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  Österåker 2040 

 
Österåkers kommun tar fram en ny översiktsplan som är en 
långsiktig plan för mark- och vattenanvändning i 
kommunen. Den 14 september till 18 oktober 2015 
samlades synpunkter till Översiktsplanens övergripande 
inriktning in. Hela sammanställningen finns på 
osteraker.se/osteraker2040. Här kommer den i kortversion. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Övergripande inriktning: Nu tas en övergripande 
inriktning fram för översiktsplanen. Den utgår från 
kommunens Vision 2020, medborgardialogen samt en 
nulägesbeskrivning av kommunen. 
 
Samråd: Hösten 2016 presenteras ett första förslag till 
översiktsplan och åsikter inhämtas. 
 
Utställning: Efter samrådet revideras planförslaget utifrån 
de inkomna synpunkterna och ställs ut för granskning. 
Under utställningen inhämtas åsikter om förslaget på nytt. 
 
Antagande: Efter utställning beslutar kommunfullmäktige 
om att anta översiktsplanen. 
 
Laga kraft: Beslut om att anta översiktsplanen börjar gälla 
när beslutet vunnit laga kraft. 



 
  

Medborgarna tyckte att tillgänglighet, levande småstad och trygghet 
ska ligga i fokus när kommunen ska växa på ett hållbart sätt, bli 
länets mest attraktiva skärgårdskommun och utveckla Åkersberga till 
en modern småstad. 
 
Tillgänglighet 
Tillgänglighet har varit ett återkommande tema där medborgarna 
efterfrågar fler gång- och cykelvägar, utökad kollektivtrafik i hela 
kommunen och en utveckling av vägnätet. Tillgänglighet är också 
närheten till naturen, skärgården, service och affärer. 
 
Levande småstad 
Medborgarna önskar att Åkersberga blir en mer levande småstad 
med en mysig stadskärna. Det ska finnas en blandning av bostäder, 
service och arbetsplatser liksom mötesplatser som torg, parker, fik 
och restauranger. 
 
Trygghet 
Många efterfrågare fysiska platser med aktiviter som skapar en 
känsla av gemenskap och trygghet. Medborgarna efterfrågar också 
ökad trygghet i samhällsservicen som skola och vård och omsorg. 
Dialogresultatet visar också på att belysningen i kommunen kan 
utvecklas.  
 
 

Tack för alla 
förslag och 
synpunkter! 

 
 

Detta tog vi med oss! 

 
 



 
  

Insamlandet av förslag och synpunkter 

 

Det har funnits en mängd sätt för 
medborgare, intressegrupper och 
organisationer att ta del i dialogen och 
påverka.  
 
Genom workshops, informations- och 
diskussionsträffar, utställning i Information 
Österåker, enkätfrågor, fototävling med 
mera har många deltagit.  



 
  

Dialogens utgångspunkter 

 

Utgångspunkter  
1. Österåker växer 
2. Vi växer hållbart 
3. Vi bygger den moderna småstaden 
4. Österåker är en attraktiv skärgårdskommun 

 
 
Frågor i dialogen 

• Vad är bra i Österåker idag? 
• Vad saknar du i Österåker idag? 
• Vilka platser i kommunen visar du dina besökare? 
• Hur ser dina drömmars Österåker ut? 
• Hur ska kommunen växa och hur kan det ske på ett hållbart 

sätt? 
• Hur utvecklar vi Åkersberga till en modern småstad? 
• Hur blir vi länets mest attraktiva skärgårdskommun? 



 
  

Platser att tycka om, utveckla och 
bevara  

På kommunkartan har medborgare pekat ut platser i 
kommunen som borde utvecklas eller bevaras samt 
sina favoritplatser: 
  

- Smultronställena i kommunen är utspridda 
men många av platserna har en är koppling till 
vattnet. 

- Föreslagna platser att utveckla är samlade 
kring Åkersberga.  

- Föreslagna områden att bevara utgörs främst 
av naturområden så som Hacksta/Röllingby.  

 



 
  

Naturen är en 
viktig del av 
kommunens 

identitet 

En natur- och havsnära kommun 

 

När medborgare beskriver Österåkers 
identitet har det kommit fram att naturen är 
en viktig del i den. Dels den gröna naturen 
och dels havet och skärgården.  
 
Småstadskänslan, småskaligheten och 
närheten till Stockholm återkom också ofta i 
beskrivningen av kommunens identitet.  



 
  

Smultronställen 

 

Under dialogen ställdes frågan: Vilka platser 
i kommunen visar du dina besökare? 
 
Och Österåkers kommuns medborgare 
svarade att naturen är deras stolthet och det 
de helst visar upp. 
 



 

Medborgarnas Österåker 

 Synpunkter Synpunkter 
1. Utveckla gång- och cykelvägar 22. Utveckla Roslagsbanan 

2. Utveckla vägarna 22. Bygg gästhamn 

3. Utveckla kollektivtrafiken i skärgården 22. Bygg cykelvägar på Ljusterö 

4. Utveckla kollektivtrafiken 25. Fler Arbetsplatser 

5. Bevara naturen 25. Satsa på skärgården 

5. Blandad bebyggelse 27. Utveckla båttrafiken 

7. Utveckla centrum 27. Utveckla infrastrukturen 

8. Fler aktiviteter 27. Bygg ut VA-nätet 

9. Utveckla busstrafiken 27. Bevara strandområden 

10. Fler kaféer och restauranger 27. Ett mysigt/trevligt centrum 

11. Satsa på skolan 27. Gemenskap i kommunen 

12. Satsa på trygghet 33. Bevara värdefull natur i tätorten 

13. Fler lekplatser 33. Bevara sammanhängande grönstråk  

14. Utveckla mötesplatser 33. Bygg längs med Roslagsbanan 

14. Fler infartsparkeringar 33. Bygg ungdomsbostäder 

16. Bygg hyresrätter 33. Fler aktiviteter i skärgården 

17. Tillgängliggör naturen 33. Fler kvällsaktiviteter 

18. Bygg i kommunens västra delar 33. Bygg äventyrsbad 

19. Bygg småskaligt 34. Fler parker i kommunen 

19. Bättre belysning 34. Mer stadsliv 

19. Bygg förbifart 34. Förtäta centrum 
 Utveckla  

gång- och 
cykelvägarna 

 

Tabellen visar de vanligaste förslagen och 
synpunkterna som kom in under dialogen.  



  

Kvinnor 
1. Utveckla gång- och cykelvägarna 
2. Utveckla kollektivtrafiken 
3. Utveckla centrum 

 

Män 
1. Utveckla gång- och cykelvägarna 
2. Bevara naturen 
3. Utveckla centrum 

 

Unga 
1. Fler aktiviteter 
2. Satsa på trygghet 
3. Bygg fler lekplatser 

 

Förslag och synpunkter bland 
olika grupper 

 

Intresseorganisationer och 
föreningar 
1. Utveckla vägarna 
2. Blandad bebyggelse 
3. Ta till vara på närheten till vatten och natur 

Företagare 
1. Fler arbetsplatser  
2. Forskning och högskola till kommunen 
3. Satsa på skärgården 



 
  

I fototävlingen #Mittbästaösteråker har alla haft 
möjlighet att skicka in eller ladda upp en bild av sitt bästa 
Österåker. Många fina bidrag har kommit in och det har 
varit svårt att välja en vinnare. 
 
Den vinnande bilden är tagen av Agneta Strandäng och 
visar skridskoåkare i Garnsviken. Bilden visar viktiga 
attraktionsvärden i kommunen som närheten till 
skärgården och naturen och friluftsliv.  
 

#Mittbästaösteråker 

 

Tack för 
alla fina 
bilder! 



 
 

Tack för er medverkan! 

www.osteraker.se/osteraker2040 

Under 2016 fortsätter arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan. Resultatet av medborgardialogen är 
ett viktigt underlag när planförslaget jobbas fram. 
 
På hemsidan osteraker.se/osteraker2040 kan du 
följa arbetet med översiktsplanen. Där kan du 
också ta del av den fullständiga sammanställningen 
av dialogresultatet och även andra utredningar som 
tas fram under arbetet. 
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