Välkommen till Österåker

Välkommen till oss i skärgårdskommunen Österåker!

Antal invånare: 43 400
(fördubblas under sommaren)
Medelålder: 40 år
Företag: Drygt 6 600 registrerade företag, Österåkers
kommun är den största
arbetsgivaren.
Föreningar: Drygt 200
Yta: 558 km², varav 244 km²
är vatten.Vattnet utgörs av
9 km² sjöar och 235 km² hav,
vikar och Åkers kanal.
Kommungränsen: cirka
16 mil
Strandlinje: cirka 93 mil
(inklusive de 1 100 öarna)
Skattesats: 29:83

Tre mil till Stockholm, 1 100 öar,
93 mil kustlinje och ett lite härligare
sätt att leva. Vi i Österåker är stolta
över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Här hittar
du lugnet och en rik fritid för hela
familjen.
Vi är många som tycker att Österåker är en alldeles
härlig plats att leva på. Förra året valde ytterligare
1 163 personer att bli Österåkersbor. Hit flyttar
många för den fantastiska naturen, bomiljön och
fritidslivet. Vårt mål är faktiskt att vara den kommun
i Stockholms län som har det rikaste fritidslivet i
skärgårdsmiljö. Vi tror att du kommer att hålla med!
Men även närheten till Stockholm och världen genom Arlanda attraherar, liksom Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan som ligger
intill Roslagsbanan. Med bil tar det runt 30 minuter
att nå Stockholms city från centralorten Åkersberga.
Med tåg ett par minuter extra.
Här utvecklar vi en långsiktigt hållbar miljö där natur
och människor kan samverka.

Skärgårdsliv, småstad eller livet
på landet? Här kan du välja
Från sekelskifteshus till nybyggt, från
punschveranda till uteliv på balkong,
i lägenhet eller hus. Att välja hur du
vill bo är högst personligt.
Här i Österåker finns alla möjligheter; nybyggt med
stadskänsla och havsnära läge eller kanske tvärtom,
lantligt läge med utsikt över fält, skog och historiska
kulturlandskap. I Österåker växer nya, spännande
bostadsområden fram, bland annat den växande
Kanalstaden med skärgårdskänsla mitt i Åkersberga
och flera områden nära hav och natur. Det finns
också många platser i kommunen som erbjuder äkta
lantliv. Vad drömmer du om?
Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär och med en levande stadskärna.
Österåker jobbar bland annat mot målet att vara
länets mest attraktiva skolkommun. Behovet av såväl
skolor och förskolor tillgodoses och det finns en
variation i utbud.
Ett av Österåkers främsta kännetecken är entreprenörsandan och en stark kultur av företagande, små
som medelstora företag, vilket är viktigt för kommunens fortsatta utveckling med stark lokal arbetsmarknad. Samtidigt finns möjligheterna i och kring
Stockholm på nära håll.

Aktiv fritid i skärgård och natur
– nära utbud för hela familjen
Skärgården är nog det som de flesta
förknippar med Österåker. Och visst
stämmer det. Nära hälften av kommunens yta består av vatten.
Båtar, bad och bryggliv finns alltid nära i Österåker.
Här finns en av landets största båtklubbar och flera
marinor.
Men Österåker bjuder också på gott om naturområden för sport och friluftsliv. Orörd natur i det stora
och tysta skogslandskapet i nordost, den tätortsnära
naturen och parkerna i och kring Åkersberga samt
naturen längs kustbandet och på öarna. Här hittar
du bland annat motionsspår, vandringsleder, skatepark, ridstigar och mountainbike-leder.
Utöver de många idrottsanläggningar som finns,
färdigställs en ny friidrottsarena av SM-standard och
flera nya idrottshallar byggs. Föreningslivet är väldigt
aktivt. Här kan alla hitta en aktiv fritid.
Många känner också Österåker som kommunen
med inte mindre än fem olika golfanläggningar med
några av Sveriges tuffaste mästerskapsbanor.
Utbudet av kulturaktiviteter av olika slag är stort.
Österåker har en spännande historia som visar sig
genom ett rikt kulturarv med kulturmiljöer och
fornlämningar.

Vill du veta mer om Österåker?

Österåkers kommun • 184 86 Åkersberga • 08-540 810 00
kommun@osteraker.se • www.osteraker.se
facebook.se/osterakerskommun
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Vad roligt! Besök oss på österåker.se. Där hittar du
mer information om att bo, studera, arbeta och starta
företag i Österåkers kommun.

