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Programförslag Nybyggarna - En historia om entreprenörsskap
Österåker är mitt i en utvecklingsfas av sällan skådat slag. Allt er söker sig till vår kommun för att
slå sig ner och ska a en framtid. Den kommunala omsorgen är god, våra skolor fungerar väl,
föreningslivet är starkt och Österåker erbjuder dessutom ett på många sätt unikt boende i
skärgårdsmiljö med direkt närhet till huvudstaden.
Men det som kanske starkast personi erar Österåker är entreprenörsandan. Att få förverkliga sina
idéer och driva sitt eget företag. Drömmen att få utöva banbrytande projekt och verksamheter.
Först ut var tegelbruken och gruvdriften. Man säger att i Sverige låg tegelindustrins höjdpunkt runt
sekelskiftet år 1900. I Österåker hade vi då systematiskt tillverkat tegel sedan mitten på 1700-talet
då det första tegelbruket anlades på Ålön vid Ljusterö av köpmannen Hans Lenman. År 1762
sysselsatte bruket 22 arbetare och var skärgårdens största tegelbruk. Lika tidigt var gruvorna
igång med brytandet av fältspat och kvarts och pågick ända fram till andra världskrigets slut.
Idag nns det cirka 6 300 företag i olika storlekar registrerade i Österåkers kommun. I Svenskt
Näringslivs årliga barometer över företagsklimatet i Sveriges samtliga kommuner nner vi
Österåker på plats 68, men trenden torde peka brant uppåt då Österåker som endast en av två
kommuner i regionen ÖKAT antalet företag under Coronapandemin! I Österåker nns god mix av
hantverkare, handel, service och tjänsteföretag.
Jag skulle i en lm vilja uppmärksamma Österåkers erhundraåriga resa som en kommun byggd
av företagspionjärer och entreprenörer. Med lmen kan vi inte bara skapa ett sammanhållet
dokument för framtiden, utan också inspirera och välkomna en ny generation företagare att
utveckla sina idéer här hos oss i Österåker.
Filmen tar sin början med tegelbruken och gruvorna för att gå över till verksamheter som under
1900-talet haft en avgörande betydelse för kommunens invånare t.ex. snickerifabriken,
väsktillverkningen, ångbryggeriet och kvarnen. Vi besöker några av de gamla lanthandlarna
Pålhammar och Jansson, urmakare Olsson och Apoteket vid Åkersberg. Hur såg företagandet ut
på öarna i vår skärgård? Vi tittar också på företag som Galvator och antennfabriken,
framgångsrika efter kriget men som gick olika öden tillmötes.
Av utrymmesskäl kommer vi beröra, men inte prioritera arbetslivet runt jordbruken, gårdarna och
godsen. Vi kommer heller inte berätta Wira Bruks historia vars verksamhet förstås var omfattande,
men som uppmärksammats i en egen produktion.
För att inte otillbörligt gynna idag aktiva företag och verksamheter, kommer vi i lmen inte beröra
dessa speci kt. Däremot vill jag i mer allmänna ordalag beskriva hur det ser ut idag och vilken
framtid morgondagens företagare kan se fram emot i Österåker. Dels genom kommunens
Näringslivsenhet, men kanske också genom organisationen Företagarna och Nyföretagarcentrum
eller andra vars tankar är goda.
Vi jobbar med den senaste HD-tekniken. Alla intervjuer görs i 4K för maximal upplösning. Vi
kompletterar inspelningarna med drönare. Färdig produktion levereras till er enligt de önskemål ni
har gällande t.ex. lformat för kommunens webbsida och sociala plattformar. Filmen görs i en
version för biografen, då Folkets hus och Bio Facklan ser ett stort värde i den här typen av
produktioner. Jag söker härmed ett bidrag om 190 000 kronor för produktionen. I kostnaden ingår
då även friköp av den musik vi kommer använda i lmen, gra ska lösningar samt eventuella
arkivrättigheter för bilder, målningar, teckningar, lm eller annat som skulle kunna vara av intresse
för produktionen. Allt råmaterial står kommunen fritt att använda efter behov.
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