michaela fletcher sjöman
- tar över rodret 1 januari

sågens verksamhet
framgångsrik

Michaela har gjort en snabb politisk

Kunnig personal och upplevelserum
ger funktionshindrade möjlighet till
individuell utveckling.
SID 6

karriär i Österåker. Möt nya kommunalrådet.
SID 8
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Gymnasieeleverna Hannes Lillstrand, Hanna Johansson, Richard Barleman, Louise Lundqvist och Joakim Sjöberg i trappan upp till det nya
biblioteket i Österåkers gymnasium.

Fem gymnasier i Österåker
Hälften av Österåkers ungdomar väljer gymnasiestudier på hemmaplan
snart lättare att hitta
kommunstyrelsens
ordförande tackar för sig på www.osteraker.se

äntligen klämtar
klockorna i kyrkan

efter 14 år som ordförande för Kommunstyrelsen tackar Ingela Gardner
Sundström för sig.
SID 2

lagom till julstöket öppnar Öster-

välkomna till det omgestaltade

åkers kommuns nya webbplats med
enklare sökvägar och tydlig kalender.
				
SID 3

Åkersberga Kyrkliga centrum.
SID 13-16
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Tack för den här tiden

Ingela Gardner Sundström,
Kommunstyrelsens ordförande

tillsammans med personalen
och ofta i god samverkan
med socialdemokraterna
strävat efter att göra Österåker till en bra kommun för
alla som bor och vistas här.
Självklart har kommunens
personal spelat en viktig roll
i förverkligandet av denna
ambition. Jag vill tacka alla
som genom åren bidragit till
den positiva utvecklingen.

Under de åtta senaste

åren har jag haft förmånen
att som Kommunstyrelsens
ordförande leda utvecklingen
i Österåker. Eftersom jag
också ledde kommunen mellan 1989 och 1994 handlar
det sammanlagt om 14 år.
Det är en ansenlig tid. Fantastisk och oerhört arbetsam.
Men mest fantastisk ändå.
Den borgerliga alliansen har

Under de här åren har
kommunen förändrats på
många sätt. 1989 gick väg
276 där Kajutan nu ligger
och en del av Storängsvägen
har blivit torg. Det fanns inga
rondeller. Längs Sågvägen
fanns bara ett par fastigheter.
De röda husen längs Kanalen
har ersatt ett äldre industriområde och på Vårdbos plats

låg en stor lada. Flerfamiljshusen längs Bergavägen
ner mot Kanalen fanns inte.
Ljusterö torg var en skog.
Idag kan det vara svårt att
föreställa sig hur det faktiskt
såg ut. Men förändring är
inget nytt för Österåker. Den
har pågått sedan 1960-talet
och den kommer att fortsätta. Centrum förtätas ytterligare och snart börjar den
nya Kanalstaden byggas.
Min första budget omfat-

tade 280 milj kr. Min sista
1900 milj kr. 1989 var lärarna
statligt anställda, särskolan
och omsorgen om funktionshindrade liksom stora delar
av äldreomsorgen tillhörde
landstingets ansvarsområde.
Idag är allt detta kommunens
ansvar. Valfrihet i offentlig

service var ett okänt begrepp. Barnomsorgen var
ransonerad och blev man
utan fick man klara sig själv.
Idag får alla som vill en plats
i barnomsorgen. Och man
väljer själv var man vill ha
sitt barn. Samma sak gäller
skolan och äldreomsorgen.
När jag nu lämnar över
rodret och blir Kommunfullmäktiges ordförande är ekonomin stabil, skatten sänkt,
valfriheten självklar, skolans
resultat goda, fritidsutbudet
stort och företagsamheten
blomstrar. Det är en god
grund att bygga vidare på
mot målet att göra Österåker
till en skärgårdskommun i
världsklass.
Ingela Gardner Sundström

KOMMUNFULLMÄKTIGE
kungörelse
Kommunfullmäktige sammanträder i Alceahuset 13 dec
kl 18.30. Handlingar finns i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga, en vecka före sammanträdet. Protokoll från tidigare möten
finns på kommunens webbplats.
Sammanträdena sänds i närradion på 103,7 MHz. Kommande
sammanträden är 31/1, 7/3, 11/4,
23/5, 20/6, 29/8, 26/9, 24/10,
28/11, 19/12.

kF 8 november
• En ny Kommunstyrelse fr o m
den 1 januari 2011 t o m den
31 december 2014 valdes (se
intill) samtidigt som man
förlängde den nuvarande Kommunstyrelsens mandat t o m
den 31 december i år.

• Ett nytt presidium (se nedan) i
Kommunfullmäktige fr o m den 1
januari 2011 t o m den 31 oktober
2014 valdes samtidigt som man
förlängde nuvarande presidiums
mandat t o m den 31 december.
• Val av nämndemän och ledamöter i bl a Norrvatten och
Storstockholms brandförsvars
förbundsfullmäktige.
• Kommunens planerings- och
styrprocess reviderades.
• Beslut togs om budgeten för
2011 och plan för 2012-2013 för
kommunen.

Ordförande	Michaela Fletcher Sjöman (M)
1:e vice ordf	Elisabeth Gunnars (FP)
2:e vice ordf 	Ann-Christine Furustrand (S)
Ledamöter
Johan Boström (M)
Eliza Roszkowska Öberg (M)
Hampe Klein (M)
Conny Söderström (M)
Pablo Garay (FP)
Björn Pålhammar (C)
Mikael Ottosson (KD)
Rolf Granström (ÖP)
Anas Abdullah (S)
Marie Ende (S)
Gunilla Ysberg (RP)
Mikael Solander (MP)

Ersättare
Christina Funhammar (M)
Kenneth Netterström (M)
Jeanette Widén (M)
Vakant (FP)
Anders Larsson (S)
Marie Wengse (RP)
Bo Edlén (V)

KF presidium fr 2011-01-01
Ordförande Ingela Gardner
Sundström (M)
1:e vice ordf Johan Boström (M)
2:e vice ordf Margareta Olin (S)

39 509
invånare 1 nov. En ökning med
376 personer sedan årskiftet.

Kommunstyrelse 2011-01-01-2014-12-31

184 86 Åkersberga, www.osteraker.se
Tel 08-540 810 00 (vx)

Nämnder från 2011-01-01
• Kommunstyrelsen
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Kultur- och utbildningsnämnden

• Vård- och omsorgsnämnden
• Socialnämnden
• Produktionsstyrelsen

Tidningen Österåker kommer ut sex gånger om året. Upplaga 20 500 ex.
Redaktion: Kommunikationsenheten, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga.
E-post: redaktionen@osteraker.se. Redaktör samt layout: Ulrika Carlstein,
08-540 810 85. Ansvarig utgivare. Anna Carin Johansson, kommunikationschef. Tryckeri: V-tab, Södertälje 2010. Distributör: SDR, 08-544 755 70.
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Bättre, enklare, snyggare
- ny webbplats i december
Mitt i julstöket öppnar vi
kommunens nya webbplats. Kommunens ”huvudingång” blir då bättre på
många sätt.
De senaste åren har det
hänt mycket med de kommunala webbplatserna. Hur
många kommuner använde
t ex sociala medier som
Facebook för ett år sedan?
Nya krav på och möjligheter
till tillgänglighet har också
kommit. Därför öppnar nu
Österåkers kommun en helt
ny webbplats. Den gamla,
som vi idag tycker är rörig
och omodern, har gjort sitt.
Den nya webben hoppas vi
nu blir förstahandsvalet för
alla som söker information
om kommunen. Du som bor
i Österåker ska känna att du
får bra information om vad
som händer, i rätt tid och att
du kan vara med och tycka
till och påverka genom olika
former av medborgardialog.
Enklare blir den nya web-

ben framför allt genom nya
ingångsflikar högst upp och

en förbättrad sökfunktion.
Vi har sorterat in all information under nya rubriker
som förhoppningsvis gör det
lättare att hitta. Söka kan
man göra antingen i toppen
(på hela webbplatsen) eller
på underliggande sidor till
höger (när man vill söka i en
del av webben bara). Texterna ska också bli kortare och
lättare att förstå.
I toppen finns ”Anpassa”.
Här kan du ställa in textstorlek bl a. Här finns också
information på engelska och
finska, en A-Ö-lista samt en
ny webbplatskarta.
Du som har svårt att läsa
kan få webbplatsen uppläst
istället, genom ”Lyssna” till
höger.
Nyheter finns längst till

vänster på startsidan och
under respektive ingångsflik. Längst ner på sidorna
kan du också kommentera
artiklarna. Prova gärna att
skicka in en kommentar för
publicering!
Det är ett stort jobb att
byta webbplats. Därför kom-

Det ska vara lätt att hitta på kommunens nya webbplats.
Strax före jul öppnar nya www.osteraker.se.

mer inte allt att vara perfekt
från början och vi har redan
nu en lista på saker vi kommer att jobba vidare med. T
ex fler e-tjänster och koppling till sociala medier. Men
nu har vi en bra grund att
jobba vidare med.
Och du – visst är den ganska snygg? Eller vad tycker
du? Mejla dina synpunkter
till kommunikationsenheten@osteraker.se eller ring
mig på 540 810 15!
Anna Carin Johansson,

Kommunens
webbplats
• Publik webb, intranät för
anställda och extranät för
förtroendevalda
• 2 riktiga e-tjänster, val av
barnomsorg och skola
(bankID)
• 12000 unika besökare i
snitt per månad
• Byggt på SiteVision
• www.osteraker.se

kommunikationschef

På gång i Österåker
På allmän begäran har nu
kalendern fått en tydligare
plats på förstasidan och nu
finns det mesta samlat här.
Kultur- och andra evenemang, utställningar, sammanträden, föreläsningar,
samrådsmöten…förhoppningen är att få till en så
heltäckande kalender som
möjligt.

Men för att kalendern ska bli
bra behöver vi tips. Du som
arrangerar – mejla oss dina
evenemangstips på

evenemang@osteraker.se så
tar vi med det i kalendern.
Vissa evenemang tas också
med i denna tidning.
Klickar du på ”Mer på
gång” så ser du kalendern
för den aktuella månaden.
Vill du sedan ha information om vad som händer i
hela Roslagen så klickar du
på Roslagen-symbolen nere

till höger och därefter på
Evenemang.
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TEMA: UTBILDNING
öppet hus inför
skolvalet
Skolval inför läsåret 20112012 genomförs under perioden 31 januari - 13 februari.
Du som har ett barn som ska
börja i förskoleklass eller
skolår 6 ska välja. I början av
december få du ett brev med
mer information. Det kommer också att finnas en beskrivning av hur valet går till
på kommunens webbplats.
Skolorna i Österåker ordnar öppna hus inför valet.
Håll utkik på www.osteraker.
se när dessa är. De kommunala skolorna bjuder inför valet till sexan in till öppet hus
enligt följande. Söra, 7 dec, kl
19 i matsalen, Solskiftet, 20
januari kl 18 i rytmiksalen,
Tråsättra 1 december kl 19 i
musikmatsalen för sökande
till musikklasser och fördjupning i engelska.

Matfrågan löst för
gymnasieelever
Matsalen och köket i gamla

Bergaskolan har renoverats
och öppnade 24 november
för Österåkers gymnasium.
Köket i gamla Bergaskolan
är ett sk mottagningskök och
maten levereras från tillagningsköket i Hackstaskolan

matematiksatsning
i skolorna
I våras fick flera Österåkers-

skolor pengar från Skolverkets matematiksatsning.
Syftet är att utveckla matematikundervisningen så att
studieresultaten förbättras
och matematikglädjen ökar.
Ett nätverk bland de kommunala skolornas matematiklärare har bildats för att
utbyta idéer kring uppbyggnaden av matematikverkstäder, men
också för
att försöka
skapa gemensamma
ramar för
skolornas
matematik.
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Fem unga som har gjort
Richard, Hannes, Hanna,
Joakim och Louise går på
olika program och gymnasier i Österåker och
de är alla mycket nöjda
med sina val.
– Vi har faktiskt jättebra
skolor här i kommunen,
säger Hannes Lillstrand.
”Fräscht” är det gemen-

samma omdömet när vi ses
i kafeterian på nyöppnade
Österåkers gymnasium.
Richard Barleman går
andra året på naturvetenskapliga programmet och
flyttade till Åkersberga och
mamma från Söder i Stockholm.
– Jag är jäkligt nöjd med
den här skolan, för mig var
det viktigt att välja en skola
som ligger nära, säger han.
Han valde naturvetenskapliga programmet för att han
vill plugga vidare.
– Jag tror jag vill bli något
inom ingenjörsområdet. Men
det känns ganska avlägset,
jag går ju bara i tvåan.
Hanna Johansson har gjort
en ännu längre flytt. Hon tog
sig 30 mil från Karlstad för
att gå frisörprogrammet på
Skärgårdsgymnasiet.
– Det är svårast i hela
landet att komma in på
frisörprogrammet i Karlstad,
man måste ha MVG i allt, så
jag sökte till alla 52 frisörprogram i hela landet. Till
slut valde jag Åkersberga,
även om jag fick slå upp det
på kartan först, säger Hanna
med ett skratt.
Nu bor hon i egen lägenhet
och planerar att bo kvar i
Åkersberga när hon går ut i
vår.
– Jag trivs jättebra på
skolan för att den är så liten.

Hanna Johansson, Joakim Sjöberg och Hannes Lillstrand är nöjda med sina gymnas

Man umgås med alla och
känner att lärarna verkligen
bryr sig om en, både i skolan
och vad man gör på fritiden.
Även Louise Lundqvist har
valt en liten skola, de är inte
fler än ett 50-tal elever på
RHS Gymnasiet.
– Jag visste hela tiden att
jag ville gå på samhällsprogrammet, jag vill plugga
vidare och utbilda mig inom
socionomområdet. Jag har
aldrig gillat stora skolor eftersom de blir så opersonliga,
säger hon.
Någon som också visste
vad han ville är Joakim Sjöberg som går musikprogrammet på IT-gymnasiet.
– Jag ville läsa musik, men
inte pendla. Därför ratade jag
de mer kända skolorna.
Hans tips till de som ska
välja gymnasium är att lita
till vad de själva vill göra.
– När jag gick på öppet hus
på IT-gymnasiet var det fort-

farande en byggarbetsplats.
De stod och slipade i bakgrunden och sågspånet yrde.
Det fanns inga väggar till det
som skulle bli studios. Många
dras till de stora skolorna i
stan för att det känns säkert,
men även en skola utan väggar kan bli jättebra när den
är klar.

Extra pengar
Skolan får extra pengar i
alliansens första budget
efter valet. En miljon om
året under hela mandatperioden går till IT-satsningar.

– Det här är en långsiktig
satsning som både handlar
om att köpa in datorer och
att utbilda lärare i IT-pedagogik. I dag är internet
en del av vår infrastruktur,
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t sitt val

kommunens gymnasier i korthet
Österåkers gymnasum är det
enda kommunala gymnasiet
i Österåker. Hösten 2010 flyttade man in i nya lokaler. Här
finns både yrkes- och studieförberedande program. Satsar
mycket på modern teknik,
bl a genom ett mediatek och
laptops till alla elever på de
nationella programmen.
www.osterakersgymnasium.se

Foto: magnus pehrsson

IT-gymnasiet startades
1996 i Kista i samarbete med
IT-företag, finns nu på flera
orter. IT har förstås en framträdande roll i alla program,
men inriktningarna spänner
från elektronik och teknik till
musik, media och design.
www.it-gymnasiet.se
Skärgårdsgymnasiet satsar
på en individuell utvecklingsplan för varje elev. Tyngdpunkten ligger på yrkesförberedande program, som frisör

och byggprogrammet, men
här erbjuds också samhällsprogrammet.
www.skargardsgymnasiet.se
John Bauergymnasiet. Det
är tio år sedan det första John
Bauergymnasiet startade,
idag omkring 30 skolor över
hela landet. Erbjuder både
nationella program och sådana som är specialutformade.
Entreprenörskap en röd tråd.
www.johnbauer.nu
RHS Gymnasiet är en liten
skola som finns i Åkersberga
och Norrtälje. Hög lärartäthet
och varje elev har en egen
mentor. Erbjuder estetiska
programmet, handels- och
administrationsprogrammet,
medieprogrammet och samhällsprogrammet.
www.rhs.se
www.gymnasieintagningen.se

sieskolor i Österåker.

Louise Lundqvist bästa tips
till de som ska välja är att gå
på öppet hus ensam.
– Om du går med dina
kompisar hör du bara deras
åsikter och kanske glömmer
bort vad du själv vill. Ingen
från min tidigare klass går i
RHS Gymnasiet, men det är
bara skönt. På det viset blir

gymnasiet en chans att börja
på nytt, även om du är kvar i
Åkersberga, säger hon.
Även Hannes Liljestrand
tycker det är viktigt att vara
självständig.
– Det är lätt att bara göra
som kompisarna. Nästan hela
min gamla klass går i Täby
eller Danderyd. Jag tycker

det verkar jobbigt att pendla
varje dag. Jag visste att jag
ville gå fordonsprogrammet
på en bra skola som ligger
nära. Mitt tips är att ge skolorna i Österåker en chans,
säger Hannes, som går på
John Bauergymnasiet.
Carina Järvenhag

till IT-satsning i skolan
och här måste Österåker
hänga med, säger Elisabeth
Gunnars (FP) kommunalråd
med ansvar för kultur- och
utbildningsfrågor. Tanken
är att intresserade skolor
får ansöka om de särskilda
IT-pengarna. De ska då också
motivera vad pengarna ska
användas till.
Alliansen ger också ett tillskott på 1,5 miljon kronor till
barn med särskilda behov.

– Alla
ska ha
möjlighet att gå
ut skolan med
godkända
betyg i alla
ämnen. Och det ska finnas
tillräckliga resurser så att
alla får det individuella stöd
som de behöver, säger Elisabeth Gunnars.

HALLÅ DÄR!

Skolpengen räknas upp
med två procent, från att ha
varit fryst förra året. En annan nyhet är möjligheten att
ha en mattecoach på nätet.
– Den nya kultur- och utbildningsnämnden, där jag
är ordförande, visar också
att vi vill prioritera skolfrågorna. Det är något som jag
personligen är mycket glad
över, säger Elisabeth.
Carina Järvenhag

…Elisabeth Johansson,
chef för barn- och utbildningsförvaltningen.
Vad ska man tänka på då
man väljer gymnasium?
– Det är viktigt att göra ett
självständigt val utifrån
sitt eget intresse, inte bara
välja som kompisarna.
Ju mer förberedd man är,
desto riktigare blir valet.
Passa på att gå på skolornas öppna hus, prata med
vuxna om deras jobb och
arbetsmarknaden, och
med studievägledaren.
Hur väljer de unga i Österåker gymnasium?
– Många väljer skolor
utanför kommunen, bland
annat i Täby och Danderyd.
Mer än hälften väljer gymnasier i Österåker. Det är en
generell trend att unga drar
sig in mot centrum. Många
elever byter tillbaka till
gymnasier i Österåker när
de upptäcker hur jobbigt
det är att pendla eller att
undervisningen inte motsvarar förväntningarna.
Vilket är det populäraste
programmet i Österåker?
– Samhällsprogrammet
som är brett och högskoleförberedande. Nästa år är
det extra viktigt att tänka
på om man vill läsa vidare
efter gymnasiet eller inte,
eftersom alla program inte
ger högskolebehörighet
Carina Järvenhag

REPORTAGE

NYTT I KORTHET

äldreombud stöder och vägleder
Äldre och deras anhöriga kan ibland ha svårt att framföra

frågor, synpunkter och önskemål kring boende, hemtjänst
eller annan omsorg. Äldreombudet kan då hjälpa till. Att ta
emot synpunkter och önskemål och förmedla dessa vidare till
omsorgspersonal och beslutsfattare, hör till äldreombudets
uppgift. Vill du överklaga ett myndighetsbeslut kan du också
få hjälp. Äldreombudet har dock inte några juridiska befogenheter, utan är endast rådande. Äldreombudet är opartiskt,
och handlägger inte några ärenden eller utövar någon tillsyn.
Äldreombudet har tystnadsplikt och du får vara anonym om
du vill. För mer information kontakta äldreombudet Birgitta
Almén på telefon 08-540 814 81.

Kundval inom familjerådgivning
Österåkers kommun har kundval inom familjerådgivning.
Det innebär att du kan välja den familjerådgivare du önskar
av de som kommunen tecknat avtal med. Kommunen medger
max fem rådgivningstillfällen och söker ni som par ska en av
er sökande bo i Österåkers kommun.
Du som önskar familjerådgivning kontaktar socialförvaltningen via telefon eller besök receptionen i Alceahuset. Du får
då ett material som beskriver hur du går till väga. Materialet
får du via post eller direkt hos socialförvaltningen. Du betalar
en egenavgift på 300 kr/besök.
För mer information: www.osteraker.se, tel 08-540 810 00.

österåkersföretag miljödiplomerade
100 företagare deltog på Svenskt Näringslivs och Österåkers kommuns näringslivsdag i början av november Under
dagen delades diplom ut till de företag som under året miljödiplomerat sig, antingen genom Svanen eller genom ISO
14001/Svensk miljöbas. De företag som fick ”Svanen” var
Runö Möten & Events, Gunilla Runsten, Stensnäs konferens
AB, Mats Groschopp. De som fick ISO 14001/Svensk miljöbas
var Luftrum AB, Ulf Elander samt Bevaknings AB Prevendo,
Conny Söderström.

Fritids för barn till och med 12 åR
Från 1 januari 2011 erbjuder Österåkers skolor sk inskriven fritidshemsverksamhet för 10-12-åringar. Det innebär att
kommunen bättre lever upp till lagstiftningens intentioner
att erbjuda skolbarnomsorg i närheten av ordinarie skola för
barn t o m 12 år. Vanligen går barnet kvar på samma fritidshem som tidigare, men om skolan saknar fritidshem kan även
vissa fritidsgårdar ordna inskriven verksamhet. Verksamheten
är avgiftsbelagd och ansökan görs via kommunens webbsida.
Den öppna fritidsverksamheten för 10 -12 åringar som i dag
finns på skolorna upphör i och med detta från årsskiftet.
Ytterligare en nyhet är att barn till arbetssökande får behålla sin plats i skolbarnomsorgen t o m årskurs tre.
Mer detaljerad information skickas inom kort hem till alla
föräldrar till barn i årskurs 3-5.

TIDNINGEN ÖSTERÅKER nr 6 * 2010

Värdefull va
De flesta av de 32
deltagarna på Sågens
dagliga verksamhet kan
inte tala och är rullstolsbundna. Många har
också syn- och hörselnedsättning. Tack vare
kunnig och engagerad
personal och avancerad stimulering får de
möjlighet till individuell
utveckling.

S

ågen arbetar

mycket med sinnesstimulering.
Genom sång,
musik, rörelse
och olika former av beröring stimuleras utvecklingen
hos deltagarna. Ofta har de
tilläggshandikapp såsom
epilepsi, autism och kan ha
syn- och hörselnedsättning.
Verksamheten har en tydlig
struktur som ger trygghet
och alla har individuella
dagsscheman. Det är viktigt
att hitta ett sätt att kommunicera, vilket genomsyrar alla
aktiviteter på Sågen. Målet är
att utveckla de resurser och
förmågor som finns hos varje
deltagare.

”

På Sågen finns ett sk Händelserike. I ett rum

Det är viktigt
med fart och
glädje.

– Det kan ta flera år innan
vi ser resultatet av en aktivitet, säger Lotta Söderberg,
handledare på Sågen. När vi
märker att en person verkligen upplever det han tittar på
och börjar få ett samspel med
andra, då värmer det i hjärtat.
En dag på Sågen börjar
med gymnastik där sång,
glädje och beröring är viktiga

Foto: åsa hinndal-anrin
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Dockor förstärker handlingen
i sagorna. Inför kungabesöket
skapades dockor som föreställer
kungaparet.
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ardag för alla
enhetschef på Sågen. Det
ställer krav på en flexibel och
levande verksamhet.

• Daglig verksamhet för
personer med funktionshinder
• 32 deltagare - yngsta 20
år, äldsta 74 år
• Öppettider dagtid efter
behov, stängt röda dagar.
• 14 anställda
• För att få komma till Sågen krävs biståndsbeslut

sat efter målgrupp, säger
Lasse Forseth. Det är lite
unikt med så många deltagare i en daglig verksamhet
med inriktning mot gravt
funktionshindrade. Vi håller
en hög kvalité och har en
väldigt kunnig och engagerad
personal. Jag tror det är därför vi har ett så gott rykte.
Åsa Hinndal-Anrin

Foto: åsa hinndal-anrin

Sågen har också ett så
kallat Händelserike som
består av upplevelserummen
Björkhagen, Svarta rummet,
Vita rummet, Massagerummet, Aktivitetsrummet och
Musikrummet. I alla rum har
man arbetat med färger, ljud
och form. Massagerummet är
grönt (lugnande), aktivitetsrummet är gult och rött (lärande och aktiverande) osv.
Överallt går det att känna på
saker, alltifrån tegelstenarna
och björkstammarna i Björkhagen till ljusslingorna i Vita
rummet. Här kan många sinnen stimuleras samtidigt.
– Vi satsar mycket på genomtänka aktiviteter anpas-

sågen

m finns bl a ett bollhav. Att ligga i bollhavet tränar kroppsuppfattningen.

orsak och verkan. Mycket
bygger på igenkänning och
upprepning.
– Att göra saker i grupp
är jätteviktigt, säger Hanna
Jäger, arbetsterapeut på Sågen. Utvecklas det gör man
tillsammans.
På Sågen arbetar man

även med teckenträning för
dem som behöver stöd i sin
kommunikation. Att sjunga
sånger med tecken till är en
bra aktivitet för att öva på
tecken som man har nytta av
i det dagliga livet.
– Varje individs behov styr
oss, säger Lasse Forseth,

Foto: åsa hinndal-anrin

delar. Sedan följer morgonsamlingen där man klargör
hur dagen ser ut. Syftet är
att varje individ ska bli sedd
och bekräftad, öva kommunikation, socialt samspel och
få en tidsuppfattning. Sedan
löper dagen på med diverse
aktiviteter i olika grupper,
allt anpassat efter individens
behov, t ex bakning, gymnastik, sjunga visor, drama,
bada, rida, skapa figurer
till sagor i olika färger och
material, öva rullstolsdans
eller delta i sportklubb. Det
är viktigt med fart och glädje,
att känna gemenskap, öva
kroppsuppfattning och träna

Ett bildschema tydliggör strukturen för dagen. Hanna Jäger visar hur
det kan se ut.

PROFILEN: MICHAELA FLETCHER SJÖMAN
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Foto: Ulrika Carlstein
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Michaela Fletcher Sjöman är en flitig bloggare och twittrare.

Full fart mot
Österåkers framtid
I JANUARI BLIR Michaela Fletcher Sjöman nytt kommunalråd i Österåker. Samtidigt tillträder hon posten som Kommunstyrelsens ordförande efter att ha
gjort en politisk kometkarriär. Hon tror att Österåker
har alla möjligheter att uppnå visionen om att bli en
skärgårdskommun i världsklass.
– Det finns så mycket att göra, säger hon. Jag vill
sätta Österåker på kartan.

M

ichaela Flet-

cher Sjöman
flyttade till
Österåker
2004, fick
uppdraget att leda valarbetet för Moderaternas
lokalförening 2006 och blev
föreningsordförande ett par
månader senare. Då alliansen
vann kommunalvalet blev
hon politisk sekreterare och

fick också uppdrag i ett par
nämnder.
– Det var en tuff men
mycket lärorik tid, säger hon.
Dessa erfarenheter är givetvis värdefulla i mitt nya uppdrag som kommunalråd och
ordförande i Kommunstyrelsen. Att ha gått i skuggan av
nuvarande ordförande, Ingela
Gardner Sundström, under
några år har också bidragit
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till att jag känner mig trygg
med de utmaningar och det
ansvar som väntar mig.
Som tonåring var Michaela
aktiv i Moderata Ungdomsförbundet, bl a tillsammans
med statsminister Fredrik
Reinfeldt.
– Men det var Gösta Boman som var min idol, säger
Michaela och skrattar.
Det var först då hon flyttade till Österåker 2004 som
det politiska engagemanget
tog fart. Som nyinflyttad i
kommunen fick hon tidningen Välkommen till Österåker
och i den en inbjudan från
Moderaternas lokala förening att bli medlem.
– Ryktet gick att barnsomsorgen i Österåker inte var
bra, berättar hon. Med egna
barn i förskolan ville jag
sätta mig in i frågorna och
kunna påverka. Därför blev
jag aktiv i föreningen.
Michaela kom snabbt att

lära känna Österåker och
många av dess invånare
eftersom hennes mans släkt
har bott här sedan åtta generationer tillbaka.
– Jag är uppvuxen i Viggbyholm och Djursholm och
bodde sedan inne i Stockholm, berättar Michaela. Men
nu är jag Österåkersbo sedan
flera år tillbaka och jag gillar
verkligen den här kommunen. Den har otroliga utvecklingsmöjligheter! Det är en
härlig nybyggaranda här och
den ska vi ta tillvara.
Då Michaela var 12 år
gick hon på internatskola
i England. Då det var dags
för gymnasiestudier hade
föräldrarna planer på att låta
henne gå på Lundsberg. Men
Michaela ville annat.
– Jag letade efter gymnasielinjer som inte fanns på
Lundsberg, berättar Michaela. Det blev vårdlinjen och det
är jag så tacksam för idag.

Den tidiga erfarenheten från
internatskola som 12-åring
gav inte mersmak. Internatskola är så tydligt individuellt
och för mig räckte det med
den första erfarenheten.
Redan som ung tonåring
skrev Michaela politiska inlägg i sin dagbok. Idag delar
hon gärna med sig av sina
åsikter, inte bara i Kommunfullmäktige utan också ofta
genom bloggar, på Facebook
och Twitter.
– Då jag var 14 år skrev jag
bl a om Sovjets invasion i Afghanistan, berättar Michaela.
Jag skrev också att ”politiker
måste vara ett släkte för sig”
och det vidhåller jag än idag.
Det gäller att ha tålamod,
något som jag får jobba med,
men också att vara envis och
att ibland kompromissa.

”

Jag vill att
människor
utanför Österåker ska säga: Där
vill jag bo!

Eftersom Michaela alltid
har haft stort intresse för
människor och olika kulturer sökte hon sig till arbeten
inom vården och i resebranschen innan hon utbildade
sig till marknadsekonom.
Hon har bl a arbetat som
reseledare på Vingresor.
– På Ving fick jag tidigt
ta stort eget ansvar vilket
gjorde att jag växte enormt,
både som människa och som
medarbetare. Mina idéer och
åsikter togs på allvar. Det
är oerhört viktigt att känna
stolthet för den organisation
man jobbar i och få uppskattning för det man gör. På
Ving var jag nästan beredd
att tatuera in Vingloggan på
armen, så stolt var jag, säger
hon och skrattar.
Att Michaelas hjärtefrågor
ligger i kommunens kärn-

verksamheter, vård, äldreoch barnomsorg och skola är
därför inte oväntat.
– Människor med idéer
inspirerar mig, säger hon. Jag
vill lyssna på dem, lära och
utveckla mig själv och dela
med mig av min kunskap.
Jag vill verkligen bidra till att
människor ska få det bättre.
Österåkers kommuns
vision om att bli en skärgårdskommun i världsklass
tar Michaela på största allvar.
Hon menar att grunden för
Österåkers utveckling är lagd
i och med kommunens goda
ekonomi.
– Det finns så mycket att
göra, säger hon. Jag vill sätta
Österåker på kartan. Jag
vill att människor utanför
Österåker ska säga: ”Där vill
jag bo!”
Michaela tror att Öster-

åker har alla möjligheter att
utvecklas enligt visionen.
Men för att nå dit måste
skola, vård och omsorg fungera och medborgarna måste
vara nöjda med den service
som erbjuds. Parallellt vill
hon också utveckla orten,
t ex öka tillgängligheten till
skärgården.
– För att lyckas måste vi
föra en bra personalpolitik,
poängterar hon. Personalen
är den viktigaste resursen vi
har, är ansiktet utåt och de

Micahela
Född: 1966 i Stockholm
Familj: Maken Jonas, banen
Elisabeth, 6 år, Max, 9 år.
Bor: Norrö
Aktuell: Tillträdande Kommunstyrelseordförande.
Bästa med Österåker:
Skärgården, närheten till
stan, kommun i utveckling.
Här finns möjligheterna!
Dold talang: Talar turkiska
och bergsklättrar.
Intressen: Motorcross.
Umgänge med släkt och
vänner. Älskar att samlas
kring middagar och att arrangera fester.
Upprör: När folk vinklar
saker och försöker skapa en
opinion som inte finns.
Österåker om 10 år: En av
de bästa skolkommunerna i
Stockholms län. Österåkers
kommun är länets bästa
arbetsgivare. Fortsatt låg
kommunalskatt. Kommunen
växer i lagom takt. Halva
Kanalstaden är på plats.

våra medborgare möter. Det
är också viktigt att förstå
våra olika roller. Vi politiker har visioner och sätter
långsiktiga mål, men det är
tjänstemännen som är experterna och utförarna. Vi är inte
vad vi säger, vi är vad andra
säger att vi är, avslutar hon
Ulrika Carlstein

- Jag har nog varit på rätt plats vid rätt tillfälle, säger Michaela
Fletcher Sjöman som älskar motorsport.
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AVFALL OCH återvinning
OFÖRÄNDRAD
AVFALLSTAXA
Den årliga översynen av

avfallstaxan är nu gjord.
Ingen höjning behöver göras
inför 2011, både taxan för
hämtning av hushållsavfall
och för slamtömning förblir
oförändrad.
Taxan för hämtning av hushållsavfall blir därmed densamma för tredje året i rad
för majoriteten av hushållen.

Information om
avfallshantering

Information om avfallshantering hittar du i
Miljökalendern och på
www.roslagsvatten.se.

Ragn-Sells AB
08-795 47 40
roskund@ragnsells.se
Hushållsavfall - abonnemang, fakturor, utebliven
hämtning.

Roslagsvatten
08-540 835 39
slamost@roslagsvatten.se
Slamsugning, tömning
av fettavskiljare, beställning av miljökalendern,
dispenser.
08- 540 835 00
Beställning av miljökalender, dispenser.

Förpacknings- och
tidningsinsamlingen
0200-88 03 11
info@ftiab.se
Återvinningsstationer skötsel och tömning .
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Vintern en utmaning
Senaste vinterns rikliga
snömängder orsakade problem för avfallshanteringen i Österåker. Med detta
färskt i minnet bör det bli
lättare att klara vinterns
utmaningar.
Vad bör du som abonnent
tänka på inför vintern? För
att tömningen ska fungera
är det viktigt att skotta bort
snön fram till sopkärlet, och
även under och kring det så
att det står på en plan yta.
Sanda från gatan till kärlet.
Ställ inte bilen längs redan
trånga vägar och undvik helt
att parkera på vändplatser
för att inte hindra renhållningsfordonen.
Ibland lyckas inte renhållningsfordonen tömma dina
sopor på ordinarie dag på
grund av dåligt väglag, sjukdom eller av andra skäl. Låt
då kärlet stå utställt tills det
tömts. Uteblir tömningen mer
än 24 timmar kontakta RagnSells. Se kontaktuppgifter till
vänster.
Väg- och samfällighetsföreningar bör meddela Roslagsvatten sina kontaktuppgifter och vilka vägar som
ingår. Det innebär att Roslagsvatten snabbt kan nå rätt
kontakt för att lösa problemen, t ex när det inte går att
ta sig fram på en väg. Skicka
kontaktuppgifterna till david.
dotzsky@roslagsvatten.se.

nytt abonnemang
Vet du redan nu om att
dina sopmängder kommer
att förändras nästa år? Då
är det dags att kontakta
Ragn-Sells kundtjänst för
att få rätt avgift för hela
året. Läs mer i miljökalendern och taxan om vilka
abonnemang som finns

Det är viktigt att röja bort snön kring din soptunna för att tömningen i
vinter ska fungera problemfritt.

Miljökalender 2011
andra helgen i januari dimper en ny miljökalender ner
i brevlådan hos alla hushåll
i Österåker. Här hittar du
viktig information om din av-

fallshantering. Från mitten av
december kan du ladda ner
miljökalendern från www.
roslagsvatten.se.

UNG I ÖSTERÅKER
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LAN i Bergagårdens lokaler i
början.Vi har självklart alltid
en vuxen styrelsemedlem vaken under alla tider på dygnet för att hålla ställningen.

LAN-fabriken i Österåker arrangerar 5-6 LAN per år.

LAN i Österåker
Du vet förmodligen vad
LAN* är, men visste du att
det finns en LAN-förening
i Österåker? Föreningen
har funnits sedan 2005 då
en grupp dataintresserade
ungdomar slog sina kloka
huvuden ihop. Styrelsen
berättar om föreningen.

Vilka är ni?
LAN-fabriken är en förening
med bas i Åkersberga. Vår
grundidé är att skapa LAN
för ungdomar i kommunen,
till en rimlig kostnad och
under ordnade former.

Hur når man er?
Vår kassör Joel Lundgren
är fritidsledare och ofta ute
bland ungdomarna. Han
kommer de flesta i kontakt
med. På www.lanfabriken.se
kan man läsa om vår förening, där finns även ett forum
där alla som registrerar
sig kan kommunicera med
varandra och styrelsen. Detta
går även att göra via vår Facebook grupp “Lanfabriken”.

Fritidsgårdarna Österåker
hade ett ganska stort finger
med i spelet i början och var
med och föreslog föreningsstart.

Krävs egen utrustning?
Ja, självklart. LAN betyder, i
regel att man tar med sig sin
egna dator, skärm, kablage
och kringutrustning.

Hur många medlemmar?
Ca 50 och det är nära vår
maxgräns. Vi saknar tyvärr
en stående lokal där vi kan
hålla LAN för fler deltagare.

Kostnad?
Ett års medlemskap kostar
100 kr och då ingår avgiften
för LANet där man blir medlem. Efter det så kostar varje
LAN ca 20 kr i ett år framåt.

LAN - Hur ofta och var?
5-6 per år, oftast i Tråsättraskolans matsal. Vi hade även

PÅ GÅNG
Fredagsverksamhet på
Bergagården
3/12 Rockgård för åk 7 och
äldre. Entré 30 kr kl 19-00
10/12 Julmys för åk 7 och
äldre. Entré 10 kr kl 19-23
17/12 MellanstadieDisco för
åk 4-6. Entré 40 kr kl 19-22
14/1, 21/1, 28/1 – Se affischer på gårdarna eller
besök www.fritidsgardarna.
se
Jullovet
Tråsättra-, Solskiftes- och
Ljusterögården har stängt
23/12 - 7/1
Bergagården har öppet
23/12 – 7/1 se exakta öppettider på www.fritidsgardarna.se
Tack för det här året.
God Jul & Gott Nytt År
Mer information hittar du
alltid på vår hemsida
www.fritidsgardarna.se
eller ring 540 81578 alt
540 81560

Ulrika Carlstein

*Local area network.

Familjeföreställning på Berga teater

Hur länge har du hållit på?
Ungerfär i tre år.

Missa inte barnteatern och

Hur ofta LANar du?
Brukar bli 10-13 gånger om
året i Åkersberga.

besöket av en av vår tids
största svenska bilderboksskapare!
Den 5 december ges ”Siv
sover vilse” på Berga teatern
kl 13, fritt efter boken av
Pija Lindenbaum. Det är en
familjeföreställning för barn
från 5 år som handlar om
det stora äventyret att sova
över. Biljetter finns på Ticnet
samt på Akademibokhandeln i Åkersberga centrum.
Efter förställningen signerar
författarinnan Pija Linden-

baum sina
böcker
mellan
kl 14 -15.
Pija har bl
a skrivit
böckerna
”Gittan och
gråvargarna”, ”Lill-Zlatan och morbror Raring” och ”Kenta och
barbisarna”. Hon har fått
mängder av priser för sina
insatser för svensk barnlitteratur.
Carl Oscar Törnros
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LANar många av dina kompisar?
Ja, ungefär 90% av killarna
jag känner.

Oscar Gimströmer , 15 år, från
Tråsättraskolan gillar LAN.

Varför LAN?
Därför att det är roligare
att gibba (spela) med sina
kompisar i samma lokal.

Vad tycker du om Lanfabriken?
Lanfabriken är bra. Men de
måste bli bättre på att tydliggöra när det är LAN.
Ulrika Carlstein

Läs mer: www.lanfabriken.se.
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KALENDERN

Evenemang i Österåker, öppna för allmänheten. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och felaktigheter i kalendern.
Evenemangstips, e-post: evenemang@osteraker.se Tel: 540 810 85
Mer om evenemang på www.osteraker.se. och www.roslagen.se

NOVEMBER

Söndag 19 december
Vi sjunger in julen Körerna
Laudate och Tonkraft. Berga
Brass Band. Kl 16-17 och 18.3019.30 i Österåkers kyrka.
Sjung in julen med brassensemble och barnkör. Kl 18 i
Säbykyrkan.

20 november – 5 december
Utställning av K. EricssonJourdan och N. Sjöström. Lör- &
söndagar kl 12-16 på Österåkers
Konsthall Länsmansgården.
Arr: Österåkers konstförening
21 november – 20 december
Konstutställning på Runö
kursgård. K. Paleologos. Fri entré. Arr: Runö möten och events
Lördag 27 november
Lions julmarknad. Kl 10-15 på
torget i Åkersberga centrum.
Kröning Österåkers lucia kl 12.
Arr: Lions Club i Österåker
27 november – 5 december
Julmarknad med keramik,
hantverk, fika. Lör- & söndagar
kl 11-16 i Mjölnarströms gamla
skola, Ljusterö. Arr: Ljusterö
konst- & hantverksförening
27 november – 19 december
Adventsmarknad med konstsmide i Wira Bruk. Lördagar,
söndagar kl 11-16. Butiken öppet även fredagar kl 13-16. Arr:
Wägerths konstsmide
Söndag 28 november
Adventsgudstjänst med Agriakören. Kl 11 i Säbykyrkan.
Arr: Säbykyrkan
Ljuståg med adventssånger.
Körerna Blandade toner och
Ceciliakören. Kl 19-20 i Österåkers kyrka. Arr: ÖsteråkerÖstra Ryds församling
28 november – 12 december
Traditionell julmarknad. Söndagar kl 12-16 i Norrö tingshus.
Arr: Österåkers slöjdgille
T o m – 18 december
Lagom med sex och dragharmonika. Club 96 revy. Fredagar,
lördagar kl 19.30 på Berga teater. Entré 350 kr. Arr: Club 96
T o m 12 december
Utställning av konstnärerna
inom Österåkers KRO/KIFgrupp. Lördagar, söndagar kl
12-16 på Österåkers Konsthall
Länsmansgården. Arr: Österåkers konstförening

Musikskolans julkonserter
20-21 december. Barnkören Bubblorna, kammarorkestern, Måndagsbandet, sångsolister. Kl 19, Österåkers k:a.
Entré 40 kr, varav hälften till förmån för Världens Barn.
Biljetter säljs på Musikskolan, Storängs 16A, mån-tors
kontorstid samt på Österåkers bibliotek. Österåkers musikskola i samarbete Österåker-Östra Ryds församling

DECEMBER
Onsdag 1 december
Adventskonsert Agriakören.
Kl 19.30 i Österåkers k:a. Arr:
Österåker-Östra Ryds församl.
1-31 december
Konstverk inköpta till Österåkers kommun visas på Galleri
Vågen, Österåkers bibliotek.
4-5 december
Julmarknad med pepparkakshustävling, barnpyssel, luciatåg, ponnyridning, våfflor, glögg
mm. Kl 11-16 på Åkersberga
växtförsäljning.
Söndag 5 december
Siv sover vilse. Teaterföreställning av Augustprisvinnaren Pija
Lindenbaum. Kl 13 på Berga
Teater. Entré 50 kr. Arr: Österåkers kommun och ABF
Allmän dans i Folkets Hus.
Hasse Svedbergs orkester. Kl
15-18. Arr: Folkets Hus
Söndag 5 december
Adventskonsert Åkersberga
Kammarkör kl 18 i Österåkers
kyrka. Entré 100 kr, barn fritt.
Arr: Österåker-Östra Ryds församling och Medborgarskolan
Lördag 11 - 12 december
Konsthantverkarnas julmarknad. Kl 12-17 på Österåkers
konsthall Länsmansgården.
Arr: Österåkers konstförening

Lördag 11 december
Vintage Jul med försäljning,,
tipsrunda, Ljusterökören samt
Österåkers Lucia framträder
kl 14. Ljusterö torg kl 11-16. Arr:
Handlarna på Ljusterö Torg
Julmarknad Kl 10-15 i Linanäs.
Söndag 12 december
Luciatåg med Östra Ryds
barnkörer. Kl 16-17 i Östra Ryds
kyrka. Arr: Österåker-Östra
Ryds församling
Musikgudstjänst kören Exaudi.
Kl 18-19 i Åkersberga k:a. Arr:
Österåker-Östra Ryds församl.
Måndag 13 december
Livat julshow. Kl 18.30 på Berga Teater. Entré 80 kr vuxna,
40 kr barn upp till 12 år, fri entré
barn u 3 år. Arr: Kulturföreningen Livat tillsammans med
Lions i Österåker, Fix Media AB.
Lördag 18 december
Julkonsert m Non Silentium
och Österåkers Kammarorkester. Kl 16-17 o 19-20 i Österåkers
kyrka. Arr: Österåker-Östra
Ryds församling

Fredag 24 december
Samling vid julkrubban. Kl 11 i
Säbykyrkan.
Julnattsmässa med Östra
Ryds kyrkokör. Kl 23-00.30 i
Östra Ryds kyrka.
Julnattsmässa med Gospelkören. Kl 23.30-00.30, Österåkers kyrka.
Lördag 25 december
Julotta med grötfrukost kl 7 i
Säbykyrkan.
Julotta. Kl 6-7 i Österåkers k:a,
kl 7-8 i Östra Ryds k:a, kl 8-9
finsk julotta i Åkersberga k:a.
Fredag 31 december
Nyårsbön. Kl 17-18 i Österåkers
k:a kl 17-18 i Östra Ryds k:a.

JANUARI
Lördag 1 januari
Ekumenisk fredsgudstjänst.
Kl 18 i Åkersberga kyrka.
Torsdag 6 januari
Musikgudstjänst Big Papa
Henry’s New Orleans Jazz
Band. Kl 16-17 i Östra Ryds k:a.
Konsert ”Världens ljus” med
Berga Brass Band. Kl 19.3020.30 i Österåkers kyrka.
Söndag 9 januari
Vi sjunger ut julen. Kören Exaudi. Kl 16-17, Östra Ryds k:a.
14 januari – 5 februari
Utställning av E Sandell. Oljemålningar och porträtt, Galleri
Vågen, Österåkers bibliotek.

SATUJA SUOMEKSI KIRJASTOSSA
Satutunnit kirjastossa lauantaisin näyttelijä Katarina Rodopouloksen
johdolla. Lapset on jaettu kahteen ryhmään: 2-5-vuotiaat, klo 11-12 ja
6-10-vuotiat, klo 12-13. Ei osallistumismaksua. Tule mukaan!

Sagor På Finska I Biblioteket
Lördagar, 2-5-åringar kl 11-12 och 6-10-åringar kl 12-13. Skådespelare
Katarina Rodopoulos läser. Ingen kostnad. Välkommen!

