
FÖRSTA SOMMARLOVET EFTER FLYKTEN FRÅN KRIGET 

Valeriia,  
läraren Sofia,  

Vlad och Liubomyr

Ett efterlängtat sommarlov har börjat. Precis som vanligt, för många barn. Men för Anna, 
Valeriia, Vlad och Liubomyr är det första sommarlovet i Sverige, efter en minst sagt omtum-
lande vårtermin. Tillsammans med anhöriga har de flytt kriget i Ukraina till Österåker. 

Österåkers kommun arbetar på många 
olika sätt för att möta och guida de 
ukrainska krigsflyktingar som bor i 
Österåker. Bland annat ger vi som 
kommun olika former av stöd att 
komma in på arbetsmarknaden. Barn 
och ungdomar upp till 18 år som söker 
tillfälligt skydd har rätt till förskola, 
grundskola och gymnasieskola. 

– Jag är oerhört stolt över 
hur snabbt kommunen ordnade 
evakueringsboenden när de första 
krigsflyktingarna kom till Österåker i 
mars och för det stora engagemanget 
bland Österåkersborna att hjälpa 
människor i nöd. Nu förbereder 
vi för att välkomna de ukrainare 
som anvisas till vår kommun av 
Migrationsverket och för att möta 
de behov som uppstår i kommunens 
verksamheter, säger Michaela Fletcher 
(M), Kommunstyrelsens ordförande.

   Regeringen har föreslagit att 
Migrationsverket från den 1 juli ska 
anvisa ukrainska krigsflyktingar, som 
nu bor i Migrationsverkets boenden, 
till olika kommuner runtom i Sverige. 
Österåker väntas med anledning 
av det att i höst ta emot ett åttiotal 
krigsflyktingar från Ukraina och vi 
arbetar för att ordna boenden på 
olika platser runtom i kommunen.

På österåker.se/ukraina finns samlad 
information med anledning av Rysslands 
invasion av Ukraina och kommunens 
arbete för ukrainska krigsflyktingar. 
Kommunen har information på 
engelska om bland annat sjukvård, hur 
man söker skola och förskola samt 
om olika aktiviteter som anordnas. 

Under sommaren synliggörs ordi-
narie verksamheter för unga, såsom 
Bergagårdens öppna verksamhet, 
biblioteket och Sommarklubb.

KOMMUNEN MÖTER OCH GUIDAR

 I FOKUS: SKOLA OCH FRITID 
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EXTRA VÄKTARE OCH ORDNINGSVAKTER 
FÖR ÖKAD TRYGGHET I SOMMAR
Tryggheten bland invånarna i Österåker har 
ökat. Samtidigt ser vi framför oss en sommar 
med fler människor i rörelse efter över två år med 
pandemirestriktioner. Kommunen stärker därför 
närvaron av väktare och ordningsvakter i sommar.

Österåkers kommun har ett långsiktigt och 
framgångsrikt arbete för att öka tryggheten och 
säkerheten i kommunen i samverkan med andra 
aktörer. Polisens trygghetsmätning visar att 
tryggheten i kommunen har ökat och att antalet 
polisanmälda brott minskat.

Den ökade tryggheten har samtidigt medfört att 
kommunen har fått avslag på flera ansökningar om 
säkerhets- och trygghetsåtgärder. Kommunen har 
därför beslutat att göra en beställning av extra väk-
tare och ordningsvakter under sommaren. Dessa 
ska komplettera ordinarie kommunväktarbil, arbeta 
uppsökande, samt skapa trygghet och ordning.

– En trygg miljö är ett prioriterat mål för 
Österåkers kommun. Våra insatser för att öka 
tryggheten och säkerheten i kommunen har gett 
resultat, men jag ser att ytterligare insatser behövs, 
säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens 
ordförande.

ÄNTLIGEN SOMMARLOV!
Under sommarlovet finns mycket att göra på 
hemmaplan för barn och unga. Till exempel 
har fritidsgårdarna öppet och Sommarklubb 
kommer att ha aktiviteter under veckorna 
27, 28 och 29. För dig med yngre barn har 
kommunen flera olika aktivitets- och lekparker 
som är fria att besöka. Fler tips på aktiviteter 
inför sommarlovet hittar du på österåker.se.

Ungdomar ägnar sig gärna åt bad och 
grill på sommarlovet. Prata gärna med din 
ungdom om vikten av att släcka grillplatserna 
ordentligt och ha gärna lite extra kontakt 
under de sena sommarkvällarna. 

LUSTGAS OCH E-CIGARET TER 
BLAND UNGA
Den senaste tiden har polisen och kommunens 
bevakningsföretag vid flera tillfällen uppmärk-
sammat tomma lustgastuber, lustgaspatroner och 
rester av ballonger bland annat vid Garnsvikens 
badplats och Kottvägens lekplats. Den lustgas 
som används inom sjukvården är uppblandad med 
syre för att minska risken för syrebrist. De patroner 
och tuber som har hittats innehåller ren lustgas. 

Lustgasen andas in i berusningssyfte och kan 
leda till hjärnskador, syrebrist och medvetslöshet. 

E-CIGARET TER
Fältgruppen i kommunen har även uppmärk-
sammat att yngre ungdomar vejpar, det vill 
säga använder sig av e-cigaretter. Det rör sig 
om så unga personer som i tioårsåldern.

Visste du att du kan prenumerera på nyhets-
brevet Trygg i Österåker? Det riktar sig både 
till dig som är förälder och till dig som 
möter barn och unga i arbets- och fören-
ingslivet. Se österåker.se/prenumerera.
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Sökhund söker efter droger 
på offentliga platser i 
Österåkers kommun.

Efter ungefär en månad i Österåker, där de bor egna 
boenden, började de i förberedelseklass på Solskift-
esskolan i Åkersberga. Här har det varit fokus på att 
lära sig svenska och hur svenska skolan fungerar. 

– Jag var rädd och nervös när jag skulle börja. Jag 
kände inte de andra barnen eller lärarna och visste inte 
hur det skulle bli, säger Anna, 13 år.

I början delade de andra barnen Annas oro, men 
det gick snabbt över. Nu känner sig alla trygga med 
klasskamraterna och lärarna.

– Redan efter en vecka var jag bekväm i klassen med 
mina nya kompisar. Det är en väldigt bra atmosfär här. 
Vi har alla flytt från olika svårigheter och det förenar 
oss, säger Liubomyr, 15 år.

Eleverna hämtar mycket trygghet hos varandra och 
hos sina nya lärare. De trivs ihop och i sin nya klass. Det 
är tydligt, inte minst när de börjar jämföra skolsystemen 
i de båda länderna. En av fördelarna med skolan i Sver-
ige är att det är tydligt för eleverna att de studerar och 
lär sig för sin egen skull. Det tycker de är motiverande.

– Jag får jättebra hjälp av lärarna här i Sverige, de 
stöttar och hjälper på ett bättre sätt, säger Vlad, 15 år.

–  Och det är inte lika strikt här. Det är intressant 
att se skillnaderna mellan skolorna i de olika länderna, 
säger Valeriia, 13 år.

Klockan närmar sig lunch och jämförelserna mellan 
Ukraina och Sverige övergår till att handla om potatis, 
soppa och oliver.

SÅ TAR VI EMOT ELEVER FRÅN UKRAINA  
I KOMMUNENS SKOLOR
Under våren skrevs ett fyrtiotal ukrainska flyktingbarn 
in i Österåkers kommunala skolor. På Röllingbyskolan 
städar läraren Fanny Thunman Nordström ur sitt klass-
rum efter skolavslutningen. I början av april fick hon två 
nya elever från Ukraina till sin årskurs 3.  

– Att skapa trygghet i skolan och i klassen var i fokus 
när vi förberedde starten för de nya eleverna. De ska 
känna sig trygga och glada när de är här, det är viktigt. 

Vi förberedde böcker, egna platser och varsin hylla med 
deras namn på, för att de skulle ha några fasta hållpunk-
ter. I klassen tittade vi på Ukrainas kyrilliska alfabet, 
övade på ukrainska fraser och skrev ”välkommen” på 
ukrainska på tavlan inför att de nya eleverna skulle 
börja, berättar Fanny Thunman Nordström.

De ukrainska eleverna har jobbat med samma 
uppgifter som klasskompisarna, med god hjälp av 
översättningstjänsten Google translate. 

– Jag blev överraskad och imponerad av att de kunde 
skriva vårt latinska alfabet när de kom! Vi har bara 
behövt lära dem ”å”, ”ä” och ”ö” och öva uttal av några 
bokstäver. Det bidrar nog till att det gått så bra, säger 
Fanny Thunman Nordström.

NÄT VERK FÖR L ÄRARE STÖT TAR
När ett barn kommer till Sverige från ett annat land 
och ska börja i skolan gör kommunen en kartläggning 
av barnets kunskaper och skolvana. Det görs för 
att kunna ge bästa möjliga förutsättningar och 
stöd att klara skolan. Även sociala delar tas med 
i bedömningen och påverkar om ett barn börjar 
i en befintlig klass eller i en förberedelseklass. 

Äldre elever gynnas oftast av att börja i en 
förberedelseklass. Yngre elever klarar sig bra 
i befintliga klasser, där undervisningen är på 
en grundnivå och eleverna övar på att forma 
bokstäver, ritar mycket och använder bildstöd.

– Från kommunens sida har vi startat ett nätverk 
för lärare som undervisar ukrainska elever. De kan 
dela erfarenheter, diskutera undervisningen och 
tipsa varandra om digitala verktyg och hjälpmedel. 
I nätverket ingår också en lärare som arbetat med 
att kartlägga de ukrainska elevernas kunskaper. 
Även modersmålslärare är med och bidrar med sina 
expertkunskaper och erfarenheter i att undervisa 
elever som inte kan så mycket svenska, säger Joakim 
Östling, skolchef på Österåkers kommun.

FÖRBEREDELSEKLASS PÅ SOLSKIF TESSKOLAN
I förberedelseklassen på Solskiftesskolan går nyanlända elever mellan 12 
och 16 år från hela världen. De läser alla skolämnen men får extra mycket 
undervisning i svenska. De har samma mål och betygssystem som övriga elever 
i grundskolan. När eleverna är redo går de vidare till en ordinarie klass. 
Under våren ansökte ett tiotal barn i högstadieålder från Ukraina om kommunal 
skolplats i Österåker. Eftersom den bef intliga förberedelseklassen var full s tar tades en 
separat grupp för de ukrainska eleverna. Tack vare det kunde de snabbt börja i skolan 
och få den kunskapsutveckling, trygghet och normalitet som skolan kan bidra med.

         Michaela Fletcher

... så många ukrainska flyktingbarn 
skrevs in i Österåkers kommunala 

skolor under våren.
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Oavsett om du föredrar att promenera på asfalt i 
ditt närområde eller lockas av utmanande terräng 
så finns en tur för dig på hemmaplan. I Österåker 
finns en unik blandning av skärgårdsmiljöer, 
vackra kulturmiljöer och orörda skogslandskap.

VANDRINGSLEDER

Tre av Roslagsledens elva etapper passerar igen-
om Österåker. Etapp fem startar i Domarudden 
och går 20 kilometer senare i mål i Wira bruk. 
På vägen passerar du ett sjörikt skogslandskap 
med inslag av vildmark. Framme i Wira bruk 
kan du äta en bit mat eller ta en fika i en  kul-
turhistorisk miljö.

  Friluftsområdet Domarudden är även 
startpunkt för Blå leden. Den uppmärkta delen 
av leden tar dig igenom skog och kulturlandskap 
från Domarudden via Åkersberga, Norrö, och 
vidare till Stava. 

   Vill du vandra mer centralt är Hälsans stig 
med två skyltade stigslingor fina val. Den norra 

rundan är sex kilometer och tar dig bland annat 
längs Åkers kanal. Den södra rundan är fyra 
kilometer runt Margretelund.

NATUROMRÅDEN

Trastsjöskogen är ett stort naturområde med 
flera entréer, bland annat Kolgärdet vid 
Tråsättravägen, Söraspåret, Grandalsvägen och 
Isättravägen. Här finns även en av kommunens 
vackraste utsiktsplatser på berget vid Södersjön. 
Vid Kolgärdet finns en tillgänglighetsanpassad 
slinga och en naturlekplats.

 På Domarudden kan du välja något av de 
motionsspår som tar dig igenom härlig blåbärss-
kog i lagom kuperad terräng. Här finns en restau-
rang för dig som inte vill packa egen matsäck.

Hacksta är Åkersbergas mest centrala friluft-
sområde med spår som även passar för vandring. 
Här är det kuperat och du hittar ännu en av 
Österåkers bästa utsiktsplatser, nämligen Hack-
stabacken där en klar dag ser du hela vägen till 

Globen! Entrén till friluftsområdet finns på 
Hackstavägen vid Österåkers sportcentrum.

UPPLEV HISTORIENS VINGSL AG
Vill du kombinera en tur med en blick in i 
Österåkers historia? I Smedby finns flera stora 
gravfält med gravhögar från järnåldern. Ett av 
dem hittar du längs Blå leden, på Kuckubacken. 
Granne med Kuckubacken ligger vackra 
Röllingby backar med fler spår från vår rika 
historia. Skyltar på platserna berättar mer.

 I Gottsunda hittar du en fornborg. Gå in 
genom en markerad grind på Gottsundavägen 
och följ stigen uppåt. Här finns ett brant stup 
med utsiktsplats över det som en gång i tiden 
var Långhundraleden, vikingarnas farled till 
Uppsala. Kombinera kanske vandringen med 
en tur på grusvägen mellan Rydbo station och 
Täljö vidare till Gottsunda.

NATURRESERVAT PÅ FASTL ANDET OCH PÅ ÖARNA

I Österåker finns inte mindre än 

Motion, vackra vyer, egentid eller tid med vänner och familj - det finns mån-
ga goda anledningar att knyta på sig skorna och ge sig ut på en vandrings-
tur. I Österåker finns alla möjligheter att hitta en tur som passar just dig. 

MÅNGA VÄGAR UT I NATUREN
 I FOKUS: FRITID 

femton naturreservat. Två av dem finns på 
Domarudden, vid Drängsjöns nordöstra 
sida, samt Trehörningsskogen. Du passerar 
igenom Trehörningsskogen om du går 
Roslagsleden mot Wira bruk. Du kan 
också göra en avstickare från milspåret i 
Domarudden. Skyltar finns.

Vill du vandra i lättillgängligt 
naturreservat rekommenderas Näsud-
den. På Näshalvön finns hagmark, 
skärgårdslandskap och stigar att utforska. 

På Östra Lagnö är du så långt ut i 
ytterskärgården det går att nå med bil 
eller buss. Här finns blankslipade klippor 
och mäktiga vyer du inte vill missa. Med 
båt kan du ta dig till naturreservatet 
på Äpplarö och på Ingmarsö hittar du 
kulturreservatet Brottö med ett bevarat, 
småskaligt skärgårdsjordbruk att utforska.

VANDRING I SK ÄRGÅRDSMIL JÖ

Även om vi har vackra skärgårdsmiljöer 
på fastlandet, är det något alldeles extra 
att utforska våra öar till fots. Här får du en 
härlig blandning av pittoreska fiskelägen, 
stränder, solvarma klippor och en och 
annan skärgårdskrog. På Husarö kan du 
vandra öns historiska promenadslinga. 
Finnhamn, Ingmarsö, Ljusterö, Nässlingen 
och Äpplarö är andra härliga vandrings- 
miljöer som du når med båt.

Södersjön i 
Trastsjöskogen.

Redaktionen 
tipsar!

Vandring behöver inte vara dyrt. 
Det du har räcker ofta långt. Ett par 
skor som sitter bra, en skyddande 

jacka och en ryggsäck med något att 
äta och dricka räcker bra. 

Planera  
din vandring

Roslagsleden:  
roslagsleden.se.

Ĝ 
Naturområden och naturreservat:  

österåker.se/naturområden och roslagen.se.
Ĝ 

Resa i skärgården:  
waxholmsbolaget.se.

Ĝ

Till Åsättra brygga på Ljusterö kan du ta dig 
med SL-buss från Åkersberga. Därifrån går 
Waxholmsbolaget till bland annat Ingmarsö, 

Finnhamn och Husarö.
Ĝ 

Karta i fickan:  
Naturkartan finns som app och på naturkar-

tan.se med kartor och information om många 
vandringsleder.

FO
TO

: S
OF

IE
 L

AN
TT

O.

 POLITISKA BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Här är ett urval av de beslutsärenden som behandlades 
vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni. Ta 
del av samtliga ärenden och handlingar via österåker.
se/kommunfullmäktige. Där kan du också ta del av 
webb-tv-sändningen från mötet när det passar dig.
 

EXTRA RESURSFÖRSTÄRKNING AV 
LÄROMEDEL OCH DIGITALA VERKT YG
God tillgång till kvalitativa och professionellt producerade 
läromedel både i tryckt och i digital form ger pedagoger bättre 
förutsättningar att bedriva en kvalitativ och likvärdig under-
visning. För att ge grundskolorna ännu bättre möjligheter att 
lyckas med sitt uppdrag görs en resursförstärkning under 2022 
på digitala och tryckta läromedel, samt på den digitala miljön 
på skolorna. Förstärkningen omfattar totalt 12 miljoner kronor 
och syftar till att öka kvaliteten och likvärdigheten i skolan.

ANTAGANDE AV DETAL JPLAN FÖR NÄSÄNGEN ETAPP 1
I Näsängen, cirka 2 kilometer sydväst om centrala Åkersber-
ga, planeras en ny hållbar stadsdel med tillhörande service 
och verksamheter. Ett nytt förslag till detaljplan har nu 
upprättats som möjliggör bebyggelse av den första etappen av 
utbyggnadsområdet för Näsängen. En skötselplan har tagits 
fram för de strandnära miljöerna med fokus på rekreation och 
naturvärden utmed Täljöviken.

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR NÄSÄNGEN, ETAPP 1
Ett exploateringsavtal har tagits fram mellan en 
exploatör och Österåkers kommun för att reglera 
genomförandet av detaljplanen. Avtalet reglerar 
bland annat ansvar för utbyggnad samt kostnader för 
anläggningar inom allmän platsmark, kvartersmark, 
anslutning till allmänna VA-anläggningar, 
marköverlåtelser samt bidrag för delfinansiering 
av skötselplan för Täljövikens strandängar. 

ANTAGANDE AV TEMATISKT TILLÄGG TILL 
ÖVERSIKTSPLAN FÖR KUST OCH SKÄRGÅRD
Österåkers kommun växer och har som vision att vara länets 
mest attraktiva skärgårdskommun. Det tematiska tillägget 
syftar till att fördjupa kommunens översiktsplan, som antogs 
2018,  i de frågor som berör fastlandets kust och skärgård. 
Ett första förslag till tematiskt tillägg var ute på samråd i 
början av 2021. Förslaget reviderades därefter och var ute 
på granskning i början av 2022. 
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Nu finns möjlighet att driva en mobil 
servering, så kallad food truck, dels 
i den nya Järnvägsparken, dels på 
Båthamnsvägen invid Åkers kanal.

Det finns tillgång till el mot avgift. 
Vatten och avlopp ingår inte. För att 
starta verksamhet behöver du ansöka 
om markupplåtelse av Polisen

Ansökan behöver kompletteras 
med en karta över tänkt yta.

Mer information hittar du på 
österåker.se.

MÖJLIGHET 
AT T DRIVA 

SERVERING I 
FORM AV FOOD 

TRUCK

30 JUNI – 2 JULI  

HULDRANS AFTON

Huldrans Afton är en helt unik upplevelse. 
I skymningen leds publiken in i skogen 
och vid sjön Svarttjärn får du ta del av 
skogsbad, skrönor från Domarudden liksom 
vall- och fiolmusik och sång. Samling på 
Domaruddens parkering. Endast förbokade 
biljetter, boka på nortic.se. I samarbete med 
föreningen Jordnära Kultur. Tid: 21.30.

20 JUNI – 10 AUGUSTI 

SOMMARSALONG PÅ BIBLIOTEKET

Österåkers bibliotek inbjuder alla 
konstälskare till att se Sommarsalongen 
2022, en konstutställning på Galleri 
Vågen i Österåkers bibliotek. För 
öppettider se bibliotek.osteraker.se.

5 JULI – 22 JULI 

SOMMARKLUBB 2022

Varmt välkommen till Sommarklubb tisdag 
5 juli–fredag 22 juli. Sommarklubb är gratis 
och finns för dig som är mellan 6 och 12 år 
och hemma på semestern. Tillsammans 
skapar vi härliga sommarminnen! 
Öppettiderna är vardagar klockan 9–12 
och 13–16. Stänger mellan klockan 12 och 
13. Plats: Bergagården, Åkersberga.

4–25 JULI 

JOB COACHING FOR UKRAINE 
WAR REFUGEES

Welcome to our drop-in between 09.00 – 
12.00. We offer help to find your way to a job 
in Sweden. Work coaches from Österåker 
will help you map your skills and experiences 
and match you with an employer. Meet us in 
Åkersberga Centrum on the second floor 
in the old building above Systembolaget. 
There will be an interpreter present.

9–17 JULI 

WIRASPELEN
Klassiska Wiraspelen är en föreställning 
för hela familjen och spelas under en 
vecka, 9–17 juli. En livlig föreställning för 
hela familjen om livet vid Wira bruk med 
en stor ensemble med både människor 
och djur. Biljetter: ticketmaster.se. 
Mer information på wiraspelen.se.
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TA BUSSEN TILL 
DOMARUDDEN I SOMMAR!
Även i sommar sätter Österåkers kom-
mun in den tillfälliga busslinjen till och 
från härliga Domarudden, där bad, 
motion och naturupplevelser väntar!

Bussen rullar från och till Åkers-
berga station med ett antal stopp på 
vägen på tisdagar, torsdagar, lördagar 
och söndagar mellan den 21 juni och 
den 21 augusti. Det kostar ingenting 
att åka med. Du hittar tidtabeller och 
hållplatser på österåker.se.

T YCK TILL OM CYKLING!
Genom Cyklistvelometern kan du 
vara med och tycka till om förutsät-
tningarna för att cykla i Österåker. 
Enkäten är öppen under perioden 
3 juni–31 augusti.

Cyklistvelometern är en 
återkommande undersökning där 
Cykelfrämjandet granskar och 
jämför Sveriges kommuner utifrån 
vad cyklisterna själva tycker. 
Undersökningen baseras på en 
enkät där alla cyklister i Sverige 
kan tycka till om cykelförutsät-
tningarna i sin kommun. Du hittar 
enkäten på cykelframjandet.se/
cyklistvelometern. Välj Österåker 
som kommun.

SPARA PÅ VAT TNET OCH KOLLA 
HUR VAT TNET MÅR!
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Oavsett om du har 
egen brunn eller inte så är det viktigt att använda dricksvatten 
smart och inte slösa. Under våren har grundvattennivåerna varit 
under de normala. För dig med egen brunn är det därför extra 
viktigt att fundera över hur du kan minska din vattenförbrukning. 
Har du egen brunn bör du också ta regelbundna prover på 
vattnets kvalitet, minst var tredje år. Läs mer om hur du gör det 
på österåker.se/egenbrunn.

Skulle din brunn sina, har Roslagsvatten flera tappställen 
i Österåkers kommun. Du hittar var de finns på österåker.se/
dricksvatten.

BÅTLIV I STADSMIL JÖ – ET T AV MÅLEN 
FÖR FRAMTIDENS ÅKERSBERGA
Österåkers identitet som skärgårdskommun stärks ytterligare 
när staden knyts närmare havet i och med förverkligandet av de 
nya planerade stadsdelarna Näsängen och Kanalstadens olika 
delar. En fortsatt båtklubbsverksamhet i Kanalstaden är en 
viktig del i den utvecklingen.

ÅRET I KORTHET SNART I DIN BREVLÅDA
Året i korthet är en populärversion av kommunens årsredovisning. 
Den innehåller viktiga händelser från 2021 som påverkar dig i din 
vardag och berättar hur dina skattepengar används. Snart kom-
mer den att delas ut till alla hushåll i Österåkers kommun. Du kan 
även ta del av den på österåker.se/årsredovisning. Där hittar du 
även årsredovisningen för 2021 i sin helhet.

VÄTGASDRIVEN PASSAGERARBÅT TILL 
ÖSTERÅKERS SKÄRGÅRD
Från år 2024 kan en helt ny vätgasdriven passagerarbåt 
börja trafikera Österåkers skärgård. Den toppmoderna och 
hållbara höghastighetsbåten byggs och ägs av rederiet Green 
City Ferries och projektet stödjs av Österåkers kommun. 
Båten rymmer 147 passagerare och 30 cyklar. Båten plane-
ras att drivas av Antrophia Rederi AB. 

Det är ännu inte fastställt vilka öar i Österåker båten ska 
trafikera, men den planeras att gå in till centrala Stockholm. 
Från Österåkers kommun pågår ett utredningsarbete om en 
lämplig brygga i Österskär.

 EVENEMANG  AKTUELLT 

NYHETER FRÅN ÖSTERÅKERS KOMMUN

Muista katsoa Österåkerin kunnan verkkosivuja osteraker.se/suomeksi. Ota yhteyttä: suomeksi@osteraker.se, 08-540 810 27 tai 08-540 810 00.
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Den toppmoderna vätgasbåten 
Beluga24 kan trafikera Österåkers 
kommun från år 2024. Båten kan gå 
i 30 knop och rymmer 147 passager-
are samt 30 cyklar

Fler tips om vad som är på gång hittar du på 
österåker.se/evenemang.

Tips!

Visste du att vi finns i sociala Visste du att vi finns i sociala 
medier? Du hittar oss på Facebook, medier? Du hittar oss på Facebook, 
Instagram och Linkedin. Du når oss Instagram och Linkedin. Du når oss 

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

56
...är placeringen för Österåkers 

kommun när organisationen Svenskt 
Näringsliv rankade det lokala före-

tagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. 
Österåker klättrar därmed i år från 

plats 68 förra året. Rankningen bygger 
till stora delar på enkätsvar från 

företagare. 
– Genom den här och liknande 

undersökningar kan vi identifiera 
de områden som vi bör fokusera på 
för att underlätta för kommunens 

företagare, säger Kristina Eineborg, 
näringslivs- och utvecklingsdirektör i 

Österåkers kommun.

39
... på den platsen placerar sig Österåk-
ers kommun när miljöarbetet jämförs 
i Sveriges kommuner. Årets resultat 
innebär en förbättring med 7 place-

ringar jämfört med föregående år och 
med hela 35 placeringar sedan år 2020.

Rankningen Sveriges miljöbästa 
kommun genomförs varje år i publika-
tionen Aktuell Hållbarhet och mäter 

aktivitets- och ambitionsnivån på 
miljö- och hållbarhetsområdet bland 

Sveriges kommuner.
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Året i korthet 2021 EN POPULÄRVERSION AV ÅRSREDOVISNINGEN

TIPS!
Vi ger dig möjligheten att få en överblick av viktiga hän-delser och hur dina skatte-pengar används. Ta chansen, 

inte papperskorgen!

SÅ ANVÄNDES DINA
SKATTEPENGAR 2021

SKATTEKOLLEN

SOM PÅVERKAR DIG  
I DIN VARDAG

VIKTIGA 
HÄNDELSER

ILLUSTRATION: LINNEA BLIXT.
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