
Utbildningen är en del av en certifiering för att bli 
ordinarie besättning på en räddningsenhet. Jens 
Guldbrand från Österskär är en av sjöräddarna 
som deltog.

– Vi övade på samarbete i båt och vatten och 
samverkan med andra organisationer. Det har 
varit extremt lärorikt och jag har fått med mig 
många viktiga kunskaper inför högsäsongen, säger 
Jens Guldbrand.

MÅNGA RÄDDNINGSAK TIONER
Räddningsstation Stockholm är med sina två 
bryggor i Österskär och Hammarbyslussen en av 
de mest aktiva. Under 2021 utförde stationen 74 
larmuppdrag. Utöver det hjälpte de medlemmar i 
Sjöräddningssällskapet vid 317 tillfällen med olika 
förebyggande insatser såsom bogsering. Hösten 
2021 delade Österåkers kommun ut ett bidrag på 
100 000 kronor till räddningsstationen.

– Det jobb som våra sjöräddare gör för alla 
som vistas i skärgården är ovärderligt. Bidraget 
är ett sätt för kommunen att tacka och stödja 
Sjöräddningssällskapet i deras viktiga arbete, 
säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens 
ordförande.

IDEELLT ARBETE
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som 
räddar liv till sjöss och deltar i ungefär 90 procent 

av all sjöräddning i Sverige. Verksamheten bygger 
på gåvor, medlemskap och ideella insatser. Det 
finns 74 räddningsstationer runtom i landet. Alla 
räddningsbåtar har en besättning som utan lön 
ägnar sin lediga tid åt att öva och utbilda sig för att 
vara redo och åka iväg när larmet går. En sjöräd-
dare förväntas att vara i beredskap minst 48 timmar 
i månaden och att vid ett larm vara klar att åka ut 
inom 15 minuter.

Jens Guldbrand blev antagen för ett år sedan och 
har hunnit vara med på flera akuta utryckningar.

– Jag gick med för att jag ville hjälpa till och göra 
skillnad i stort som smått. Det är en otrolig förmån 
att kunna kombinera nytta och nöje i skärgården, 
som är den miljö jag trivs allra bäst i. Vi får också 
så otroligt mycket positiv respons från de personer 
vi hjälper, det känns riktigt fint, säger han.

Läs mer på Sjöräddningssällskapets webbplats 
sjoraddning.se och se vår film om sjöräddarnas 
utbildning på österåker.se.

Sjöräddare förberedda för 
högsäsong i skärgården
I Österskär finns en av Sjöräddningssällskapets två bryggor inom räddningsstation 
Stockholm. Österåkers kommun gav förra året ett bidrag på 100 000 kronor för att 
stödja den viktiga verksamheten. Nyligen samlades frivilliga sjöräddare från den och 
andra räddningsenheter i hela landet på Rindö utanför Vaxholm för att utbilda sig 
inför högsäsongen. 
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RUSTA BÅTEN RÄT T OCH  
TA HAND OM AVFALLET
Genom att tvätta din båt i en tvättanlägg-
ning avsedd för båtar gör du på ett enkelt 
sätt en stor insats för miljön. På marinor 
och varv finns spolplattor där vattnet 
samlas upp och renas innan det släpps ut. 
Om du tvättar din båt på grusplan, gatan 
eller garageuppfarten rinner förorenat 
vatten ner i grundvattnet och vidare ut i 
sjöar och vattendrag.

När du utför underhållsarbete på din 
båt uppstår också en hel del miljöfarligt av-
fall. Det handlar om exempelvis sliprester, 
avskrapad färg och färgrester, lösnings-
medel, bränsle, olja eller batterier. Du ska 
därför till exempel inte torrskrapa båten 
på bar mark eller hemma på tomten, utan 
du måste ha någon form av uppsamling 
under båten, till exempel en duk eller pre-
senning. Du kan också använda dammsu-
garskrapa som suger upp färgskrapet när 
du arbetar.

Tänk på att avfallet är giftigt. Lämna 
det i hamnens miljöstation för farligt avfall 
eller på en återvinningsstation. 

MÅLA HELST INTE BÅTEN ALLS
Båtbottenfärger innehåller gifter som 
påverkar vattenmiljön. Gifterna i färgen 
släpper successivt från den målade ytan 
och hamnar i havet. 

Om du måste måla, gör det inte mer 
än du behöver och tänk på vilken färg du 
använder. Kontrollera att färgen är godkänd 
av Kemikalieinspektionen. Tyvärr innehåller 
även godkända färger skadliga ämnen.

SÅ HÅLLER DU HAVSTULPANERNA 
BORTA
Om du borstar båtens skrov när organis-
merna nyligen har satt sig, vilket sker 1–3 
gånger per säsong, behöver du inte botten-
måla båten. Du kan få besked om när det är 
dags via sms eller e-post i tjänsten Havstulp-
anvarningen som du hittar via sajten båtmiljö.
se. Där hittar du också Havstulpankartan 
med aktuella uppdateringar.

TÖM BÅT TOAN RÄT T 
Toalettavfallet innehåller näringsämnen 
som bidrar till övergödningen av havet. 
Sedan 2015 är det förbjudet att släppa ut 
toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och 
inre vattendrag. Det gäller alla fritidsbåtar, 
förutom de som är k-märkta. Du hittar 
tömningsstationerna med webbkartan och 
appen Hamnkartan. Sök efter Hamnkartan 
på Transportstyrelsens webbplats trans-
portstyrelsen.se.

SKYDDA DIG MOT BÅTSTÖLD
En mindre rolig del av båtlivet är stöldris-
ken. Båttjuvarna passar ofta på i början 
och i slutet av säsongen när färre rör sig i 
anslutning till båtarna. Se till båten regel-
bundet och ordna gärna båtsamverkan 
med dina grannar på bryggan där ni hjälps 
åt med tillsyn. Använd godkänt lås, kätting 
eller härdad låsbygel (klass 3). Stöldmärk 
både båt och motor och fotografera dem. 
Notera din motors identifikationsnummer.

Ingmarsö 
gästhamn

DU SOM FÖR FRAM BÅTEN ÄR ANSVARIG
Det är du som framför båten som är ansvarig 
för att den är sjövärdig och framförs på ett 
sätt som är förenligt med gott sjömanskap. 
Det gäller oavsett båtens storlek. Har du en 
fritidsbåt som är kortare än 12 meter och 
smalare än 4 meter finns idag inget krav på att 
du ska ha ett förarintyg för båt. Men alla som 
vistas på sjön bör skaffa sig grundläggande 
kunskaper kring säkerhet, regler och om sin båt.

Tips  
som kan rädda liv!

Använd flytväst och bär mobiltelefonen i ett Använd flytväst och bär mobiltelefonen i ett 
vattentätt fodral runt halsen. Undvik alkohol vattentätt fodral runt halsen. Undvik alkohol 
ombord och ha sällskap är andra råd. Många ombord och ha sällskap är andra råd. Många 

personskador sker vid ilandstigning.  personskador sker vid ilandstigning.  
Öva gärna både på att lägga till och  Öva gärna både på att lägga till och  

att kliva i land. att kliva i land. 

Foto: Hans Berggren.

Äntligen börjar båtsäsongen närma sig. 
Det är hög tid att rusta och sjösätta 
båten. Här har vi samlat tips på vägen.

I Österåker finns båtar, bad och 
bryggliv alltid nära. Visste du att faktiskt 
nära hälften av Österåkers yta består av 
vatten? Alla vi som trivs till sjöss, på bryggor, 
stränder och i skärgården vill så klart 
kunna fortsätta njuta av ett härligt båtliv i 
ett hav som är rent och friskt. Därför är 
det viktigt att du som båtägare är med 
och minskar din miljöpåverkan. Det finns 
både regler som du måste följa enligt lag 
och en hel del saker du kan göra själv. 

HUR FÅR JAG TAG PÅ BÅTPLATS?
Det finns många privata och allmänna 
småhamnar i kommunen. Alla har de sina 
egna köer och avgifter. Kommunen har 
ungefär 550 båtplatser i Åkers kanal. Det 
är Tuna Hamn som ansvarar för dessa. In-
tresset är stort och det är kö till platserna. 
För mer information se tunahamn.se. 

TID FÖR S JÖSÄT TNING! 
I slutet av Båthamnsvägen vid Runö hamn 
finns en kommunal båtramp och plats för 
sjösättning och båtupptagning. Den är fri 
att användas av alla mellan den 1 april och 
den 1 november och är öppen klockan 
06–22. Under högsäsong kan det uppstå 
väntetid. På Ljusterö finns en cirka 4–5 
meter bred ramp bredvid Åsättra brygga.

SLUSSEN STÄNGD ÄVEN 2022
Den viktiga restaureringen av slussen 
i Åkers kanal fortsätter även i år, vilket 
innebär att  du inte kan ta dig till eller 
från Garnsviken via Åkers kanal med 
båt. Det är inte heller möjligt att bära 
kanoten över Slussholmen, men det går 
att bära kanoten på gång- och cykelvägen 
som går parallellt med kanalen.

TIPSEN FÖR EN 
LYCKAD BÅTSOMMAR

FÖRARBEVIS NU ET T KRAV 
FÖR VAT TENSKOTER
Du vet väl att du från och med den 1 maj 
i år måste ha förarbevis för vattenskoter? 
Sedan tidigare gäller att du måste vara 
minst 15 år för att få köra vattenskoter.

Fler samlade tips för dig som är båtä-
gare i Österåker hittar du  
på österåker.se/båtägare.
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Här är ett urval av de beslutsärenden som behandlades vid Kommun-
fullmäktiges sammanträde den 25 april. 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.
 

ÅRSREDOVISNING 2021
Vid sammanträdet behandlades årsredovisning för 2021 för 
Österåkers kommun och dess bolag, samt för vissa organisationer där 
kommunen är ägare eller annars har intressen. 

Österåkers kommuns resultat för 2021 uppgick till 266,6 
miljoner kronor och balanskravsresultatet till 207,5 miljoner 
kronor. Det är ett resultat med en god marginal över budget 
och stärker kommunens ekonomi ytterligare. I årsredovisnin-
gen redovisas även det helägda kommunala bolagen Armada 
Fastighets AB inklusive dotterbolag och ägda delar av Roslags-
vatten AB inklusive dotterbolag. Medräknat dessa bolag uppgår 
resultatet för kommunkoncernen till 365,8 miljoner kronor. 

Ärendet debatterades övergripande och på nämnd-
nivå av de politiska partiernas ledamöter. 

 POLITISKA BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE REVISIONSBERÄT TELSER OCH ANSVARSPRÖVNING
I anslutning till punkten om årsredovisning för 2021, hanterades dessutom 
revisionsberättelser samt i förekommande fall ansvarsprövning av verksamheten 
år 2021. Det avser Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt vissa organisa-
tioner där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen. 

ÄNDRING AV TEKNIKVAL FÖR MARGRETELUNDS RENINGSVERK
Nya erfarenheter gör att bolaget Övar AB, som samägs av Österåkervatten 
och Vaxholmsvatten, föreslår en ändring av tekniken för avloppsrening i det 
nya avloppsreningsverket på Margretelund. Den reningsmetod som föreslås 
är rening med membranteknik, MBR. 

Samtidigt behandlades ett beslut om en kommunal borgen för investerings-
budgetens etapp ett och två för det nya avloppsreningsverket. 

RAMAVTAL SOM RÖR FÖRVERKLIGADET AV HAGBY ÄNG OCH KULLE
Det kommande bostadsområdet Hagby äng och kulle planeras att byggas 
i två etapper. För att underlätta genomförandet de pågående detaljplane-
projekten för etapperna ska ett ramavtal tecknas mellan Österåkers 
kommun och företaget Micke & Myran AB. Ramavtalet omfattar 
planarbete och marköverlåtelser för Hagby äng och kulle etapp två.

Från och med lördag den 7 maj är det åter möjligt 
att Hittaut i Österåker. Hittaut är ett enkelt sätt 
att gå på upptäcktsfärd samtidigt som du får 
motion och ser nya sidor av kommunen. Med 
hjälp av en karta letar du dig fram till kontroller, 
även kallade checkpoints. 

– Hittaut i Österåker arrangeras i samarbete 
med orienteringsklubben OK Österåker. Till- 
sammans ser vi fram emot att ta nya kliv med dig 
under 2022, säger Johan Nordström, idrotts- 
och fritidschef i Österåkers kommun.  

T ILLGÄNGLIG FÖR ALL A
Med Hittaut blir upptäckarglädjen tillgänglig 
för alla. Det är kostnadsfritt och alla kan delta 
utifrån sina förutsättningar. Gå, cykla eller 
sping. Själv eller med sällskap.

– Jag hoppas att både Österåkersbor och  
besökare hittar ut i vår vackra kommun och vill 
delta i en rolig aktivitet, säger Michaela Fletcher 
(M), Kommunstyrelsens ordförande.

NY T T FÖR HIT TAUT 2022 I ÖSTERÅKER
I år finns nya områden och nya checkpoints att 

kasta sig över. Hittaut i Roslags-Kulla, Svin-
ninge och nya platser i Åkersberga. Totalt finns 
det 97 checkpoints. 

Målet är att vi om några år och Hit-
taut-säsonger, kan pussla ihop en gigantisk karta 
av alla delarna till en bild av hela kommunen.

SUCCÉ 2021
Hittaut i Österåker blev succé förra året då 
cirka 1 500 personer i alla åldrar började 
leta rosa checkpoints i centrala Åkersberga. 
Närmare 100 Hittaut-entusiaster hittade alla 97 
checkpoints!  

UTL ÄMNINGSSTÄLLEN FÖR K ARTAN
Kartan finns både i pappersformat och digitalt. På 
österåker.se/hittaut kan du se var du kan hämta en 
papperskarta. Kartan i appen har alltid den mest 
uppdaterade informationen. Ladda ner Hittaut-ap-
pen där appar finns. 
 

Mer information hittar du på  
österåker.se/hittaut.

Snart går startskottet för årets säsong av Hittaut i Österåker. Då har du 
återigen chans att upptäcka vår natursköna skärgårdskommun genom 
att leta checkpoints. I år finns 97 nya checkpoints runt om i kommunen!

ÄNTLIGEN DAGS FÖR HITTAUT 2022!

FO
TO

: S
OF

IE
 L

AN
TT

O.

Hur funkar den svenska arbetsmarknaden? 
Vad ansvarar kommunen för och vad gör 
andra myndigheter? Hur funkar den sven-
ska skolan och vilka skolor finns i Österåker? 
Det är frågor som kan vara svåra att ha 
koll på för den som flytt kriget i Ukraina 
och kommit till Österåker. Därför bjuder 
kommunen nu in till ett informationsmöte.

– Mötet riktar sig till alla ukrainare som 
bor i kommunen med uppehållstillstånd 
med tillfälligt skydd enligt massflyktsdi-
rektivet. Många har nu fått besked från 
Migrationsverket och kan börja söka jobb 
och skola, vi vill underlätta och stötta så 
det går så smidigt som möjligt då detta är 
en grupp med mycket knappa marginaler, 
säger Magnus Knutsson som är enhetschef 
för arbetsmarknad och integration på 
Österåkers kommun.

Ingen föranmälan krävs. Vi bjuder på fika. 
Ukrainsk tolk finns på plats.

DATUM OCH T ID 
10 maj klockan 13-16

PL ATS
Berga teater, Lennart Neckmans väg 8 i 
Åkersberga

TIPSA KRIGSFLYKTINGAR  
FRÅN UKRAINA!
Du som har kontakt med ukrainska krigsfly-
ktingar som bor i Österåker får gärna tipsa 
dem om mötet. 

INFORMATIONSMÖTE FÖR ALLA 
UKRAINARE I ÖSTERÅKERS 
KOMMUN

KAMPEN MOT DROGERNA 

FORTSÄT TER MED HJÄLP AV 

SÖKHUNDAR
Under våren 2022 använder kommunen 
sökhundar i det drogförebyggande 
arbetet. Flera insatser med sökhundar 
kommer att göras på olika offentliga 
platser i Österåker.

Det drogförebyggande arbetet i 
Österåker har varit framgångsrikt. Polis-
ens trygghetsmätning för 2021 visar att 
Österåker har uppnått den lägsta nivån 
av narkotikarelaterade brott på fem år. 
Dessutom klassas Åkersberga centrum 
inte längre som en öppen drogscen.

– Österåker arbetar sedan länge 
aktivt med drogförebyggande arbete 
och sticker inte ut i statistiken när det 
gäller droger. Kommunen kommer 
fortsätta att prioritera det förebyg-
gande arbetet på flera olika sätt, bland 
annat med sökhundar, säger Daniela 
Balladares, trygghetssamordnare.

...så många checkpoints 
registrerade Österåkersborna 

tillsammans under Hittaut- 
säsongen 2021! Visst tar vi  

ännu fler i år?

37000

Hittaut är tillgängligt för alla. Det är kostnadsfritt och alla 
kan delta utifrån sina förutsättningar.

ALLEMANSRÄT TEN
Allemansrätten ger fantastiska och unika 
möjligheter att vistas i och uppleva vår natur. 
I allemansrätten ingår såväl rättigheter som 
skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur 
och djurliv och visa hänsyn mot markägare och 
andra besökare.

• Du får inte gå, springa, cykla eller vistas 
där odlad gröda växer.

• Det är också viktigt att respektera privat 
tomtmark. Gå inte objuden in på någons 
gård, stall eller andra byggnader.

• Lämna inte mer än fotspår efter dig i 
naturen. 

• Parkera på anvisade platser!

I Österåker går djur på bete exempelvis i Röl-
lingby backar och på Näsuddens naturreservat 
i Åkersberga. Stör inte djuren. Som hundägare 
har du ett strikt ansvar för din hund och hun-
dar ska hållas kopplade. 

 
Se mer information på  

naturvardsverket.se/allemansratten.

Ladda ner  
Hittaut-appen 
där appar finns.

Ласкаво просимо на зустріч, де ви 
познайомитеся з муніципалітетом 
Естерокер і шведським суспільством. 
На місці працює український 
перекладач.

10 травня о 13-16 в театрі Берга на 
Lennart Neckmans väg 8 в Åkersberga.
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14 MAJ 

FICKSPÖKEN  
– EN FÖRESTÄLLNING FÖR DE SMÅ
Följ med in i småspökenas underbara värld, 
full av fickludd, tokiga upptåg samt sång och 
musik. På scen möter du Mårten Hedman 
med många dockor. Passar särskilt för barn 
i åldern 3–5 år. Klockan 13 på Berga teater 
i Åkersberga. Biljetter: 100/50 kronor.  
Bokas på roslagen.se eller på Österåkers 
bibliotek. Arrangör: Österåkers kommun 
i samarbete med Region Stockholm.

5 MAJ 

INSAMLINGSKONSERT FÖR UKRAINA
Livat Artistskola arrangerar en 
insamlingskonsert till förmån för Ukraina 
i Österåkers Kyrka, ett samarbete med 
Act Svenska Kyrkan. Konserten hålls i 
Österåkers kyrka klockan 19.00–20.30.

9–14 MAJ 

EN VECKA MED FÖRELÄSNINGAR 
OM UNGA OCH IDROTT
Österåkers kommun anordnar en rad 
föreläsningar om ungas idrottande 
och barn- och ungdomsledarskap. 
Utbildningsveckan tar avstamp i Samsyn 
Österåker, som syftar till att verka för en 
nyfiken och välkomnande idrott där fler 
blir motiverade att hålla igång hela livet. 
Läs mer på österåker.se/evenemang.

21 MAJ 

HINDERBANELOPPET ULTIMATE OCR
Snart är det dags för Ultimate OCR, 
ett publikvänligt lopp där de många 
deltagarna inte bara ska springa den 9 
kilometer långa banan, de ska också ta 
sig an fler än 35 utmanande hinder kring 
Hacksta friluftsområde. Start och mål intill 
Österåkers sportcentrum på Hackstavägen 
43 i Åkersberga. Tävlingen arrangeras 
av Åkersberga Sportklubb och Superia 
Fitness. Mer information på ultimateocr.se.

24 MAJ 

FÖRELÄSNING FÖR ANHÖRIGA TILL 
PERSONER MED DEMENSSJUKDOM

Den 24 maj klockan 13–14 håller Lise-Lotte 
Björk från Lära en föreläsning om vardagens 
utmaningar i livet med demenssjukdom för 
dig som är anhörig. Du kan delta digitalt där 
det passar dig eller på Österåkers bibliotek 
i Åkersberga centrum. Anmälan och frågor 
via e-post: anhorigstod@osteraker.se.

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA 
KARRIÄR I ÖSTERÅKER!
Nu har vi lanserat kommunens nya karriärsida Jobba i Österåker 
på österåker.se. Här samlar vi all information för dig som är 
nyfiken på att jobba i Österåkers kommun. Du kan läsa om kom-
munen som arbetsgivare och vad vi erbjuder våra medarbetare, 
vår medarbetarprofil och ledarkompass, våra sommarjobb 
och lediga tjänster. Du möter också några av våra runt 2 000 
engagerade medarbetare som berättar om sina uppdrag, vägen 
dit och hur de utvecklas i sina roller. Du hittar karriärsidan på 
österåker.se/jobbaiösteråker.

ÖSTERÅKER ÄR MED 
OCH UTVECKLAR EN 
HÅLLBAR FÖRSKOLA
Just nu pågår ett spännande 
nationellt utvecklings- och 
forskningsprogram om håll-
bar förskola. Av de totalt 
300 förskollärare, rektorer 
och förvaltningsledare 
som deltar i programmet 
kommer 40 från Österåkers 
kommun. 

Barns utbildning i 
förskolan ska präglas av en 
positiv framtidstro. Enligt 
läroplanen ska utbildnin-
gen lägga grunden för ett 
växande intresse och ansvar 
för en hållbar utveckling, 
såväl ekonomisk som social 
och miljömässig. 

Programmet drivs av 
forskningsinstitutet Ifous 
och syftar bland annat till 
att hitta vägar för hur man 
kan arbeta med frågan i 
praktiken.

57600
...så många fall av misshandel, där den utsatta 
var bekant med gärningspersonen, anmäl-

des i Sverige 2021 enligt BRÅ. 
Kommunstyrelsen har godkänt ett med-

borgarförslag om att införa Huskurage, en 
metod som ska minska våld i nära relationer. 

Metoden innebär att sprida kunskap om 
våld och civilkurage för att få fler att agera 

vid oro för att någon  
far illa i sitt hem. 

EGEN BRUNN?  

DAGS AT T TESTA DIT T DRICKSVAT TEN!
Om du har en egen brunn är det du själv som ansvarar för 
att kontrollera vattnets kvalitet. Det gör du genom att regel-
bundet ta prover på dricksvattnet. Livsmedelsverket rekom-
menderar att du tar prover på ditt vatten minst vart tredje år 
eftersom vattnets kvalitet kan förändras med tiden och även 
variera över året. Läs mer på österåker.se/egenbrunn.

NYA JÄRNVÄGSPARKEN INVIGS!
Nu närmar det sig äntligen invigning av den helt ombyggda 
Järnvägsparken intill Åkersberga station. Här hittar du nya 
planteringar, gångar, sittytor, en scen och inte minst den 
fantastiska nya lekplatsen med byggnader från det gamla 
Åkersberga. Tid: 3 juni klockan 14.00–16.30.

INSATSER FÖR AT T 
MINSKA FARTEN PÅ 
STATIONSVÄGEN
Har du sett att vi har placerat ut fler 
blomsterurnor inom gångfartsområ-
det på Stationsvägen och Lennart 
Neckmans väg i Åkersberga 
centrum? Det har vi gjort för att få 
ner hastigheten på de fordon som kör 
där. Vi kommer också att återställa 
de hjärtan och övriga markeringar 
som målades inom gångfartsområdet 
förra året.

I ett gångfartsområde gäller att 
fordon ska framföras i gångfart, 
vilket innebär cirka 7 kilometer i tim-
men. Fordon har också väjningsplikt 
mot gående.

 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.

Tips!

Följ oss i sociala medier för fler nyheter! Följ oss i sociala medier för fler nyheter! 
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.

DIT T ÖSTERÅKER FINNS 
SOM TALTIDNING
Visste du att det går att lyssna på 
nyheterna i Ditt Österåker? Sedan 
tidigare går det att prenumerera på 
Ditt Österåker som Daisy-skiva som 
kan läsas upp med hjälp av en särskild 
spelare. Nu finns Ditt Österåker även 
som taltidning på Myndigheten för 
tillgängliga mediers webbplats för 
alla som vill eller behöver få nyheterna 
upplästa. Du hittar taltidningen via 
österåker.se/dittösteråker. Där kan du 
också anmäla dig eller en anhörig att få 
Ditt Österåker på Daisy-skiva.

Tipsa gärna någon som kan vara 
intresserad!

SOFIA STENKRONA 
TILL RIKSFINAL I 
FUNKISFESTIVALEN!
Sofia Stenkrona från Svinninge är 
klar för riksfinal i Funkisfestivalen. 
Efter en sprakande och spännande 
semifinal på Nalen i Stockholm den 
26 april, där Sofia uppträdde med 
poplåten ”When can I see you again” 
till orkester, stod det klart att hon gick 
vidare. Finalen hålls på Stockholm 
Waterfront i augusti. Läs mer på 
österåker.se/funkisfestivalen.

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

ILLUSTRATION: LEKBOLAGET.ILLUSTRATION: LEKBOLAGET.

 EVENEMANG 

Visste du att groddjur varje år måste passera våra bilvägar för att 
vandra mellan sina lekvatten och övervintringsplatser? Vår nya 
skylt längs Nantesvägen och Hästängsuddsvägen är ett av flera 
sätt att skydda dem i deras viktiga färd mot Karsvreta träsk.

SKYLTAR SKYDDAR GRODORNA  
I KARSVRETA TRÄSK

1:a ÖSTERÅKERS KOMMUNS MIL JÖ- 
OCH HÄLSOSKYDDSTILLSYN 
ÄR BÄST I SVERIGE!

Tydlig tillsyn och kommunikation är framgångsfaktorer som gör att 
Österåkers kommuns miljö- och hälsoskyddstillsyn får landets högsta betyg 
i Stockholm Business Alliances och Sveriges Kommuner och Regioners 
mätning av nöjda kunder. 

Att utföra tillsyn av verksamheter som serverar alkohol, livsmedel 
eller hanterar miljöfarliga ämnen är inte alltid populärt men mycket viktigt 
för samhället och dess invånare. Österåkers kommun har under 2021 
vässat tillsynen inom alla områden, vilket har gett Sveriges bästa miljö- och 
hälsoskyddstillsyn. Även inom livmedelstillkontrollen och tillsynen av server-
ingstillstånd är företagen mycket nöjda.
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