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91 000 invånare 

2 000 nya invånare per år

6 608 aktiva företag 

29 000 arbetstillfällen 

100–200 ökning av företag per år

750–800 nya bostäder per år



Fantastiskt natur 

Haninge har 21 

naturreservat. 

I Haninge ligger Tyresta

nationalpark. Tyresta

är södra Sveriges 

största orörda skogsområd

en med sjöar, myrar 

och urskog. 

I Haninge är det alltid nära – till naturen 

till Haningeborna och till klipporna.

Bara 20 minuter från söder. 



Vi bygger stad

I en rad omfattande 

satsningar utvecklar vi 

vår stadskärna, Haninge 

stad (Vega, Handen och 

Brandbergen) och 

kommunen som helhet.



Fantastiskt natur 

Haninge har 21 naturreservat. 

I Haninge ligger Tyresta

nationalpark som är Sveriges 

största orörda skogsområde

med sjöar, myrar och urskog. 



80 procent av Haninge är 

Skärgård

I Haninges skärgård finns 

över 4000 öar, varav 28 

bebodda. 

Ornö och Utö största öarna 

i Haninges skärgård.



I Årsta utvecklar vi 

Årsta slott med omnejd. 

Det handlar om att bevara 

och utveckla natur och 

kulturvärdena med fokus 

på rekreation, fritid att 

tillgängliggöra det för 

Haningeborna.



Tillväxtkommunen 

Haninge – där vi 

tillsammans och i 

samverkan, gör 

att framtid blir till 

verklighet!





85%



Skulle rekommendera 

andra att flytta till Haninge 

3 av 4



Haninge ökar i svenska 

och utländska gästnätter med 44% 

sedan år 2017.

Antalet tyska gästnätter

tolvdubblades under 2017. Haninge har

högst antal tyska gästnätter.

Haninge ökar mest i utländska gästnätter 

jämfört med övriga skärgårdskommuner i 

länet.

Mycket stark 

tillväxt för Haninges 

besöksnäring 



Nyckelfaktorer för en lyckad 

besöksnäringssatsning

1. Samverkan

Stockholm Archipelago

– för att marknadsföra

skärgården som plats till den 

Internationella besökaren.

Visit Haninge 

– för att stärka det lokala 

näringslivets roll i besöksnäringen.

2. Arbeta lokalt i Haninge 

såväl som internationellt.  

3. Nära samarbete med 

näringen

4. Tydlig målgruppsanalys

5. Långsiktig strategi



• Fördjupad översiktsplan Ornö

• Strandskyddet

• Replipunkter

• Turtäthet

• Återvinning i skärgården

• Färjan till Ornö

• Utvecklingen av Årsta slott 

och dess omgivningar

Utmaningar på kort 

och lång sikt


