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Framtidsdialogen
- Av, med och för företagen i Oxelösund

23 nov SSAB (39)

13 jan Oxelösunds hamn (43)

3 feb Oxelösunds kommun (37)

22 mar Besöksnäringen

Våren? Centrumhandel?

Sen? Mindre företag/industri?

Kom gärna med förslag!

• En stads utveckling är 

beroende av ett livskraftigt 

näringsliv med både stora 

och små företag för att 

skapa arbetstillfällen, 

köpkraft och skatteintäkter. 

• Ett positivt företagsklimat 

skapar vi tillsammans 

genom god dialog och 

samverkan. 

• Framtidsdialogens syfte är 

dels att vi ska få en 

gemensam bild av vår 

ljusa framtid, dels ett sätt 

att öppna upp för dialog 

och diskussion.  
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Era Kapilashrami 
– plats- och produktionschef SSAB Oxelösund

”Vi behöver fylla på med 
många nya kompetenser 
och talanger de närmaste 
åren.

De kommer att ha behov av 
bra bostäder, skolor och ett 
rikt kultur- och fritidsliv.

Det är min förväntan på 
Oxelösunds kommun.”



• Disponering ytor och kajer 2020-

• Start Oxgas byggnation 2021

• Flytt av Sjöfartsverket 2021-2022

• Ny kran stålhamnen 2022

• Mix av skrot in och export av stål 2023-

• Järnmalm 2023-

• Nya aktörer i ”Ekosystemet Hamnen”

• Överflytt av material väg till sjö (Bypass)



7 Miljarder!



Utmaningar och möjligheter

- Oxelösunds kommun

• Skapa förutsättningar för omställning av SSAB och utveckling av 

Oxelösunds hamn

• Hålla hög kvalitet i kommunens servicefunktioner så att invånarna trivs 

och vill bo kvar

• Se till att olika typer av boendeformer utvecklas för att öka inflyttning, 

flyttrotation och förstaboende

• Kompetensförsörjning och –utveckling i takt med företagens och 

kommunens behov

• Bygga regionala förutsättningar för utveckling i Oxelösund genom 

olika typer av samarbeten
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Besöksnäringen är en av våra basnäringar

”Sommarlifvet i Oxelösund är enkelt och otvunget; 

man sköter sin hälsa, man seglar, fiskar, promenerar, 

deltar i ett parti lawn-tennis eller nöjer sig med att se 

på. Emellanåt samlas ungdomen i societetssalongen 

till en munter dans”. 













Bo- och besöksnäringstrender 2021

• Handla lokalt

– Och digitalt

• Sve- och hemester

• Distansarbete

• Friluftsliv

• 10-minutersstaden

• Klimatvänligt



Båtförsäljning

Den som äger en båt vill 

logiskt sett också använda sin 

investering vilket torde 

påverka valet av 

semesterdestination åt mer 

svemester till sjöss,,,

1300 båtplatser



Axel Nordman, VD för Skipperi i Sverige

• Vad var det som fick er att 

intressera er för och nu 

etablera er i Oxelösund?

• Ert samarbete med Båt & 

Motor, vad innebär det?

• Vad vill du hälsa till 

Oxelösunds näringsliv och 

boende?

Skipperi på 

er, Axel 

här!



Hundägande

Alla som har sett sin bästa 

vän i ögonen när man lämnat 

den ensam inser att 

hundvänlig inrikessemester

hos hundägare kommer att 

öka…



Tack för idag!
Kontrasternas stad



Vad vill vi göra sen…?



Kicki Orha och Kjell Andersson, Femöre

• Kicki, om du summerar 2020, hur 

gick det för Sailor och Rökeriet?

• Vad ser du fram emot mest 2021?

• Kjell, 1000 husbilar 2018, 1300 st

2019 och upp mot 2000 st 2020, 

det är ju en otrolig utveckling!

• Var kommer de ifrån och vad är 

det gästerna uppskattar mest 

med Femöre och Oxelösund?



Så förädlar vi Oxelösund

Johan Persson

• Det är tyvärr inte över än…

• Men vi fortsätter utveckla och förädla Oxelösund

• Varierat kultur- och fritidsutbud som komplement 

till den mer kommersiella besöksnäringen

• Bostadsbyggnation för att skapa bra 

boendemiljöer, flyttrotation och men också 

köpkraft till bl a besöksnäringen

• Bo- och besöksnäringen hänger ihop, se på mig 

som gärna BESÖKER havet där jag BOR och 

fiskar på fritiden☺





Vad har hänt de senaste 2 åren?

• Ny översiktsplan

• Oxelöskolan

• Gatu- och cykelvägnätet

• Vivestavägen och Vivestabadet

• Företagsmark Sundsör

• Ramdalsskolan och Ramdalsbadet

• Ramdalens IP

• Campingen

• Stenvik och Jogersö

• Sålt för husbyggnation

• Byggnation har startat 

• Kustbostäder Na Malmgatan

• #OXLS

• Välkommenskyltar

• Skolorganisation

• Gatubelysning LED

• Lekplatser



Vad planeras kommande 2 år?

• Peterslund ny förskola

• Stjärnholms stall

• Oxelöskolan invigs

• Nya Läget

• Sjömacken flyttas

• Cirkusplatsen, Sjögatan, Inskogen

och Peterslund

• ”Nya Prisman”

• Sjöfartsverket

• Stenviks park

• Järnvägsparken

• Malmtorget

• Björntorp byggs ut

• Kraftledningen byggs

• Padelhallen

• HSB

• PEAB

• Strandcafé

• Upplevelseföretag etablerar sig



Aktiviteter för både 

boende och besökare

Oxelösund AktivitetsPark





17 april 2021

• Go Live - 17 april 

• Digitalt hela året

• Story spot GPS-

app

• Byggbolag

• Fastighetsbolag

• Mäklare

• Byggprojekt

• Tomter

• Besöksmål

• Bil

• Cykel

• Till fots?

• Familjer flytta hit

• Rekryteringsstöd

• Besökare



Hur hänger det ihop?

Anders Magnusson

• Besök, turism, boende, fritid, 

upplevelser, evenemang?

• Berätta mer!





Gabriella Sandberg, turismansvarig

”Turism och besöksnäring är en 
växande sektor som ger 
konsumtion i flera branscher, 
såsom hotell och logi, restaurang, 
detaljhandel, transporter och 
aktivitetsföretag”

Tillväxtverket 2020



Turismen i Oxelösund

Övergripande mål

• Öka den totala turismomsättningen - få fler besökare som 

stannar längre - ett positivt företagsklimat - fler turistiska 

erbjudanden - större närvaro i digitala och sociala kanaler 

• Att besökarna tar större del av det utbud som 

Oxelösund erbjuder 

Säsongen 2021

• Lådcykeln: Under sommaren kommer turismen varje dag 

vara ute med vår lådcykel och vara en rörlig turistinformation 

som möter våra besökare där besökaren är.

• Smakprov Oxelösund: Årets besökskarta och broschyr 

kommer under april. 

• Vi delar gärna era inlägg! Tagga oss med @visitoxelosund 

eller #visitoxelosund. 



Besöksnäringen?

• 38 företag och föreningar ”hanteras” av Turismen idag

– 15 företag (Skärgårdsvåfflan, Oxelö krog, Jogersö camping m fl) 

– 15 föreningar (Femörefortet, Hembygdsföreningen osv)

– 8 övriga som har sin bas utanför besöksnäringen men är viktiga delar av 

besöksutbudet och som service till besökande (Båtvarv, Mataffär etc)

• 28 restauranger och caféer där vissa är mer inriktade på besök än andra 

• Ca 50 företag inom detaljhandeln

+ alla andra som på ett eller annat sätt ger service och säljer en tjänster eller 

produkt till besökare, eller sommarboende eller boende…



Några av våra pärlor

• Oxelö krog och bygdegård

• Stjärnholms slott

• Jogersö bad och camping

• Skärgårdsvåfflan

• Boda borg

• Sailor och Rökeriet

• Femörefortet

• Gästhamn med ställplats husbilar

• Gästhamn med Läget

• Hotell, restauranger, kajaker etc…

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.by-charlie.se%2Flaget-hamnkrog&psig=AOvVaw0hyIiBrLpkmCKDKaBAJh8Q&ust=1600334812011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjL8_Wt7esCFQAAAAAdAAAAABAm


126 613

116 301
Boda borg

Femörefortet
Kajak och fritid

Lionståget 
M/S Fiskeskär skärgårdsturer

Skärgårdsvåfflan 
Stjärnholms slott 

Besökare?



Emil Viking, Boda Borg

• Om du summerar 2020, hur gick det under våren/sommaren 

och hur har det utvecklats under hösten/vintern?

• Hur ser ni på 2021 och hur satsar ni för att anpassa er till det 

osäkra läget?

• Förutom Boda Borg, vad skulle du säga att besökarna 

uppskattar mest med Oxelösund?





Jogersö 2020
• Jogersö Camping

– 47 135 (tom december)

• Kajak och Fritid

– 1500 besökare/år

• Bad/motionsspår/minigolf 

– Uppskattningsvis 500-1000 besökare/dag. 

– 45 000 – 90 000 besökare/säsong

• Bakluckeloppis

– 100-1500 besökare/vecka

– 30-230 bakluckor/vecka.
Uteblev 2020 pga. Pandemin

• Nya Källan

• OK Måsen

• Upzone

– 6 000-16 000 besökare/säsong



Nytt glasscafé på G



Jogersö Camping



Susann Borg, Jogersö Camping

Vad tycker era gäster är 

det bästa med:

• Jogersö camping

• Jogersö

• Oxelösund





https://www.upzone.se/stader/oxelosund

Oxelösund Höghöjdsbana

../../Pictures/Oxelösund/Upzone/Upzone Jogersö karta.jpg
https://www.upzone.se/stader/oxelosund


Anton Nilsson, parkchef Upzone Oxelösund

• Vad var det som fick er 
på Upzone att intressera 
er för etablering i 
Oxelösund?

• Hur går det med bygget 
av parken och när 
öppnar ni?

• Vad vill du hälsa till 
Oxelösunds näringsliv 
och boende?



Se alla kunder som våra gemensamma kunder!



Frågor och funderingar?

• Vad tycker ni att vi saknar 

inom besöksnäringen i 

Oxelösund?

• Vad vill ni hälsa till de som 

jobbar i besöksnäringen?

• Vad vill ni att Oxelösunds 

kommun gör bättre och 

mer för besöksnäringen?



Tack för idag!

Tack för idag!
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Centrumhandel? Hantverkare? Annat?

Hör av er!


