
När Katja Werner flyttade till Fredsborg tog 
hon initiativet att starta en grupp på Facebook 
för nattvandring i området. I dag har över 60 
grannar gått med i gruppen för att visa sitt 
intresse och engagemang. 

– Vi som köpt hus här vill ha en lugn, trygg 
och naturnära uppväxt för våra barn. Freds-
borg är ett lugnt och trevligt villaområde och så 
vill vi att det ska förbli, säger Katja Werner.

FÖREBYGGANDE INSATS
Nattvandrande vuxna fyller en viktig funktion 
för tryggheten på de platser där ungdomar 
finns. Nattvandring är en av många förebyg-
gande insatser för att minska brott. Risken 
för att begå eller råka ut för ett brott är större 
vid användande av droger eller alkohol. De 
flesta som testar droger gör det efter att de har 
druckit alkohol. Därför är det bästa sättet att 
hålla ungdomar borta från droger att se till att 
de avstår från alkohol. Här spelar engagerade 
vuxna en stor roll.

– Det bästa vi kan ge våra barn och unga 
är vår närvaro, omtanke och tid. Det är viktigt 
att vi vuxna visar att vi finns och att vi bryr 
oss. En god boendemiljö skapar vi med ett 
betydande inslag av närvarande vuxna, säger 
Katja Werner.

LÄT T AT T KOMMA IGÅNG
För att göra det enkelt att komma igång att 
nattvandra har Österåkers kommun tagit 
fram ett färdigt upplägg i samverkan med de 

kommunala väktarna och kommunpolisen. I 
Fredsborg testar Katja Werner och hennes 
grannar en skräddarsydd lösning. 

– För att tröskeln ska bli lägre att delta vid 
nattvandring är det valfritt att gå en timme 
eller fler, men vi går alltid minst tre personer åt 
gången. Innan vi går ut hör vi av oss till kom-
munens väktarbil så att de vet att vi är ute och 
att vi finns tillhands, berättar Katja Werner.

Till dig som är intresserad att starta 
nattvandring i ditt område har Katja Werner 
några användbara tips.

– Krångla inte till det! Gå när ni kan. Lite 
är bättre än inget. Kontakta kommunen så 
hjälper de dig att komma igång, säger hon.

I FOKUS: TRYGGHET

Grannar nattvandrar för unga

ditt Österåker
NYHETER FRÅN ÖSTERÅKERS KOMMUN 
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Från vänster:  
Fredrika Riahi Löfdahl, 
Katja Werner och  
Michael Rexestrand.

Samverkan mellan kommun, polis och Österåkersbor spelar en stor roll för 
tryggheten i det offentliga rummet. Möt Katja Werner som tillsammans med 
sina grannar nattvandrar för en god boendemiljö i Fredsborg.

Österåkers kommun har sedan flera år en 
positiv trend med minskad brottslighet och 
färre allvarliga störningar. Polisens trygg-
hetsmätning för 2021 visar att Österåker har 
uppnått den lägsta nivån av narkotikarelat-
erade brott på fem år. Våldsbrott som sker i 
offentliga miljöer har också minskat kraftigt. 

– Det är glädjande men samtidigt får vi 
inte slå oss till ro, vi måste hela tiden arbeta 
för att kommunen ska förbli bland de mest 
trygga i landet, säger Kommunstyrelsens 
ordförande Michaela Fletcher (M).

Tryggheten i Österåkers kommun ökar 
tack vare en rad olika åtgärder. Det handlar 
till exempel om samverkan mellan kommun, 
polis, bevakningsbolag, bostadsbolag, 
räddningstjänst, fastighetsägaren Citycon 
och inte minst föreningar. Det handlar 
också om att sätta in tidiga förebyggande 
åtgärder för barn och unga, men också 
om förbättringar i våra offentliga miljöer.

– De goda resultaten i Österåker får 
inte bidra till att vi tappar fokus på de prob-
lemområden som trots allt finns. I likhet med 
övriga landet har vi ett stort problem kring 
våld mot kvinnor. Polisen kommer därför i 
närtid intensifiera arbetet för att förhindra 
det. Dessutom fortsätter vi fokuserat och 
målinriktat med att ansöka om tillstånd för 
kamerabevakning, säger Michaela Fletcher.

         Michaela Fletcher.

MEDBORGARDIALOG OM TRYGGHET
Välkommen att föra en dialog om hur du 
upplever tryggheten i din närmiljö. Hur ser 
till exempel lägesbilden ut och vad kan vi 
göra tillsammans? Deltar gör polis, Trygg 
i Österåker, trafikplanerare, fältgruppen, 
vaktbolag, fastighetsbolag med flera. Tisdag 
2 november, parkeringen vid Coop och 
30 november, Åkersberga centrum. 

Så stor är andelen som uppger att de 
känner sig trygga på kvällen i Österåker. 

Det är en ökning sedan förra året.

80%

TRYGGHETEN ÖKAR I ÖSTERÅKER

SÅ JOBBAR VI I KOMMUNEN 
MED TRYGGHETSFRÅGOR
Trygghet är en prioriterad fråga i Österåkers 
kommun och arbetet har gett resultat. 

– Lägesbilden, som kommunen tar fram 
tillsammans med polisen, visar att Österåker 
är en lugn och trygg kommun och det ska 
vi fortsätta att vara, säger Lena Brodin, 
trygghetssamordnare i Österåkers kommun.

Kommunen arbetar proaktivt tillsammans 
med polisen, länsstyrelsen, näringsliv och 
många andra aktörer i samhället för att du 
som bor och verkar i Österåker ska kunna 
känna dig trygg under dygnets alla timmar. 

– Under 2022 blir det lagstadgat att kom-
muner ska arbeta brottsförebyggande och där lig-
ger vi redan långt framme, säger Lena Brodin.

Förebyggande insatser sker tidigt för att 
barn och unga inte ska hamna i kriminalitet 
eller utanförskap. Det sker bland annat genom 
föreläsningar i skolorna och föräldrakurser.  

Att bygga och skapa trygga platser i 
den offentliga miljön är en annan stor del av 
kommunens trygghetsarbete. Bostäder eller 
affärer med stora fönster i markplan är ett 
exempel som bidrar till trygghetskänsla. Att 
skapa platser där många olika människor vill 
vara är ett annat sätt. Därför har kommunen 
skapat en scen på Storängstorget i Åkersberga 
centrum som lockar en blandad publik. 

För att upprätthålla tryggheten spelar 
samverkan som till exempel nattvandring, 

POLISEN: DET BROT TSFÖREBYGGANDE 
ARBETET GER RESULTAT
Österåker har blivit en tryggare plats, det 
visar den kartläggning som Sveriges kom-
muner och regioner årligen gör tillsammans 
med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. Samverkan är nyckeln.

– Under hösten kommer Polisen 
Södra Roslagen samt Österåkers kom-
mun ta fram ett nytt medborgarlöfte och 
samverkansavtal. Det ska spegla vad vi 
prioriterar tillsammans och kommer ha ett 
brottförebyggande perspektiv, säger Madeleine 
Holmström, kommunpolis i Österåker.

Sedan ett år är Madeleine Homström 
Österåkers egen kommunpolis.

– Jag arbetar mycket för att öka polisens syn-
lighet i Österåker. Det är kul att jobba i en kom-
mun som satsar så mycket på det brottsförebyg-
gande arbetet, säger Madeleine Holmström.
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VÄLKOMMEN TILL DIT T ÖSTERÅKER!
Ditt Österåker ger dig en samlad inblick i vad som händer i Österåkers kommun och 
våra olika verksamheter. I ungefär tio utgåvor om året berättar vi om viktiga politiska 
beslut och nyheter som påverkar dig som invånare i din vardag. Här hittar du även tips 
på aktiviteter, olika former av medborgardialoger och evenemang.

– Vi har frågat Österåkersborna hur de vill ta emot nyheter från 
kommunen och vad de vill läsa mer om. Den undersökningen har gett 
oss viktig vägledning när vi nu arbetat fram det här helt nya formatet för 
våra nyheter som också ersätter Magasin Österåker och Din kommun, 
säger Helena Cronberg, kommunikationschef i Österåkers kommun.

Du kan också välja att prenumerera på Ditt Österåker som 
e-nyhetsbrev direkt till din e-post. Anmäl dig på österåker.se/nyhetsbrev.

ÖPPET HUS MED 
KOMMUNST YRELSENS 
ORDFÖRANDE
Välkommen att träffa Kommunstyrelsens 
ordförande Michaela Fletcher (M) som 
svarar på dina frågor och lyssnar på dina 
synpunkter och åsikter. Torsdag 28 oktober 
klockan 18 på Ljusterö bygdegård.

Tips!
Tillsammans kan vi skapa trygghet i Tillsammans kan vi skapa trygghet i 

samhället och samverka mot brott. Vill samhället och samverka mot brott. Vill 
du, dina grannar eller din förening  du, dina grannar eller din förening  

också engagera er? Läs mer på också engagera er? Läs mer på 
österåker.se/nattvandring och  österåker.se/nattvandring och  
kontakta tryggi@osteraker.se.kontakta tryggi@osteraker.se.

FELANMÄLAN
Rapporter från Österåkersborna är 
avgörande för ett fortsatt lyckat arbete 
för ökad trygghet i Österåker. Upple-
ver du att en plats inte är trygg kan du 
rapportera det till kommunen via appen 
Felanmälan Österåker. Finns också som 
e-tjänst på österåker.se.

ABC FÖRÄLDRAKURSER
Som del i det våldsförebyggande arbetet i 
kommunen satsar vi på dig som förälder ge-
nom att stärka föräldrastödet i form av exem-
pelvis ABC föräldrakurser.  Nu kan du som 
är förälder till både små barn och tonåringar 
anmäla dig till höstens ABC föräldrakurser. 
På österåker.se hittar du mer information om 
datum, tider och platser.
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centrum.



– Läsningen påverkar alla skolans ämnen, men har idag 
konkurrens av så mycket annat. Därför behöver vi hjälpa 
eleverna få igång intresset för att läsa och öka förmågan att 
förstå det de läser – att kunna dra slutsatser och se samband. 
När vi förebygger att elever hamnar i läs- och skrivsvårigheter, 
bäddar vi för en likvärdig utbildning för varje elev, säger 
Helene Petschler Selström, specialpedagog vid den centrala 
elevhälsan i Österåkers kommun. 

Just nu pågår en första kartläggning av elevernas läsning i 
de kommunala grundskolorna i Österåker med hjälp av det nya 
digitala verktyget Lexplore. Verktyget analyserar ögonrörelser 
med hjälp av artificiell intelligens och används tillsammans 
med följdfrågor på texten. Tekniken är forskningsbaserad och 
har vidareutvecklats vid Karolinska institutet, KI.

På Skärgårdsstadsskolan är läsaktiviteterna i full gång. 
Skolans specialpedagog Karin Lunde är entusiastisk över de 
tydliga och konkreta resultaten. 

– Nu när i princip alla har screenats första gången får vi 
en tydlig bild av hur eleverna ligger till. Med verktyget kan vi 
se tydligt hur eleverna tar sig fram i läsningen. Vi ser om det 
stoppar, var flytet försvinner. Genom att eleverna svarar på 
frågor om texten ser vi hur de förstår det de har läst. Vi ser 
direkt vad vi behöver lägga kraft på, både i klassen och för 
varje elev, säger Karin Lunde.

Kvalitetsarbetet samordnas av kommunens centrala 
elevhälsa i samverkan med ett nätverk av specialpedagoger och 
på plats i respektive skola.

– Arbetet för att främja läsningen ska vara en del i grund-
paketet i våra skolor, vi har exempelvis rutiner för att främja 
närvaro och nu utvecklar vi vårt gemensamma arbete med att 
främja läsning. Det är extra roligt när vårt arbete också visar 
sig i goda resultat på olika sätt, till exempel hur andelen elever 
som går ut nian med gymnasiebehörighet ökar, säger Helene 
Petschler Selström. 
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Just nu pågår ett viktigt och spännande läsprojekt i Österåkers kommunala 
grundskolor. Med hjälp av ett digitalt verktyg baserat på artificiell 
intelligens, AI, får pedagogerna en träffsäker insikt i elevernas läsförmåga 
och läsförståelse. På så vis kan rätt insatser sättas in i rätt tid.

Krafttag för läsning i Österåkers skolor

Förskolan är en viktig del i barns språkutveckling, 
inte minst för barn som inte har svenska som umgän-
gesspråk hemma. Ett statsbidrag som Österåkers 
kommun har tilldelats för 2021 används till insatser 
för att stärka språkutvecklingen i svenska, utbilda 
förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt och 
öka delaktigheten i förskolan, särskilt för de barn som 
inte har svenska som modersmål. 

– Förskolorna får fortbildning och stöd med 
språkutvecklande insatser genom föreläsningar, 
workshops och nätverkande. En viktig del är också 
att främja ett språkutvecklande arbetssätt hos ped-
agogerna, bland annat genom att ställa öppna frågor 
till barnen. Vi måste själva agera språkliga förebilder 
för barnen, säger Anna Samsioe, specialpedagog 
inom Pedagogcentrum, som leder projektet kring 
språkutveckling.

Öppna förskolan, som möter många barn och 
vårdnadshavare med ett annat umgängesspråk än 
svenska, har fått en egen del av statsbidraget. Genom 
det har Ljusterö öppna förskola öppet en extra 
dag då fokus ligger på just språkutveckling. Berga 
öppna förskola har anställt en extra resurs, utbildat 
all personal och tagit fram nya arbetssätt kring 
språkutveckling, ett arbete som premierades med 
Österåkers kommuns Pedagogpris 2021. 

– Vi har utbildat oss i språkutveckling och fler-
språkighet och tagit fram nya lärmiljöer utifrån det. 
Det har i sin tur skapat samtalsämnen att bygga vidare 
på under våra lekträffar och promenader.  Vi har 
också startat en språkgrupp för vårdnadshavare med 
annat umgängesspråk än svenska där fokus ligger på 
språk, anknytning och förskola, säger Lii Brogården på 
Berga öppna förskola.

Arbetet med språkutvecklande arbetssätt i 
förskolan fortsätter framåt och fler förskolor ges 
möjligheten att delta.

– Vi på Pedagogcentrum gläds åt den utveckling 
vi har kunnat se att projektet redan har genererat. 
Genom det kommer fler barn att stärkas i sin tidiga 
språkutveckling, vilket gynnar dem i resten av sin 
utbildning och framåt i livet, säger Anna Samsioe.

STOR SATSNING PÅ 
SPRÅKUTVECKLING I  
FÖRSKOLAN
Just nu pågår en satsning på att stärka 
språkutvecklingen för barn i försko-
lorna i Österåker. 20 fristående och 
kommunala förskolor deltar i projektet 
och erbjuds både digitala föreläsnin-
gar och skräddarsydda insatser.

SKOLA OCH FÖRSKOLA

DITT ÖSTERÅKER #1 OKTOBER 2021

Här är några av de ärenden som Kommunfullmäktige 
behandlade vid sammanträdet den 18 oktober. 
Du hittar samtliga handlingar och protokoll 
på österåker.se/kommunfullmäktige. 
 

NY DETAL JPLAN FÖR UTÖKNING AV VÄRMEVERKET
En ny detaljplan möjliggör för Sandkilsverket i Säby att 
utöka sin produktion i anslutning till det befintliga värmev-
erket. Målsättningen är att den nya bebyggelsen även ska 
bidra till en välkomnande entré till Åkersberga. 

MER HANDEL VID INFARTEN TILL ÅKERSBERGA
En ny detaljplan ska möjliggöra för Lidl att etablera sig på 
fastigheten vid korsningen Svinningevägen, Rallarvägen 
och väg 276. Förslaget ska möjliggöra en fortsatt utveckling 
av handelsområdet vid infarten och ska precis som värmev-
erket bidra till en välkomnande entré till Åkersberga. 

ÄNDRING AV AVFALLS- OCH SLAMTAXAN
Österåkersvatten AB har arbetat fram ett förslag till en ny 
avfallstaxa som bland annat innebär en omfördelning av 
taxornas rörliga och fasta delar. 

FLER VALDISTRIKT I ÖSTERÅKERS KOMMUN
Österåkers kommun växer och får därmed allt fler röstberät-
tigade. Det innebär att vi behöver utöka antalet valdistrikt 
från dagens 21 valdistrikt till 25 valdistrikt för att uppfylla 
vallagens krav. 

GÖR DIG REDO FÖR BUDGETDEBAT T!
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november är 
det dags för budgetdebatt och beslut om vilken budget som ska 
gälla för Österåkers kommun 2022. Tid: klockan 13. Plats: 
Fullmäktigesalen i Alceahuset, Åkersberga. Du kan även följa 
Kommunfullmäktiges sammanträden i radio och webb-tv. 

Det är inte bara nyhetssidorna du läser just nu som 
är nya när det gäller information från Österåkers 
kommun. Den 19 oktober lanserades en helt ny 
version av kommunens webbplats österåker.se. Med 
ett nytt utseende och ny innehållsstruktur ska det 
bli enklare att snabbt hitta rätt. Innehållet har om-
arbetats för att bli tydligare och mer relevant samt 
följa nya lagkrav på digital tillgänglighet. En ny 
chattfunktion finns också för alla som vill få kontakt 
med medarbetarna på kommunens servicecenter. 
Välkommen in på österåker.se!

POLITISKA BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE

NYHET

NY WEBBPLATS FÖR KOMMUNEN



Vi får många frågor om vildsvin 
och särskilt om de djur som rör 
sig i tätorten och på Ljusterö. 
Österåkers kommun arbetar 
förebyggande och har möjlighet 
att bedriva jakt på kommunens 
egen mark, det vill säga framför 
allt i centrala Åkersberga. En 
målsättning är att på olika sätt 
begränsa vildsvinens närvaro i 
tätorten. 

Kommunen har ett begränsat 
inflytande över hur jakt ska 
bedrivas på någon annans mark. 
Kommunens viltvårdare kan 
hjälpa till att svara på frågor. 
I vissa fall kan de också efter 
överenskommelse mot avgift 
hjälpa till med insatser mot 
exempelvis vildsvin på annans 
mark. Använd gärna kommun-
ens e-tjänst och app Felanmälan 
när du vill ha kontakt med 
kommunens viltvårdare. Läs 
mer på österåker.se/viltvård.

VILDSVIN ORSAKAR 
STÖK MED BÖK
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NYHETER FRÅN ÖSTERÅKERS KOMMUN

30 OKTOBER–7 NOVEMBER 

DAGS FÖR HÖSTLOV!

Tillbringar du höstlovet på hemmaplan finns 
mycket roligt att göra i kommunen. Kanske 
kan det locka med en härlig familjepromenad 
med picknick i något av kommunens 
friluftsområden i Domarudden, Hacksta eller 
Trastsjöskogen? 
     Biblioteket bjuder in till bokfrukost för 
morgonpigga, författarbesök, magi och 
clowneri. För mer information och tider se 
bibliotek.österåker.se. 
     Fritidsgårdarna i Österåker håller öppet 
och det finns alltid något kul som passar alla. 
Information om fritidsgårdarnas aktiviteter 
hittar du på fritidsgardarna.se. 
     För fler tips besök österåker.se/öppetfördig 
och evenemangskalendern på österåker.se. 

11 NOVEMBER  

AUDITION TILL FUNKISFESTIVALEN! 

Gillar du att sjunga och uppträda? Ta 
chansen att få representera Österåker 
i Funkisfestivalen, Sveriges största 
melodifestival för personer över 15 år med 
intellektuell funktionsnedsättning. För att 
få ställa upp ska du vara 15 år eller äldre, 
ha LSS-insats och bo, gå i skola eller jobba i 
Österåkers kommun. Tid: klockan 15.30–18.00. 
Plats: Fyren, Stationsgränd 18 i Åkersberga. 
Läs mer på österåker.se/funkisfestivalen.

10 NOVEMBER  

STRINDBERGS OPLOCKADE GÅS 
– ET T SAMTAL OM TEATERN, 
KONSTEN OCH LIVET

Katharina Lind, kultursekreterare i 
Österåkers kommun och tidigare producent 
vid Strindbergs Intima teater, bjuder in till 
ett Litterärt tea party med gäster som 
skådespelarna Anita Wall och Tuvalisa 
Rangström, cellisten Magdalena Mårding 
och dramatikern och regissören Ture 
Rangström. Tid: klockan 19. Plats: Berga 
teater. Biljetter kostar 100 kronor för 
vuxna, 50 kronor för barn och bokas på 
roslagen.se eller på Österåkers bibliotek.

4 DECEMBER 

SÅNGFÅGELN  – FAMILJEFÖRESTÄLLNING

Ett färgsprakande renässansspel med dans, 
musik och röstakrobatik som utspelar 
sig i  Medicipalatset i Florens. Sångfågelns 
toner är den vackraste musik och de som 
hör fågelns sång sägs förändras för alltid. 
Familjeföreställning, från 5 år. Tid: klockan 
14. Plats och biljetter: Berga teater. 
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Muista katsoa Österåkerin kunnan verkkosivuja osteraker.se/suomeksi. Ota yhteyttä: suomeksi@osteraker.se, 08-540 810 27 tai 08-540 810 00.

AKTUELLT

NU BLIR VI FLER SOM 
KAN RÄDDA LIV!
Från i höst erbjuder Österåkers 
kommun alla anställda utbildning i 
hjärt- och lungräddning. Den livsvik-
tiga utbildningen leds av två av kom-
munens medarbetare, Malin Eriksson 
och Linda Furtenbach, som utbildats 
till instruktörer. Efter utbildningen 
ska deltagarna ha kunskapen för att 
kunna påbörja livräddande insatser 
på såväl barn som vuxna i händelse 
av hjärtstopp och luftvägsstopp, där 
varje sekund räknas. 230 anställda 
inom framför allt förskola, skola samt 
vård och omsorg går utbildningen i ett 
första steg.

– Det känns fantastiskt bra 
och viktigt att vi kan erbjuda våra 
kollegor i Österåkers kommun 
den här utbildningen. Det är en 
livsavgörande, samhällsviktig 
kunskap som våra medarbetare får 
med sig och kan nyttja såväl i sitt 
arbete, som på fritiden, säger Malin 
Eriksson. 

TRÄFFPUNKTERNA  
ÖPPNA IGEN
Nu öppnar träffpunkterna 
Görjansgården, Solgården och 
Solhälla samt mötesplatsen Fyren 
igen. Vi håller fortfarande avstånd 
och stannar hemma vid sjuk-
domssymptom. Mötesplatsen och 
träffpunkterna är till för dig som är 
pensionär. Här kan du vara med 
i olika aktiviteter och umgås med 
andra. Du behöver inte göra någon 
föranmälan och aktiviteterna är 
kostnadsfria om inget annat anges. 
Läs mer om de olika träffpunkter-
nas och mötesplatsens öppettider 
och aktiviteter på österåker.se/
träffpunkter. 

Tips!
Viste du att vi finns i sociala medier?  Viste du att vi finns i sociala medier?  

Du hittar oss på Facebook, Instagram Du hittar oss på Facebook, Instagram 
och Linkedin. Når oss gör du  och Linkedin. Når oss gör du  

på 08-540 810 00 eller  på 08-540 810 00 eller  
redaktionen@osteraker.se.redaktionen@osteraker.se.

ÖSTERÅKERS MULTIARENA TAR FORM 
För ungefär ett år sedan sattes spaden i marken för 
Österåkers stora multiarena. Arbetet pågår nu för fullt vid 
Näsvägen/Svinningvägen och nästa sommar beräknas 
arenan stå klar med plats för mer än 13 000 kvadratmeter 
rörelseglädje och evenemang. Här kommer det att finnas 
hallar för en mängd olika idrotter, däribland basket, 
bordtennis, cheerleading, friidrott, gymnastik, innebandy, 
klättring, skolidrott och trampolin. Det blir kafé, sociala 
ytor, mötesrum, plats för mässor och evenemang och en hel 
del mer. Följ arbetet och se filmer från bygget på österåker.
se/multihall.

SLUSSHOLMEN RESTAURERAS
Har du också sett att det ser stökigt ut på och kring 
Slussholmen i Åkers kanal? Ja, nu är vi i full gång 
med att restaurera och bygga om slussen, dämmet, 
fiskvandringsleden och på själva ön. Just nu är både 
dämme och fiskvandringsled rivna. Pålning för bryggor 
pågår för fullt och marken har förstärkts så att tunga 
maskiner kan ta sig fram. Slussportarna ska restaureras 
och därefter sättas tillbaka. På österåker.se/slussholmen 
kan du följa arbetet i regelbundna rapporter och även få 
information om vad som ska ske, när och varför.
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Så många placeringar har 

Österåkers kommun klättrat i 
Svenskt Näringslivs företags- 
klimatundersökning 2021. Nu 

ligger vi på plats 56 av 290 i landet 
och på plats 1 bland Stockholms 

skärgårdskommuner.

BÄT TRE FÖRETAGSKLIMAT
Svenskt Näringsliv gör årligen en rankning av företagsk-
limatet i Sveriges 290 kommuner. Företagare i Österåker 
har tyckt till i om hur det är att starta och driva företag 
här. Österåker tar ett steg framåt på  områden som brott 
och otrygghet, service och bemötande samt konkurrens 
från kommunens verksamheter. Bäst betyg får Österåker 
gällande kommunalskatt och hur stor del av den kommunala 
verksamheten som är utlagd på entreprenad i privat drift. Ett 
analys- och åtgärdsarbete pågår kontinuerligt i kommunen 
för att förbättra det lokala företagsklimatet ytterligare.

T YCK TILL OM ÖSTERÅKER
Just nu genomför statistikmyndigheten SCB en medborgarundersökning där 1 200 slump-
mässigt utvalda Österåkersbor erbjuds att delta. Är du utvald och har fått ett brev från 
SCB? Vi hoppas att du tar möjligheten att dela med dig av vad du tycker om Österåkers 
kommun – om skola, äldreomsorg, vägar, parker, kommunikationer, service och mycket 
mer. Din åsikt är viktig! Läs mer på österåker.se/medborgarundersökning. Där får du 
också veta hur du kan tycka till även om du inte ingår i medborgarundersökningen.

LEKPLATSEN I  
JÄRNVÄGSPARKEN VÄXER FRAM
Äggflipperspel med ladugårdslook, gökur, dressiner, 
minatyrhus från det gamla Åkersberga, en u-båt 
och mycket mer. Vad är det frågan om? Jo, bakom 
byggdamm och stök i Järnvägsparken växer en helt 
unik ny lekplats fram och som beräknas stå redo för 
lekglada barn och nyfikna vuxna sommaren 2022! Det 
är Åkersbergas by-miljöer från tidigt 1900-tal som har 
inspirerat utformningen av den kommande lekplatsen i 
Järnvägsparken.

ILLUSTRATION: ILLUSTRATION: 
LEKPLATSBOLAGET.LEKPLATSBOLAGET.
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Kolgärdet, 
Trastsjöskogen.


