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           Sunnerstas befolkning ökade snabbt under 1900-talet efter det att Sunnersta
 Herrgård köpts upp av ett privat konsortium – AB Stora Sunnersta Egna Hem 
(1906-1909) – med syfte att avstycka tomter för villor och fritidsbebyggelse. 
Permanent-bebyggelsen började först i Sunnerstas östra delar, som var uppodlade 
marker och lätta att bebygga. 
         Som syns av diagrammet är uppgifterna om invånarantalet mycket få före 
1940. Mellan 1928 och 1938 ökade Sunnerstas befolkning med 215 personer 
(~30%) från  727till 942 personer. Under krigsåren fortsatte utbyggnaden med en 
tillväxt på ca 50 fastigheter om året (Hartman-Juhlin, 2003). Folkmängden ökade 
p.g.a. bättre kommunikationer med staden och relativt sett gynnsamma skatte-
förhållanden. 
         Under 50-talet, sker en utplaning av befolkningstillväxten i Sunnersta; de 
olösta V/A-frågorna ledde till  ett byggstopp under närmare 10 års tid. 
        Från och med 1960 antas byggplaner för Sunnerstas västra delar samtidigt som 
kommunalt vatten- och avlopp byggs ut i hela området.  Som en följd av detta ses 
en kraftig byggboom mellan 1965 och 1975, då befolkningen mer än fördubblas 
från  1965 till 4267 personer. De nästföljande 25 åren ökar befolkningen långsamt 
med ca 30 personer/år för att vid milleniumskiftet uppgå till ca 5000 personer. 
       Under 2000-talet har bebyggelsen förtätats ytterligare, vilket resulterat i en 
ökning av ca 75 personer/år. För år 2015 ligger befolkningsprognosen på 6 113  
invånare.
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