
Det är dags att göra om och göra rätt!

- Karl-Martin Svärd, Fortifikationsverket

Fejan’s Community Planning Weekend har organiserats av John Thompson & Partners på 
uppdrag av Fortifikationsverket. För mer information vänligen besöka www.jtp.co.uk 

EN VISION FÖR FEJAN 

Fastighetsägare och lokala näringsidkare på Fejan deltog i 
rundvandringar och workshops under “En vision för Fejan 
Community Planning Weekend” som arrangerades på Fejans café 
lördag den 5 september 2015.

Många av deltagarna var oroliga för att utvecklingen på ön ska 
locka mer besökare på bekostnad av öns karaktär och miljö. 
Andra, inklusive de lokala näringsidkarna, är mer intresserade av 
att nya investeringar tillkommer för att säkerställa att 
verksamheter och service kan fortsätta att utvecklas och att ön 
kan förvaltas till förmån för både öbor och besökare. De flesta 
deltagare var överens om att de skulle vilja se von Döbeln 
renoverad för en ny lämplig användning av byggnaden.

Idéer som lyftes fram inkluderade; renovering av von Döbeln till 
ett hotell eller konferenscenter; omorganisering av området kring 
Gashuskajen med förbättrad sophantering där; möta det stora 
behovet av bostäder för verksamheternas personal; samt 
etablering av en arbetsgrupp med öns intressenter som 
samarbetar för att utveckla en långsiktig vision för Fejan och ett 
hållbart ekonomiskt och praktiskt upplägg som kan gynna hela 
ön.

Fortifikationsverket förvaltar mark på norra delen av ön vilket 
inkluderar von Döbeln som stått tom och oanvänd de senaste 30 
åren. Regeringen har givit Fortifikationsverket i uppdrag att ta 
fram en detaljplan och sälja sina fastigheter vilket öppnar upp för 

möjligheten att hitta ett nytt användningsområde för den fina 
byggnaden von Döbeln vilket i sin tur skulle kunna bidra till att 
förbättra och lösa service- och infrastrukturproblem på ön.

Tidigare i år gav Fortifikationsverket arkitekterna och planerarna 
John Thompson & Partners (JTP) i uppdrag att bjuda in 
fastighetsägare och lokala näringsidkare till en process för att ta 
fram en vision för Fejan. Den så kallade Community Planning 
processen startade i juni med ett möte med kommunen och 
Skärgårdsstiftelsen och följdes av ett antal enskilda möten med 
öbor och verksamheter under juli. Under dessa möten 
diskuterades problem, möjliga lösningar och den kommande 
Community Planning processen.

Planeringseventet hölls den 5 september 2015 då ett stort antal 
av öns fastighetsägare deltog i rundvandringarr och workshops 
tillsammans med JTP’s team. Efter eventet stannade JTP på ön för 
analysera och summera resultaten samt ta fram en vision för 
Fejan, vilket presenterades för öns fastighetsägare lördag den 12 
september.

Fortifikationsverket kommer i dialog med Norrtälje kommun  att 
gå vidare och utveckla visionen till ett detaljplaneförslag och att 
arbeta tillsammans med Fejans arbetsgrupp för att utveckla öns 
långsiktiga strategi samt hur visionen kan praktiskt genomföras. 
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I L LU S TR AT I V  M A S TE R  PL A N

Parksområde med ett nätverk av 
gångvägar
 
von Döbeln byggs om till 
konferenshotell med spa  med 
utrymme för utställning om öns 
unika historia
 
Hotellstugor i skogen
 
Spa och gym
 
Konferensutrymmen
 
Ny allmän brygga för passbåt och 
nord-sydlinjen

Väntlokal för färjan med förvaring 
av vagnar, toaletter m.m.
 
Café/Restaurang/Bar på 
Gashuskajen
 
Kajakuthyrning och publika 
bryggplatser för öborna
 
Brygga för sophantering

Motionsspår
 
Gångstigar till havsvikar och norra 
delarna av ön

Förbättrad tillgänglighet till stränder 
och vikar
 
Ursprunglig ängsmark och 
betesmark återskapas
 
Ladugård samt station för 
kompostering av matavfall
 
Boende för personal på krogen, 
kajak centret och von Döbeln 
 
Nytt hus där byggnad redan finns
 
Nya hus
 
Grönområde som öppnar vyn från 
von Döbeln ner mot allmänna 
bryggan

Småskalig lokal verksamhet

En större avloppsanläggning 
 
En ny entré till den mer privata 
södra delen av ön
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U T S I KTE R

Illustration av von Döbeln renoverat till ett spa hotell

Illustration av den nya hamnen sett från ovan



BALANS MELLAN VERKSAMHETERNAS BEHOV OCH 
ÖBORNAS BEHOV

En god balans mellan den publika norra delen av ön och den mer 
privata södra delen är en nödvändighet för alla former av 
framtida planer. De flesta deltagarna under planeringseventet 
insåg att det finns behov av en begränsad utveckling på den norra 
delen givet att det finns en balans mellan verksamheternas och 
öbornas behov. Dock är all utveckling en utmaning då den 
behöver vara ekonomiskt genomförbar vilket kräver en viss 
volym för att den ska kunna genomföras och samtidigt 
upprätthålla en god kvalitet.

Vi vill självklart att fler ska hyra kajaker 
men blir det för många så det skulle 
påverka miljön på ett negativt sätt.

Alla citat är från deltagare under planeringseventet.

ÅTERUPPLIVA VON DÖBELN

Att återuppliva von Döbeln är nyckeln till utveckling av den norra 
delen av ön. De flesta stöttade idén att von Döbeln får ett nytt 
liv och att något positivt ska hända med byggnaden till fördel för 
hela ön. Många idéer för von Döbeln kom fram under dagen, 
inklusive ett konferenshotell med spa. Mer kartläggning krävs för 
att bättre förstå byggnadens problem och möjligheter och hur 
den bäst kan renoveras rent ekonomiskt.

Det kan ske en minimal utveckling 
kring von Döbeln för att möjliggöra dess 

renovering.

MILJÖN I FOKUS

Miljö och naturvärden är en viktig tillgång på Fejan som skall 
skyddas och stärkas. Landskapet på den norra delen av ön bör 
öppnas upp och göras mer tillgängligt för både öbor och 
besökare samtidigt som naturvärden ska skyddas. Det finns också 
möjlighet att återställa det gamla odlingslandskapet som en del av 
öns kulturarv. Området nordväst om von Döbeln behöver 
öppnas så att folk kan hitta till klippor och stränder. Som en del 
av visionen för Fejan behöver en skötselplan för marken  tas fram 
till förmån för norra och södra delen av ön.

Öppna upp landskapet väster om von 
Döbeln så att människor kan hitta fram till 

klippor och stranden.
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FORTSATT SAMARBETE OCH KOMMUNIKATION

Community Planningprocessen har visat att det finns olika åsikter 
och ambitioner för framtiden för den norra delen av ön. Bristen 
på förtroende är stort, många undrar om löften verkligen 
kommer att hållas. Generellt så skulle deltagarna vilja se en 
renovering och återanvändning av von Döbeln, detta kan dock 
endast uppnås genom en hållbar investeringsplan och viss 
nybyggnation. Näringsidkarnas framtid på ön är beroende av 
nybyggnation av bostäder för personalen. Genom att skapa en 
arbetsgrupp för Fejan kan dialogen som nu påbörjats fortsätta 
och en plan för en livskraftig och hållbar framtid för ön tas fram. 
För att på så sätt  balansera verksamheternas behov med 
boendemiljön. 

Fortsatt engagemang i processen är ett 
måste!

SERVICE PÅ ÖN

Restaurangen och kajakuthyrningen ses som en tillgång för ön. 
Båda dessa verksamheter behöver boende för sin personal, vilket 
för tillfället inte finns på ön. Det är en utmaning att tillgodose 
företagens behov samtidigt med öbornas eftersom företagens 
behov och ambitioner kräver en utveckling av personalbostäder 
som många öbor helst skulle slippa. 

Det kommer att vara svårt att fortsätta 
med verksamheten utan boende för 

personalen.

HÅLLBARA LÖSNINGAR FÖR VATTEN, AVFALL OCH 
ANNAN INFRASTRUKTUR

Det finns ett antal infrastrukturella utmaningar på ön s som 
behöver lösas. Till exempel finns det en begränsad tillgång till 
dricksvatten och deltagarna var oroliga för att en kommande 
expansion skulle kunna påverka den södra delen av ön. 
Avloppssystemet behöver uppgraderas och avfallshanteringen är 
inte optimal idag. Det finns önskemål om en station för 
källsortering  tillgänglig för alla fastighetsägare på ön. Ett annat 
förslag var en allmän brygga som kan hantera alla typer av 
transporter året runt.  Den fortsatta planeringsprocessen bör 
kunna leverera praktiska lösningar på ovanstående behov.

Vi behöver lösa de praktiska problemen!


