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Solvik, Nämdö 2021
Bevara genom utveckling
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Hållbart ekologiskt såväl som ekonomiskt

Vi arbetar med långsiktigt hållbara lösningar
- Minskad miljöpåverkan - t.ex. avsaltningsanläggning
- Nya, moderna energieffektiva lösningar och utrustning
- Utvärderar sol och geoenergi – återvinning av varmvatten m.m
- Klimatsmarta val vid byggprocess – t.ex. materialval
- Minskat matsvinn – synergi butik och restaurang

Vi arbetar för bevara en levande skärgård med ökad tillgänglighet
- Vi tillhandahåller livsmedel, drivmedel och service året runt 
- Vår restaurang bidrar till fler besökare i Nämdöskärgården
- Mer boende/logi möjliggör övernattning för besökande till Nämdö 

och är en förutsättning för ekonomisk hållbarhet
- Vi ser positivt på ett utökat samarbete med lokala aktörer
- Fler arbetstillfällen 

För oss är det viktigt att aktivt bidra till att 
utveckla och bevara Nämdöskärgården!
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Solvik 2020

Butik
Sjömack
Bryggor
Logi
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Solvik 2021
Ny butik
Ny restaurang
Modern sjömack
Gästhamn
Logi
Konferenser/Event
Co-Working
Padelbana

En destination 
för aktiva 

livsnjutare!
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Restaurang med 
sittplatser inomhus och
ute på terrassen

Dagligvarubutik



z



z

Butik 2021

▪ Öppen året runt

▪ Ful lvärdig dagl igvarubut ik

▪ Bassort iment

▪ Del isort iment

▪ Restaurangutbud

▪ Båt- & Fr i t idsutbud

▪ Systembolagsombud

▪ Apoteksombud

▪ Mult i funkt ionel l säsongsvis
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En fullvärdig livsmedelsbutik som kompletteras med 
delikatesser och färdigmat från vår skärgårdsbistro!
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Restaurang 2021

▪ Skärgårdsbistro

▪ Klassiska rätter

▪ Gästspel på menyn

▪ Dryckesl ista vald med 

omsorg

▪ Bageri

▪ Platser inomhus

▪ Uteservering - under tak

▪ Chi l lytor på terrass
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Sjömack

▪ Renovering av brygga

▪ Nya pumpar

▪ Kortautomat

▪ Öppen dygnet runt, 

året runt
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Bryggor -
Gästhamn

▪ Renovering av bryggor

▪ Utökad kapacitet

▪ Dricksvatten –

Avsaltningsanläggning

▪ Toaletter

▪ Dusch

▪ Sophantering

▪ Glasåtervinning
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Gamla restaurangen

▪ Personalboende

▪ Naturum Nationalpark Nämdöskärgården

▪ Sjöbod för lokalt näringsl iv

▪ Sjöbod Logi
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Padelbana
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Boende och logi

I linje med Värmdö kommuns

översiktsplan för Solvik vill vi renovera

befintliga byggnader och uppföra nytt

boende/logi för både permanent 

boende och besökare. Detta möjliggör

övernattning för besökande till Nämdö

och är en förutsättning för ekonomisk

hållbarhet.

Nedanför streckad linje: 
Befintliga byggnader renoveras

Ovanför streckad linje: 
Nytt boende utvecklas. 
Här illustrerat med byggnader från Telegrafholmen
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Tidsplan

Bygglov

Stängning

Byggstart

Öppning

Oktober-
december

Januari

Maj

November-

december
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Fastighetsägare
Olle Nordberg: 070-862 88 00, olle.nordberg@marna.se

Frågor gällande:

Fastighet, bygglov och anläggning
Jon Arnell: 073-325 58 88, jon.arnell@protorp.se

Restaurang och butik
Agneta Ekstrand: 070-219 51 51, agneta.ekstrand@marna.se

Hör gärna av 
dig om du 
har frågor!

Kontakt

Följ med i vad som händer på www.gunslivs.se, 
Facebook och Instagram!


