
NYTT MÖTER GAMMALT I NYA JÄRNVÄGSPARKEN
Bakom byggdamm och stök i Järnvägsparken har en helt unik ny lekplats vuxit fram. 
Nu står parken redo för lekglada barn och nyfikna vuxna när det äntligen är dags 
för invigning fredagen den 3 juni!
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Ingen har nog missat det intensiva arbete som under ett 
par år har pågått i ombyggnationen av Järnvägsparken 
intill Åkersberga station. I samband med att stationen 
byggdes ut har parken getts en ny form med nytt inne-
håll. Här finns nya sittytor, hängmattor, en scen, prom-
enadvägar och en mängd nya växter. Här hittar du 
också en lekplats som är något helt utöver det vanliga. 
Lekplatsen Tuppen innehåller nämligen miniversioner 
av flera olika hus som en del Österåkersbor säkert 
kommer att känna igen från det gamla Åkersberga.

VILL GE EN INBLICK I VÅR HISTORIA
Österåkers kommuns landskapsarkitekt Gisela 
Holmgren berättar om tankarna för lekplatsen.

– Min inspiration till en historisk lekplats i cen-
trala Åkersberga kommer från avsaknaden av gamla 
byggnader i centrumområdet. Jag vill att barnen som 
växer upp i Åkersberga, men även vuxna, får veta lite 
om det som tidigare har funnits här i deras hemort. 
Jag brukar säga att en plats utan historia är en plats 
utan själ, säger Gisela Holmgren.

Österåkers hembygds- och fornminnesförening, 
har varit en ovärderlig hjälp i att välja ut vilka bygg-
nader som skulle finnas med.

– När järnvägen kom till Österåker 1901 fanns 
inte Åkersberga. Det var de stora gårdarna som 
behövde järnvägen för transporter till och från 
Stockholm. Kring stationen Åkers-Berga växte ett 
samhälle upp med Järnvägsparken, Janssons affär 
och fabriker som Ångbryggeriet. På 1930-talet 
började centrum växa med fler affärer och Carlssons 
café, även kallat ”Huldas Saloon”. Det är den histo-
rien som vi vill visa upp i Järnvägsparken, säger Sven 
Hugosson på hembygdsföreningen.

Lekplatsen innehåller även en mer lantlig del med 
en lada och ett torp, men också en u-båt och en hel 
del annat.

L JUDGUIDE BERÄT TAR OM HUSENS HISTORIA
I parken finns berättelser om nio stycken utvalda 
platser. Berättelserna finns som ljudguider anpassade 
för såväl barn som vuxna. 

Husen och lekmiljöerna har byggts av Lekplats-
bolaget, ett företag som har en lång erfarenhet av att 
anlägga spännande lekplatser i offentliga miljöer.

– Det här är en plats som blir lite av ett vykort att 
titta på för dem som står på stationen och väntar på 
tåget. I första hand är det ju en lekplats. Men vi vill 
att det ska finnas avstamp för ytterligare berättelser 
och historier, att platsen ska väcka nyfikenhet och att 
det ska finnas möjlighet till dialog mellan generation-
erna, säger Ivar Inkapööl på Lekplatsbolaget.

FRÅN Y TA TILL MÖTESPLATS 
GER ÖKAD TRYGGHET
I Österåker arbetar vi som kommun 
målmedvetet och tillsammans 
med flera olika aktörer för att 
skapa säkra, trygga och attraktiva 
offentliga rum där många vill vara. 

Det handlar om att skapa 
mötesplatser och destinationer 
där alla känner sig välkomna. En 
viktig del i detta arbete handlar om 
att utveckla platsens identitet.

– Nya Järnvägsparken är ett tydligt 
exempel på det trygghetsskapande 
arbetet där vi planerar platser utifrån 
invånarnas behov för att skapa levande 
offentliga miljöer. Det känns verkligen 
roligt att vi nu får en plats som också 
knyter oss närmare Österåkers 
historia, säger Michaela Fletcher (M), 
Kommunstyrelsens ordförande. 

En plats där många vill vara skapar i 
sin tur en positiv social kontroll, ”ögon 
på gatan”, vilket dessutom minskar 
risken för brott och ordningsstörning-
ar samtidigt som det ökar tryggheten. 

Polisens trygghetsundersökning för 
Österåker bekräftar att arbetet ger 
resultat. Resultatet för 2021 visar att 
den upplevda tryggheten i Österåker 
har ökat sedan föregående år. 
Kommunen fortsätter att samarbeta 
med Polisen och andra aktörer för 
att öka tryggheten ytterligare.

Ivar Inkapööl,  
Lekplatsbolaget, och 
Gisela Holmgren,  
Österåkers kommun.

Tips!

Välkommen till invigning av nya 
Järnvägsparken fredag 3 juni. 

Kommunalråd Mathias Lindow (L) 
klipper bandet. Det bjuds på korv 

(först till kvarn) och ansiktsmålning. 
Tid: 14.00–16.30
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Självklart 
finns en juke-
box på cafét.

Carlssons Café eller 
”Huldas Saloon”. 

På Carlssons Café 
hölls många schack-

turneringar.

Åkers-Berga station 
så som stationshu-

set såg ut till och 
med 1943.

Ångbryggeriet för-
såg trakten med läsk 
och svagdricka.

Janssons affär.

         Michaela Fletcher

Ångbåten  
Tuppen, eller  

S/S Åkers Kanal.

BYGGNADERNA I PARKEN
Alla byggnader är omsorgsfullt inredda med en 
lekfull detaljrikedom med tidstypiska detaljer.

Åkers kanal är själva hjärtat i lekplatsen. Här hittar du 
självklart ångbåten Tuppen, eller S/S Åkers Kanal som var 
det riktiga namnet på båten som trafikerade kanalen.

Janssons affär. Affären låg strax norr om 
stationen och drev sin verksamhet från 
1901–1968, då byggnaden fick ge plats åt cen-
trumbyggnaden Skutan i Åkersberga centrum.

Carlssons Café eller ”Huldas Saloon”. Det 
populära cafét låg i Åkersbergas centrum på den 
mark där senare bensinstationen Preem låg. När 
cafét öppnade 1936 blev det en samlingspunkt för 
det unga Åkersberga tills det stängde 1961. 

Stationshuset. Stationen hette ursprungligen 
Åkers-Berga, en sammanställning av Berga gård 
i Åkers socken. Stationshuset byggdes 1901 och 
fanns kvar till 1943, då det ersattes av en annan 
stationsbyggnad. Inte heller den finns kvar idag.

Järnvägsbostäderna ”Ladan”. I en ombyggd lada 
i Järnvägsparken fanns kring förra sekelskiftet sex 
tjänstebostäder för anställda vid Roslagsbanan. De var 
på ett rum och kök och hade vedspis och öppen spis.  

Åkersberga Ångbryggeri låg vid Åkers kanal alldeles 
vid järnvägsbron. Här tillverkades bland annat läsk 
och svagdricka mellan 1904 och omkring 1920.

Ett torp och en lada med vällingklocka, 
ladugårdsdjur och tidstypisk traktor.

FELANMÄLAN
Rapporter från Österåkersborna 
är viktiga för ett fortsatt lyckat 
arbete för ökad trygghet i Österå-
ker. Upplever 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.
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DITT ÖSTERÅKER #5 MAJ 2022

Multiarenan innehåller sex hallar, varav två fullstora. Här blir det plats för skolidrott, 
basket, bordtennis, boule, friidrott, gymnastik, gym, klättring, innebandy, trampolin och 
mycket mer. 

– Det här är blir en anläggning i en helt egen klass, till glädje inte bara för skola under 
dagtid utan för hela fritidslivet i Österåker såväl för den viktiga breddidrotten som för 
elitidrotten. Men också för besökare både lokalt och i regionen, säger Michaela Fletcher 
(M), Kommunstyrelsens ordförande.

I juni tar Österåkers kommun formellt över driften av anläggningen. Då tar ett intensivt 
arbete vid. Då ska nämligen all inredning, utrustning, skyltar, konst och annat komma på 
plats. Dessutom ska utomhusmiljön vid multiarenan färdigställas med bland annat plan 
för utomhusbasket och en uppvärmningsbana runt anläggningen. Utvändigt pågår också 
arbetet med nya anslutningar till gång- och cykelvägar, liksom nya övergångsställen och 
belysning.

Fortfarande är det full aktivitet på byggarbetsplatsen för Österåk-
ers multiarena. Men vi kommer allt närmare en färdig anläggning 
för mer än 13 000 kvadratmeter rörelseglädje, möten och olika 
typer av evenemang. Invigningen är planerad till den 25 augusti.

Det närmar sig invigning av 
Österåkers multiarena

Som kommun anordnar vi informationsmöten och 
arbetsmarknadsträffar för att stötta och underlätta 
i att hitta arbete och snabbt komma in i det svenska 
samhället. Den här gruppen krigsflyktingar, som 
får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, 
har endast rätt till en väldigt låg ekonomisk ersät-
tning från Migrationsverket. 

Kommunala verksamheter som öppna förskolan, 
förskolan, grundskolan, gymnasiet, musikskolan 
och fritidsgårdarna tar emot barn och ungdomar 
från familjerna och arbetar för att skapa en så trygg 
och meningsfull vardag som möjligt.

Men det är många Österåkersbor som bidrar till 
att skapa gemenskap, glädje och samhörighet. Ett 
stort och varmt tack till alla föreningar, organisa-
tioner och privatpersoner som bidrar på olika sätt. 

Idrottsföreningar som Alhaj Taekwondoklubb, 
IFK Österåker FK, IFK Österåker BTK, 

Roslagens IF, Skärgårdens rodel- och kälkklubb, 
Skärgårdstads IF och Åkersberga TK anordnar 
en mängd olika idrotts- och fritidsaktiviteter för 
ukrainska krigsflyktingar. 

Tillsammans Åkersberga och Svenska kyrkan 
i Österåker ser till att ukrainska krigsflyktingar 
får tillgång till kläder, hygienartiklar och andra 
förnödenheter som behövs. 

Popskolan och Livats artistskola har erbjudit 
gratis sånglektioner och anordnat välgörenhets- 
konsert för Ukraina. 

Playfriend for refugeekids Stockholm ordnar 
lekträffar och utflykter för barnfamiljer. 

Alla initiativ och insatser är väderfulla och 
viktiga. Uppslutningen som finns i Österåker är 
verkligen en styrka. 

Vill du också hjälpa till? Se vad som efterfrå-
gas just nu på österåker.se/hjälpatill.

SKROTBÅTAR I KANALEN 
I maj bärgade kommunens entreprenör fyra skrotbåtar som en längre 
tid legat övergivna i Åkers kanal. Eftersom det idag inte finns något 
obligatoriskt register för båtägare kan det vara svårt att få tag i ägaren 
av en övergiven båt. Samtidigt är det idag komplicerat för en kommun 
att flytta och skrota en båt utan en ägares samtycke. Ägaren måste ges 
en möjlighet att ge sig tillkänna och att flytta båten, vilket kan ta tid. 

Hittar du en dumpad båt på allmän mark kan du kontakta kom-
munens servicecenter på servicecenter@osteraker.se. Ligger båten 
på din egen/privat mark, kontaktar du Polisen. Vill du skrota en egen 
båt? Under 2022 kan du få ett bidrag för delar av kostnaden från 
Havs och vattenmyndigheten när du skrotar genom båtretur.se. Läs 
mer på österåker.se/skrotbåtar.

För alla som går eller cyklar innebär projektet flera förbättringar. 
Den nya Säbybron blir mycket bredare än dagens bro och får en 
gång- och cykelbana. En gång- och cykelväg anläggs också under den 
nya bron liksom nya stråk på båda sidor om kanalen för att skapa en 
trygg och trivsam miljö. Trafikljusen tas samtidigt bort, vilket ökar 
framkomligheten.

I samband med bygget av den nya Säbybron anläggs en ny 
cirkulationsplats som ska underlätta trafiken till och från Norrö. 
Den ersätter dagens fyrvägskorsning där Norrövägen och Sand-
kilsvägen ansluter till Sockenvägen. 

Arbetet vid Säbybron har pågått sedan i februari i år. Den 
gamla bron förblir öppen för trafik, med mindre trafikstörningar. 
När den nya bron är klar, rivs den gamla.

Just nu anläggs nya brostöd i kanalen samt betongarbeten med 
formning och gjutning av den nya bron. Utöver detta byggs delar 
av den nya cirkulationsplatsen samt gång- och cykelstråk. Den här 
etappen beräknas att pågå fram tills årsskiftet 2023/2024. Den gamla 
bron är öppen för trafik till den nya bron är klar, men trafiken kom-
mer att påverkas under hela byggperioden. Gång- och cykelvägar 
leds tillfälligt om. 

Läs mer om projektet och se en karta över alternativa gång- 
och cykelvägar runt arbetsområdet  på österåker.se/säbybron.

PÅGÅENDE ARBETEN VID SÄBYBRON
Just nu pågår arbeten för att byta ut Säbybron som 
leder Sockenvägen över Åkers kanal. Den över hundra 
år gamla bron lämnar plats för en ny som är färdig år 
2024. När allt är på plats får vi en helt ny och modern 
trafiklösning som underlättar för alla trafikanter, oavsett 
om du åker bil, cyklar eller går till fots.

NU LYSER DET PÅ SOLBRÄNNAN 
Nu har Österåkers kommun anlagt 
belysning längs promenadstråket av trä på 
Österskärs havsbad! Sedan tidigare har 
villaägarföreningen i Österskär ordnat 
belysning längs en annan sträcka av strand-
promenaden. Välkommen förbi på en 
kvällspromenad längs Trälhavet.

Tack!
Under våren var förslaget till  Under våren var förslaget till  

det tematiska tillägget till översiktdet tematiska tillägget till översiktsplanen för splanen för 
kust och skärgård ute på granskning. Vi vill kust och skärgård ute på granskning. Vi vill 

tacka för alla synpunkter som har inkommit! tacka för alla synpunkter som har inkommit! 
Planen är att det tematiska tillägget ska tas Planen är att det tematiska tillägget ska tas 

upp för beslut i Kommunfullmäktige  upp för beslut i Kommunfullmäktige  
den 20 juni 2022. Läs mer på  den 20 juni 2022. Läs mer på  

österåker.se/framtidensösteråker. österåker.se/framtidensösteråker. 

NÄSTA KOMMUN- 
FULLMÄKTIGE 20 JUNI
Kommunfullmäktiges sam-
manträde den 16 maj ställdes 
in på grund av få ärenden. 
Nästa sammanträde äger rum 
måndagen den 20 juni. 

TACK FÖR DIT T ENGAGEMANG!

97
...skäl att Hittaut i Österåker! Ett enkelt 
sätt att gå på upptäcktsfärd samtidigt 
som du får motion och ser olika sidor 
av Österåker. Aktiviteten är anpassad 
för alla och är helt kostnadsfri. För mer 

information se österåker.se/hittaut.

GER DU STÖD TILL EN 
NÄRSTÅENDE?  
Anhörigstöd i Österåker 
erbjuder vägledning och 
stöd för att underlätta 
för dig som vårdar eller 
stödjer en närstående som 
är långvarigt sjuk, äldre 
eller som har en funk-
tionsnedsättning. Du kan 
få stöd såväl enskilt som 
i grupp. Anhörigstöd 
erbjuder utbildningscirklar, 
föreläsningar, sociala och 
hälsofrämjande aktiviteter. 
Genom att prenumerera på 
det digitala nyhetsbrevet 
Anhörigstöd håller du dig 
uppdaterad om verksamhe-
ten. Läs mer på österåker.
se/anhörig.

FO
TO

: S
CA

ND
IN

AV
.

FO
TO

: S
CA

ND
IN

AV
.

SMARTA SOPTUNNOR!
Våra 14 nya rymliga soptun-
nor drivs av solenergi och säger 
själva till när de börjar bli 
fulla med skräp eller om något 
skulle vara fel. Du hittar dem 
på platser där många männ-
iskor rör sig, exempelvis vid 
badplatser och promenadstråk. 

Österåker har idag flera hundra krigsflyktingar från Ukraina som bor i egna boenden i 
Österåker. Ni är många som hjälper till att stötta och välkomna. Tack!

ALLT FLER LEGITIMERADE FÖRSKOLLÄRARE I ÖSTERÅKER
Österåkers kommun arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i för-
skolan. Statistik för år 2021 visar nu att arbetet ger resultat.

– Vårt mål om att ha länets bästa skola gäller även förskolan. Våra medarbetare är 
vår viktigaste resurs och vi vill att de ska ha de bästa förutsättningarna så att alla 
barn kan lära, utvecklas och nå sin fulla potential, säger Michaela Fletcher (M), 
Kommunstyrelsens ordförande.

Statistik för år 2021 visar att andelen heltidsanställda förskollärare inom 
förskolan med förskollärarlegitimation har ökat till 31 procent år 2021, jämfört 
med 28 procent föregående år. Andelen barn som uppger att de är trygga på sin 
förskola är fortsatt hög och ligger på 97 procent. Antalet barn per årsanställda 
medarbetare är 5,5. För de yngre barnen, 1-3 år gamla, är gruppstorleken 11 barn 
per barngrupp, lägre än rikssnittet som ligger på 12 barn.



   

18 JUNI  

TILL FOTS GENOM SOLSYSTEMET
Skådespelaren Stina Ekblad och cellisten 
Mime Brinkmann möts i ett program där 
Edith Södergrans dikter utgör en röd 
tråd till musik av Johann Sebastian Bach. I 
samarbete med Musikfestivalen i kyrkan 
och Svenska kyrkan Österåker. Plats: Östra 
Ryds Kyrka. Tid: klockan 15. Fri Entré.

11 JUNI– 31 AUGUSTI JULI  

SOMMARBOKEN
Alla från 6 år och uppåt får gärna 
delta i Sommarboken. Läs två böcker 
under sommarlovet och få en gåvobok 
av Österåkers bibliotek. För mer 
information se bibliotek.osteraker.se.

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.

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.

20 AUGUSTI  

INVIGNING AV UTSTÄLLNING 
I BISKOPSTUNABORGEN
Fotograf Elisabeth Ohlson har i denna 
utställning levandegjort medeltidsmiljön 
och visualiserat de arkeologiska föremålen 
man funnit genom årens utgrävningar i 
Biskopstuna. Visningar med guide samt 
musik med gruppen Frispel. Tid: klockan 13.

28 AUGUSTI 

ARKEOLOGIDAGEN I BISKOPSTUNA
Guidade visningar av utställningen i 
Biskopstuna. Se föremålen som kommit fram 
under årens utgrävningar i borgruinen. För 
mer information se österåker.se/biskopstuna.

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.

 EVENEMANG 

SCENSOMMAR PÅ EKBACKEN!
Efter två år med pandemi är vi äntligen tillbaka med sommarteater, konserter 
och högtidsfiranden. Scensommar på Ekbacken gör efterlängtad comeback och 
evenemangen erbjuder något för alla – från Parkteatern med Cirkus Cirkör till 
Seniorernas dag. Mycket nöje!

6 JUNI  

NATIONALDAGEN
Fira Sveriges nationaldag med musik från 
grammisvinnande Lena Jonsson Trio, Österåkers 
vinnare av Funkisfestivalen Sofia Stenkrona 
och elever från Popskolan med ukrainska 
gästartisten Katy Ivanchenko. Kommunstyrelsens 
ordförande Michaela Fletcher (M) håller sitt 
traditionsenliga tal och dagens konferencierer 
är Mikaela Ramel och Linda Kulle som 
även bjuder på allsång. Tid: klockan 14.

18–23 JUNI 

TEATER: SUZANNES SERVERING
En härlig fartfylld familjeföreställning med sång, 
musik, spänning och mycket skratt! Suzanne 
(Linda Rapp) driver en idyllisk servering 
på Ekbacken men Britta Barsk (Therese 
Wikström) från kommunen har snokat reda 
på en hemlighet och hotar nu med att riva hela 
stället för en motorväg! Samtidigt håller Gert 
Gubbarsson (Fredrik Lexfors) på med galna 
saker i sin uppfinningsstuga. Postis Pär (Johannes 
Lönnå), den förälskade brevbäraren, gör sitt 
yttersta för att få Suzannes kärlek. Men vad 
är det som är döljer sig på Suzannes servering? 
Finns här vilda djur? Med humor och mycket 
musik och tokigheter blandas denna underbara 
familjeföreställning med levande musik och 
dansade barn och ungdomar från Livat! För 
tider och biljetter se roslagen.se. Biljetter säljs 
även på plats. Arrangör: Kulturföreningen 
Livat med stöd av Österåkers Kommun.

Tillgänglighet på Ekbacken:  handikappvänligt, 
husdjur tillåtna, WC, barnvänligt, rullstolsanpassat.

25 JUNI 

MIDSOMMAR

Traditionsenligt midsommarfirande för hela 
familjen i hembygdsparken Ekbacken. Klockan 
13 inleds midsommarfirandet med servering. 
Klockan 14.30 är det lekar och dans kring 
midsommarstången. Arrangör: Österåkers 
kommun i samarbete med Österåkers 
hembygds- och fornminnesförening. 

10 AUGUSTI  

KULLEHUSTEATERN GER ROVDJURET
Rovdjuret baseras på Anton Tjechovs novell. 
Här möter  vi det äkta paret som lever en 
stillsam tillvaro. Föga anar de att ett rovdjur 
fått korn på dem och är fast beslutet att sätta 
tänderna i den äkta makan.  Medverkande: 
Lolo Elwin, Jesper Feldt och Fredric Thurfjell. 
Datum: 29 juni klockan 19 på Gregersboda 
gård. 9 juli klockan 19 på Marums Gård, 
Ljusterö. 10 augusti klockan 18 på Ekbacken. 
Biljetter: roslagen.se och på plats.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 AUGUSTI  

SENIORERNAS DAG
Varmt välkommen till seniorernas dag! 
Vi möts på Ekbacken. Det bjuds på 
musikunderhållning med bland annat 
Vocalettes, skrattyoga och dans. Du har 
även möjlighet att träffa kommunens 
föreningar som berättar om sin verksamhet. 
Tid: Klockan 13. Servering från 12. För mer 
information se österåker.se/evenemang.

21 AUGUSTI 

ALLSÅNG
Missa inte årets härliga allsång på Ekbacken i 
Åkersberga med Linda Rapp, stor orkester 
och gästartister! Kom och sjung med! 
Förband Nittontretti spelar klockan 16–18. 
I serveringen finns korv med bröd och fika. 
Arrangör: Kulturföreningen Livat med 
stöd av Österåkers kommun. Biljetter: 
175 för vuxna, fri entré för barn, förköp 
av biljetter på plats och på roslagen.se. 

12  AUGUSTI  

PARKTEATERN MED CIRKUS CIRKÖR
Cirkus Cirkör ger en cirkusshow på Ekbacken om 
hjälpsamhet, tillit och rätten att få vara sig själv. 
Med hjälp av lindans, akrobatik, trapetskonster 
och jonglering på högsta nivå, tar artisterna med 
dig på en cirkusupplevelse som sätter i gång tankar 
och idéer. Medverkande: Anna Saskia Stickler, 
Ben Collis, Elisabeth Künkele. Föreställningen är 
ordlös och fungerar utmärkt för en publik med 
olika språkbakgrunder. Fri entré. Tid: klockan 18.

Kullehus-
teatern 
framför 
pjäsen  
Rovdjuret 
på flera 
platser i 
Österåker 
i sommar.

Följ oss i sociala medier för fler nyheter! Du hittar oss 
på Facebook, Instagram och Linkedin. Når oss gör du 
på 08-540 810 00 eller redaktionen@osteraker.se.

Tips!
Fler evenemang hittar du på  Fler evenemang hittar du på  

österåker.se/evenemang och på vår österåker.se/evenemang och på vår 
Facebook @osterakerskommun. Facebook @osterakerskommun. 

Biljetter köper du via servicecenter i Biljetter köper du via servicecenter i 
Alceahuset eller på nortic.se.  Alceahuset eller på nortic.se.  

Vi önskar dig en härlig Vi önskar dig en härlig 
kultursommar!kultursommar!

Välkommen till invigning av konstnären Gunnar Carl Nils-
sons verk Nypan. Konstverket kommer att placeras bland 
de glesa björkarna nära de gula stolarna i stadspark Åkers 
kanal. Så här berättar konstnären själv om sitt verk:

“Många människor har ett förhållningssätt till påsen 
med klädnypor som mer eller mindre bara finns till för sin 
funktion. Hur många tittar på vilken härlig form den har? 
Det är intressant att göra en skulptural gestalning där nor-
mala proportioner på vår omgivning förändras. Att möta 

17 JUNI KLOCKAN 11–12:
VERNISSAGE AV NYA KONSTVERKET NYPAN 

ett vardagsföremål i en oväntad storlek skapar förutom 
igenkänningsfaktorn, även spänning och överraskning. Det 
finns även en tanke om humor i gestaltningen. Avsikten är 
att skapa en positiv känsla som kan bidra till harmoni eller 
ett leende.” 

Under invigningen blir det tal av Kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande Arne Ekstrand (KD). Medtag gärna 
picknick och avnjut på bryggan vid kanalen. 

Visste du att det finns ett utomhusgalleri med konst längs Åkers 
kanal? Upptäck konsten i Österåker med hjälp av information på 
österåker.se/konst eller via appen ”Upptäck konsten”. 


