
Lidingö.	  Uppdraget	  har	  varit	  att	  förstå	  Stockbys	  utvecklingsbehov	  mer	  i	  detalj	  
och	  att	  kartlägga	  fastighetsägarnas	  och	  företagarnas	  synpunkter,	  behov	  och	  
önskemål	  för	  området.	  I	  uppdraget	  har	  ingått	  att	  identifiera	  och	  träffa	  alla	  mark-‐	  
och	  fastighetsägare	  och	  bostadsrättsföreningar	  med	  fastighetsbeteckningar	  
Förrådet,	  Upplaget,	  Båtsmanstorpet	  och	  Båtsman	  Hersberg,	  Hundstallet	  och	  att	  
kartlägga	  vilka	  företag	  som	  finns	  i	  Stockbys	  industriområde.	  	  
	  
Samtliga	  mark-‐	  och	  fastighetsägare	  har	  fått	  svara	  på	  14	  frågor,	  ett	  20-‐tal	  företag	  
har	  även	  intervjuats.	  
	  
Sammanställningen	  är	  genomförd	  av	  Katarina	  Palmstierna	  på	  uppdrag	  av	  
Lidingö	  stad	  och	  Lidingö	  Näringsliv.	  
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Stockby	  industriområde	  i	  nuläget	  	  
Stockby	  industriområde	  är	  mycket	  betydelsefullt	  för	  Lidingös	  utveckling	  som	  
samhälle.	  Att	  det	  behövs	  ett	  område	  för	  lättare	  industri	  på	  Lidingö,	  är	  alla	  
intervjuade	  överens	  om	  och	  Stockby	  industriområde	  har	  många	  kvalifikationer	  	  
då	  det	  redan	  finns	  som	  företagsby	  som	  både	  ligger	  centralt	  på	  ön	  och	  nära	  
Stockholm.	  Det	  är	  också	  ett	  område	  som	  inte	  stör	  privat	  boende.	  
	  

	  
	  
Stockby	  industriområde	  har	  successivt	  vuxit	  och	  är	  idag	  av	  skiftande	  karaktär,	  
som	  upplevs	  som	  både	  rörigt	  och	  välordnat.	  Här	  finns	  en	  mängd	  skickliga	  
hantverkare,	  servicetekniker	  och	  entreprenörer,	  allt	  ifrån	  stora	  företag	  på	  över	  
20	  anställda	  till	  småbolag	  som	  ofta	  är	  familjeföretag.	  	  Man	  hittar	  även	  film-‐	  och	  
reklambolag,	  lageruthyrning	  och	  företag	  som	  arbetar	  med	  mark-‐	  och	  trädgårds-‐
anläggningar	  -‐	  sammantaget	  är	  det	  en	  kreativ	  företags-‐och	  hantverksby.	  
	  
Stockby	  industriområde	  har	  ca	  20	  olika	  mark-‐	  och	  fastighetsägare,	  två	  bostads-‐
rättsföreningar,	  två	  kontorshotell	  och	  ungefär	  100	  företag.	  Sammanlagt	  har	  ca	  
500	  personer	  sin	  dagliga	  arbetsplats	  i	  Stockby	  industriområde.	  Till	  detta	  till-‐
kommer	  kunder	  och	  leverantörer	  som	  dagligen	  besöker	  området,	  så	  dagtid	  
pågår	  en	  intensiv	  verksamhet.	  
	  
Så	  upplevs	  Stockby	  industriområde	  idag	  
Skicken	  på	  byggnaderna	  är	  överlag	  mycket	  bra	  då	  fastighetsägarna	  kontinuerligt	  
renoverat	  sina	  fastigheter	  och	  gjort	  affärsanpassade	  justeringar	  innanför	  
ramarna.	  Invändigt	  är	  lokalerna	  fina	  och	  ändamålsenliga	  alltefter	  verksamhet.	  	  
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Intrycket	  är	  att	  det	  upplevs	  trevlig	  och	  välordnat	  på	  Båtmansvägen	  och	  
Ekholmsnäsvägen.	  	  Ju	  längre	  bort	  man	  kommer	  på	  Ekholmsnäsvägen	  desto	  
glesare	  ligger	  byggnaderna.	  
	  
Även	  om	  det	  blev	  en	  stor	  förbättring	  av	  Förrådsvägen	  i	  samband	  med	  att	  
återvinningscentralen	  flyttade	  till	  Stockbyvägen,	  så	  är	  intrycket	  att	  det	  
fortfarande	  är	  rörigt	  och	  stökigt	  på	  Förrådsvägen.	  
	  
Förrådsvägen	  upplevs	  av	  utomstående	  betraktare	  som	  tråkig	  och	  
helhetsintrycket	  är	  rörigt	  med	  olika	  av	  färger,	  olika	  typer	  av	  staket	  och	  
skyltningar.	  Intrycket	  förstärks	  av	  att	  maskiner	  och	  redskap	  som	  står	  uppställda	  
på	  infarterna	  till	  fastigheterna	  ofta	  är	  dubbelparkerade.	  	  
	  

	  
	  	  Bilder	  från	  Förrådsvägen	  	  
	  
	  
Utveckling	  av	  Stockby	  industriområde	  –	  inspel	  från	  
olika	  aktörer	  i	  området	  
Nedan	  presenteras	  en	  sammanfattning	  av	  de	  önskemål	  som	  har	  kommit	  fram	  vid	  
intervjuer	  och	  träffar	  med	  fastighetsägare	  och	  företagare	  i	  området.	  
	  
Behov	  av	  utveckling	  av	  fastigheterna	  
Det	  finns	  så	  gott	  som	  inga	  tidsbegränsade	  bygglov.	  Fastighetsägare	  har	  nyttjat	  
vad	  som	  går	  att	  göra	  enligt	  gällande	  detaljplaner.	  Det	  finns	  önskemål	  från	  många	  
företag	  i	  Stockby	  industriområde	  att	  få	  bygga	  till	  med	  en	  våning,	  dvs.	  öka	  	  
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byggnadshöjden	  till	  12	  meter	  eller	  mer	  och	  öka	  byggnadsarean	  från	  40	  procent	  
till	  50	  procent.	  På	  så	  sätt	  kan	  de	  ha	  möjlighet	  att	  stanna	  kvar	  och	  växa.	  
Stockby	  industriområde	  är	  ett	  etablerat	  industriområde	  och	  stör	  inget	  boende,	  
så	  det	  bör	  vara	  ett	  bra	  sätt	  för	  politiker	  och	  kommunen,	  att	  hjälpa	  Stockbys	  
företag	  att	  växa,	  anser	  de	  intervjuade.	  
	  

	  
	  	  Ovan	  bilder	  visar	  några	  fastigheter	  som	  skulle	  kunna	  byggas	  till	  med	  en	  våning	  	  
	  
Ingen	  tillgänglig	  mark	  	  
Idag	  finns	  ingen	  tillgänglig	  mark	  att	  bygga	  på	  enligt	  nuvarande	  detaljplaner.	  I	  
stort	  sätt	  är	  all	  byggrätt	  nyttjad.	  Företagen	  växer	  och	  byter	  plats	  eller	  flyttar	  ut	  
och	  det	  är	  en	  ständig	  jakt	  på	  så	  kallade	  Hantverksmoduler	  på	  ca	  80	  kvm	  med	  
arbets-‐plats,	  kök,	  kontor	  och	  två	  bilplatser.	  
Man	  kan	  säga	  att	  det	  är	  överfullt	  samtidigt	  som	  behoven	  från	  företagen	  växer	  –	  
det	  går	  bra	  för	  företagen.	  	  
	  
Det	  finns	  även	  andra	  företag	  på	  Lidingö	  i	  andra	  områden,	  som	  är	  företagsamma	  
inom	  lättare	  industri	  och	  hantverk,	  som	  också	  skulle	  vilja	  flytta	  till	  Stockby	  
industriområde,	  då	  de	  idag	  inte	  ligger	  rätt	  geografiskt	  till	  idag	  för	  transporter	  
och	  förmågan	  att	  attrahera	  anställda.	  
	  
Önskemål	  om	  utökat	  industriområde	  
Att	  det	  behövs	  ett	  område	  för	  lättare	  industri	  på	  Lidingö,	  det	  är	  alla	  intervjuade	  
överens	  om,	  men	  Stockby	  industriområde	  är	  trångt.	  På	  lång	  sikt	  kommer	  det	  inte	  
att	  räcka	  med	  att	  bygga	  till	  och	  därför	  bör	  nästa	  steg	  för	  Stockbys	  industri-‐
områdes	  utveckling	  börja	  planeras	  redan	  nu,	  anser	  fler	  av	  de	  intervjuade.	  
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Flera	  fastighetsägare/företagare/bostadsrätter	  har	  önskemål	  om	  att	  köpa	  mark	  
för	  att	  bygga	  till.	  
Nedanstående	  bilder	  visar	  fastigheterna	  inom	  Stockby	  industriområde	  som	  
ingått	  i	  denna	  sammanställning.	  Fastighetsbeteckningarna	  är:	  Förrådet,	  
Upplaget,	  Båtsmanstorpet	  och	  Båtsmans	  Hersberg	  samt	  Hundstallet.	  
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Parkeringssituationen	  
I	  Stockby	  industriområde	  finns	  såväl	  välordnade	  parkeringar	  som	  parkeringar	  
där	  det	  råder	  stor	  oordning.	  Allmänt	  kan	  man	  säga	  att	  det	  är	  Förrådsvägen	  som	  
är	  den	  kritiska	  punkten.	  
	  
Förrådsvägen	  är	  infarten	  till	  Stockby	  industriområde.	  Här	  parkerar	  långtradare,	  
lastbilar,	  stora	  traktorer,	  grävmaskiner	  och	  andra	  maskiner.	  I	  direkt	  anslutning	  
finns	  en	  hästhage	  med	  betande	  hästar	  och	  till	  synes	  slumpvis	  utplacerade	  
containrar.	  Parkeringssituationen	  är	  oordnad,	  det	  saknas	  ordentlig	  skyltning	  
med	  parkeringsinformation.	  Bristen	  på	  parkeringsplatser	  är	  stor,	  vilket	  leder	  till	  
att	  bilarna	  ställer	  sig	  överallt,	  vilket	  påverkar	  framkomligheten.	  
	  
Ett	  önskemål	  som	  framkommer	  i	  intervjuerna	  är	  ett	  smart	  och	  genomtänkt	  
parkeringssystem,	  med	  fler	  platser	  och	  tydlig	  skyltning.	  Ett	  annat	  förslag	  är	  ett	  
parkeringsgarage	  i	  kurvan	  på	  Förrådsvägen/Båtsmansvägen.	  En	  uppskattning	  
som	  har	  framkommit	  i	  intervjuerna,	  är	  att	  det	  behövs	  ytterligare	  ca	  100	  
parkeringsplatser	  i	  Stockby	  industriområde.	  
	  
Förrådsvägen	  behöver	  rensas	  upp	  och	  repareras	  på	  flera	  ställen.	  Ett	  annat	  
önskemål	  är	  en	  allmän	  uppfräschning	  med	  enhetlighet	  på	  färger	  och	  staket	  så	  att	  
intrycket	  vid	  infarten	  till	  Stockby	  industriområde	  blir	  attraktivare.	  
	  
Kollektivtrafik	  
Bättre	  och	  anpassade	  bussturer	  skulle	  hjälpa	  parkeringssituationen	  och	  är	  ett	  
önskemål	  från	  de	  allra	  flesta	  företagen.	  Om	  det	  fanns	  en	  buss	  som	  gick	  oftare	  så	  
tror	  de	  flesta	  företagarna	  att	  fler	  skulle	  åka	  buss.	  Linje	  201	  går	  idag	  3	  gånger	  på	  
morgonen	  och	  2	  gånger	  på	  kvällen.	  Fler	  turer	  önskas	  och	  bör	  stämmas	  av	  med	  
företagarna.	  
	  
Orienterbarhet	  och	  skyltning	  
Skyltningen	  i	  Stockby	  industriområde	  är	  inte	  optimal,	  vilket	  tidigare	  påpekats	  i	  
rapporten	  ”Lidingö	  är	  Företagsamt”.	  Alla	  intervjuade	  är	  överens	  om	  att	  en	  stor	  
områdeskylt	  borde	  sättas	  upp	  på	  Stockbyvägen,	  där	  man	  kan	  stanna	  bilen,	  innan	  
man	  åker	  in	  i	  området	  samt	  på	  Ekholmsnäsvägen,	  när	  man	  kommer	  in	  i	  området	  
från	  andra	  hållet.	  Därefter	  –	  enhetliga	  och	  tydliga	  skyltar	  till	  varje	  företag.	  Detta	  
kommer	  också	  bidra	  till	  att	  man	  upplever	  mer	  ordning	  och	  reda	  när	  man	  är	  i	  
Stockby	  industriområde.	  
Företagen	  vill	  överlåta	  genomförandet	  till	  ett	  av	  företagen	  i	  området.	  Alla	  är	  
beredda	  att	  betala	  för	  sin	  del.	  
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Utveckla	  Stockby	  industriområde	  långsiktigt	  och	  kreativt	  
Det	  gäller	  att	  hänga	  med	  i	  tiden,	  tänka	  nytt	  och	  hitta	  nya	  smarta	  lösningar	  för	  att	  
Stockby	  som	  hantverksby	  ska	  vara	  konkurrenskraftigt.	  Det	  framkommer	  i	  
kontakten	  med	  de	  intervjuade	  att	  det	  behövs	  en	  kreativ,	  modern	  och	  långsiktig	  
vision	  och	  planering	  för	  Stockby	  industriområde	  för	  att	  möta	  nuvarande	  och	  
framtida	  efterfrågan.	  	  Fastighets-‐	  och	  markägare	  är	  villiga	  att	  hjälpa	  till	  att	  
uppgradera	  och	  fräscha	  upp	  Stockby	  industriområde,	  investera	  och	  medverka	  till	  
smarta,	  kreativa	  och	  moderna	  lösningar,	  om	  politikerna	  vill.	  
	  
Exempel	  på	  kreativa	  nya	  lösningar	  har	  Stiller	  Studios,	  som	  ligger	  i	  utkanten	  av	  
Stockby	  industriområde	  och	  är	  en	  av	  världens	  modernaste	  filmstudios.	  De	  får	  
ofta	  hit	  ”världsstjärnor”	  som	  ska	  medverka	  i	  olika	  filminspelningar	  och	  de	  måste	  
enligt	  kontrakten	  bo	  nära	  studion.	  Frågan	  är	  då	  bara	  var	  de	  ska	  bo	  och	  Stiller	  
Studios	  har	  förslag	  att	  bygga	  hotellsviter	  på	  lastbilsgaragens	  tak.	  
	  
Ett	  annat	  exempel	  på	  kreativt	  tänkande	  är	  vår	  nya	  återvinningscentral	  som	  
smyckar	  infarten	  med	  konst	  och	  helt	  plötsligt	  upplevs	  det	  som	  roligt	  att	  
återvinna.	  	  
	  
Det	  efterfrågas	  fler	  restauranger	  i	  Stockby	  industriområde,	  men	  ett	  annat	  sätt	  att	  
lösa	  matfrågan,	  som	  framkommit	  i	  intervjuerna,	  skulle	  kunna	  vara	  s.k.	  
foodtrucks	  som	  kommer	  till	  Stockby	  på	  lunchtider,	  istället	  för	  att	  bygga	  en	  
restaurang.	  
Hur	  man	  ska	  bygga	  moderna	  och	  effektiva	  hantverksmoduler	  är	  ett	  annat	  
område	  som	  borde	  studeras,	  enligt	  de	  intervjuade.	  
	  

	  
Flera	  fastighetsägare	  vill	  diskutera	  Stockby	  industriområdes	  framtid	  med	  
Lidingös	  politiker	  och	  stadens	  tjänstemän	  och	  ta	  fram	  en	  tydlig	  vision.	  Hur	  ska	  
det	  se	  ut	  i	  området,	  vilka	  företag	  ska	  finnas	  där,	  vilken	  roll	  ska	  Stockby	  
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industriområde	  ha	  framöver	  och	  i	  förhållande	  till	  andra	  områden	  såsom	  t.ex.	  
Gåshaga	  och	  Tryffelslingan.	  	  
	  
Ett	  förslag	  är	  att	  genomföra	  en	  workshop	  med	  politiker,	  stadens	  berörda	  
tjänstemän	  och	  fastighetsägare	  samt	  några	  företag	  och	  diskutera	  områdets	  
framtid.	  
	  
Stockby	  industriområde	  på	  kort	  och	  lång	  sikt:	  
Förslag	  på	  prioriteringar	  på	  kort	  sikt:	  

• Lösa	  parkeringsfrågan	  för	  de	  delar	  av	  Stockby	  industriområde	  som	  har	  
behov.	  

• Strukturera	  och	  fräscha	  upp	  Förrådsvägen	  
• Verkställa	  ett	  skyltningssystem	  	  
• Jobba	  för	  bättre	  bussförbindelser	  
• Arrangera	  en	  Stockbydag	  	  	  
• Se	  över	  vad	  man	  kan	  göra	  för	  att	  få	  mer	  byggnadsarea	  på	  kort	  sikt	  såsom	  

höjd,	  hårdgjorda	  ytor,	  etc..	  
• Arrangera	  en	  workshop	  och	  jobba	  med	  en	  vision	  för	  Stockby	  

industriområde.	  
	  
Förslag	  på	  prioriteringar	  på	  lång	  sikt:	  

• Se	  över	  marksituation	  och	  detaljplanerna.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


