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Pressmeddelande   
Pressinbjudan: Slutlig rapport och analys av enkät till delårsboende samt 

presentation av fortsatta satsningar för att locka fler att bosätta sig i vår kommun 

Tid och plats: Måndag 12 juli, klockan 11, Stadshuset Borgholm  

Glädjande resultat - många fritidshusägare planerer att flytta hit 

I början av året skickade vi ut en enkät till alla fritidshusägare i kommunen. Vi ville 

undersöka om fler funderar på att ta steget och flytta hit samt hur de ser på utvecklingen i 

Borgholms kommun. 

Vi har nu sammanställt och analyserat svaren och materialet är ett viktigt underlag för 

vidare arbete för att locka fler att bosätta sig permanent i vår kommun.  

Enkäten visar att många fritidshusägare planerer att flytta hit, nästan 30 procent svarar 

att de planerar eller funderar på att flytta permanent till sitt fritidshus inom fem år. 20 

procent anger att de skulle kunna distansarbeta från fritidshuset och 15 procent är 

intresserade av att arbeta eller bedriva näringsverksamhet i kommunen. 

Nyttjandegraden på fritidshusen är väldigt hög, 75 procent nyttjar huset mer än nio 

veckor per år och närmare 50 procent tre månader eller mer. Över hälften bedömer att 

nyttjandet kommer att öka och nästan ingen anger att det kommer att minska.   

”Det är fantastiskt roligt att så många vill flytta till vår kommun. Våra delårsboende är en 

viktig tillgång för kommun, de är goda ambassadörer och lokalt lojala. Vi vet att de har 

hjärtat här, de brinner för vår kommun och de betyder oerhört mycket för kommunens 

utveckling. Vi ska göra allt för att locka ännu fler att bosätta sig här permanent”, säger 

Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande. 

Vid presskonferensen presenteras resultat och analys av fritidshusenkäten och hur vi ska 

använda materialet för fortsatta satsningar på inflyttning.   

På plats vid presskonferensen är kommunstyrelsens arbetsutskott: Ilko Corkovic, Staffan 

Larsson och Carl Malgerud. Kommunchef Jens Odevall och inflyttarlots Magdalena 

Widell.  

Välkomna! 

 



 

 

 

 


