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– Strax lägger vi ytterligare ett 
år bakom oss som har präglats av 
den pandemi som vi fortfarande 
befinner oss i. Nej, pandemin är 
inte över. Det innebär fortsatta 
påfrestningar för oss som indi-
vider. Det innebär fortsatt tuffa 
förhållanden för våra viktiga lokala 
företagare. Därför är det både 
hoppingivande och glädjande att 
gång på gång få se prov på den 
speciella Österåkersandan. Vårt 
livskraftiga och snabbfotade lokala 
näringsliv som ställer om, utvecklar 
och tar ansvar. Medarbetarna i 
våra kommunala verksamheter 
som fortsätter att göra ett fantas-
tiskt arbete. Och det ger resultat. 
Österåkers företagare ökade 
omsättningen med 15 procent 
under pandemiåret 2020, starkast 
i länet och bland de starkaste i 
Sverige! Österåkers kommunala 
grundskolor är på plats 15 i landet 
när det gäller gymnasiebehörighet. 
Tryggheten hos Österåkersborna 
ökar. Vi fortsätter att förverk- 
liga ett Österåker som växer 
hållbart och gläds åt alla er som 
väljer att flytta till möjligheternas 
skärgårdskommun. Det är bara 
några av många exempel. Nu ser vi 
fram emot ett 2022 där ännu mer 
spännande är på gång. Tack för att 
du fortsätter att ta ditt ansvar för 
att minska smittspridningen. 

Med önskan om riktigt fina helger.

         Michaela Fletcher.
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Ditt Österåker ger dig en samlad 
inblick i vad som händer i Österåkers 

kommun och våra olika verksamheter. 
Du kan också välja att prenumerera 
på Ditt Österåker som e-nyhetsbrev 

direkt till din e-post. Anmäl dig 
på österåker.se/nyhetsbrev.

Tips!

Gott och blandat från 2021
Så här när året närmar sig sitt slut vill vi summera genom att bjuda på ett litet 
axplock av allt det som har hänt i Österåkers kommuns verksamheter.

NY GRUNDSKOLA PÅ GÅNG
I december beslutade Kommunfullmäktige om 
en försäljning av före detta Hackstaskolans 
lokaler i centrala Åkersberga. Parallellt har 
Internationella Engelska Skolan (IES) tecknat 
ett avtal med den tilltänkta köparen Nystad 
Stadsutveckling AB som innebär en möjlig 
etablering av skolan i kommunen. 

NY T T RENINGSVERK MED HÖGA MIL JÖMÅL
Ambitionerna är högt ställda för det nya 
reningsverket i Margretelund som beräknas 
stå färdigt 2026. Visionen är att det ska bli ett 
modernt, hållbart och rent reningsverk som är 
en självklar och integrerad del av den levande 
skärgården. Under året beslutade Kommunfull-
mäktige i Österåker och Vaxholm om att bilda 
ett samägt bolag som ska anlägga, äga, förvalta 
och driva det nya reningsverket. 

NY T T SÄRSKILT BOENDE PÅ L JUSTERÖ
I år öppnade kommunens nya särskilda 
boende för äldre på Ljusterö. Görjansängen 
är ett litet, naturnära och modernt boende 
mitt i lantlig skärgårdsidyll. Här används 
välfärdsteknik, det vill säga digital teknik som 
kan hjälpa till att bibehålla självständigheten, 
aktiviteten och tryggheten för boende som har 
ett omfattande behov av vård och omsorg.

SILVIAHEMCERTIF IERING FÖR GOD OMSORG
Silviahemcertifiering intygar att personalen är 
utbildad i demensvård enligt den senaste forsk-
ningen. Under hösten genomgick medarbetare 
från kommunens verksamheter inom bland 
annat nattpatrullen, träffpunktsansvariga, 
syn- och hörselinstruktör, samt medarbetare 
som jobbar med trygghetslarm en utbildning för 
att bli certifierade. Satsningen på certifiering 
fortsätter 2022.

SOMMARJOBBARE SK APADE TRYGGHET 
Sommaren 2021 hade vi extra många som-
marjobbare i Österåkers kommun. Några av 
dem hade ett särskilt uppdrag inom ramen för 
kommunens särskilda trygghetssatsning. Som 
kvällsvandrare bidrog de till trygghet och trivsel 
genom att finnas där ungdomar samlas för att 
prata och lyssna. Andra ungdomar träffade 
vi exempelvis som värdar vid kommunens 
badplatser och som turistvärdar för besökare. 
Ytterligare andra hjälpte till i kommunens 
olika verksamheter. Alla stod de för riktigt fina 
insatser!

TRYGGHETSARBETET GER RESULTAT
Den upplevda tryggheten i Österåker ökar. 
Det bekräftar Polisens trygghetsundersökning 
som genomfördes i våras. Österåkersborna 
känner sig mindre oroliga för att bli utsatta för 
inbrott eller våld i offentlig miljö. Kommunen 
samarbetar med polisen för att fortsätta 
öka tryggheten.

MÄNSKLIGA RÄT TIGHETER  
I KUBFORMAT 
För två år sedan landade två svarta stålkuber vid 
Solskiftesskolan och Österåkers gymnasium som 
en del i stiftelsen Raoul Wallenberg Academys 
projekt för mänskliga rättigheter. Eleverna har 
fyllt kuberna med exempel på arbeten de har gjort 
och efter sommaren fick allmänheten ta del av 
kuben om rätten till yttrandefrihet hos Österåkers 
gymnasium. Bland besökarna fanns journalisten, 
författaren och Österåkersbon Ingrid Carlberg, 
som skrivit flera böcker om Raoul Wallenberg.

MICHAEL A FLE TCHER (M), 
KOMMUNS T YRELSENS ORDFÖR ANDE 

ÖSTERÅKERS MULTIARENA 
VÄXER FRAM
Ingen har nog missat den stora 
multiarenan som växer fram nära 
Åkers-Runö station. Det blir en unik 
mötesplats för barn, äldre och alla 
däremellan med sex hallar för mer än 
13 000 kvadratmeter rörelseglädje, 
mässor, möten och evenemang. Den 
beräknas stå färdig sommaren 2022. 46

är Österåkers kommuns placering bland
Sveriges kommuner för vår aktivitets- och

ambitionsnivån på miljö- och hållbarhetsom-
rådet. Det innebär en förbättring med 28 

placeringar jämfört med förra året. Mätnin-
gen görs av tidningen Aktuell hållbarhet. 

Nu går arbetet vidare.

STOR SATSNING PÅ SPRÅKUT VECKLING I FÖRSKOLAN
Pedagogcentrum har under året arbetat i en särskild sats-
ning för att stärka språkutvecklingen hos barn i förskolan. 
Tjugo fristående och kommunala förskolor deltar i det 
statsbidragsfinansierade projektet med föreläsningar och 
skräddarsydda insatser. Öppna förskolan i Österåker pre-
mierades med kommunens pedagogpris 2021 för sina olika 
insatser inom projektet.

FULL FART KRING  
ÅKERSBERGA STATION 
Under 2021 har en hel 
del hänt i stationsområdet. 
Gångfartsområdet på 
Stationsvägen har renoverats 
och fått ny beläggning samt 
hjärtan som påminner om 
hastighetsbegränsningen 7 
kilometer i timmen. Åkers-
berga station står klar med 
ny perrong, ett tredje spår 
och ny gångbro över spåren. 
Samtidigt fortsätter ombygg-
nationen av Järnvägsparken 
för att bli en oas för alla 
åldrar. Bland annat växer 
här fram en lekplats med 
byggnader från det gamla 
Åkersberga.

15
Läsåret 2020/2021 var 

framgångsrikt för Österåkers 
kommunala skolor och är nu 

på plats 15 i landet när det gäller 
gymnasiebehörighet. När det 
gäller meritvärdet och andelen 

elever som nått kunskapskraven 
är Österåker på topp 30 av 

landets 290 kommuner.

KRONPRINSESSPARET PÅ 
VIRTUELLT BESÖK
I maj fick kommunen ett virtuellt besök av 
kronprinsessan Victoria och prins Daniel 
för att prata om Österåker. Samtalet 
handlade om såväl pandemin och vårt 
företagande som skärgård, sport, ung-
domar och friluftsliv. Kommunstyrelsens 
ordförande Michaela Fletcher (M) fick 
möjlighet att berätta om vår skärgårds-
kommun för ett mycket intresserat 
kronprinsesspar.

ÅRETS KULTURPRISTAGARE 
”För föreningens hängivna volontärarbete 
med körverksamhet, konserter, konstut-
ställningar och kulturevenemang till glädje 
för Österåkers kommuninvånare i skilda 
åldrar.” Så löd motiveringen för 2021 års 
kulturpristagare i Österåker, nämligen 
Säbykyrkans kultur- och fritidsförening.
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Allemansrätten – mer än bara 
rättigheter 
Kommunens satsning på att hitta 
ut i våra omgivningar med Hittaut 
väckte också ett stort intresse för 
allemansrätten. Visste du till exempel 
att du inte får vara på odlad mark? 
Det handlade också om fåren på 
Röllingby backar, boskapen på Näsud-
dens naturreservat, vikten av att hålla 
hunden i koppel och att låta djuren 
vara i fred.

Pedagoghunden Aida 
Den charmiga och duktiga golden 
retrievern Aida, som utbildar sig till 
pedagoghund på Rydbo skola, sprider 
inte bara glädje på skolan. Även på 
Facebook fick hon och hennes matte, 
specialläraren Helene Bragsjö, stor 
uppmärksamhet och många glada 
tillrop.

När solen i rondellen blir rosa 
Varje oktober skiftar solen i ron-
dellen vid korsningen väg 276 och 
Rallarvägen färg till rosa. Det gör vi 
för att uppmärksamma kampen mot 
bröstcancer. I november är färgen blå, 
för kampen mot prostatacancer. 

Här är några av de ärenden som Kommunfullmäktige behand-
lade vid sammanträdet den 13 december. Du hittar samtliga 
handlingar och protokoll på österåker.se/kommunfullmäktige. 
 

DETAL JPLAN ANTAS FÖR RÖLLINGBY SÖDRA, ETAPP 1
Den föreslagna detaljplanen möjliggör för nya lägenheter i flerbostads- 
hus i varierande höjd inom ett centralt läge nära kollektivtrafik. Den 
möjliggör även för detaljhandel i lokaler i bottenplan. Kommunen ges 
enligt förslaget också möjlighet att ta över huvudmannaskapet av norra 
delen av Storängsvägen och Hantverksvägen.

FÖRSÄL JNING AV FASTIGHETEN BERGA 6:35
Fastigheten Berga 6:35, före detta Hackstaskolans lokaler, ägs idag 
av Armada Kommunfastigheter AB. Nystad Stadsutveckling AB 
har visat intresse för att förvärva fastigheten, med avsikt att möjlig-
göra för en extern skola att starta verksamhet i Österåker.

 POLITISKA BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE 

NY CIRKULATIONSPLATS I HET T OMRÅDE
Det händer en hel del kring Pilstugeområdet vid infarten 
till Åkersberga på väg 276. Under 2021 färdigställde 
Trafikverket en efterlängtad ny cirkulationsplats vid 
Sockenvägen som också ger en ny infart till både han-
delsområdet och golfbanan.

DE HÄR INLÄGGEN  

ENGAGERADE VÅRA FÖLJARE  

PÅ FACEBOOK LITE EXTRA 2021

Under pandemin 
har kommunen 
haft ett extra 
ansvar för tillsyn, 
bland annat för 
att se att server-
ingsställen ordnar 
så att gästerna 
kan hålla avstånd. 
Facit av de många 
inspektionerna 
visar att Österåk-
ers företagare tar 
ansvar.

ILLUSTRATION: PATRIK LUNDIN.
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I juni beslutade 
Region Stockholm 
att regionens ambu-
lanshelikopter får 
sin permanenta bas 
i Ullna i Österåkers 
kommun. Det innebär 
en central placer-
ing i regionen som 
kan förse samtliga 
skärgårdskommuner 
med snabb till-
gänglighet till 
ambulanshelikopter.

FLER UNDERSKÖTERSKOR 
TACK VARE KOMVUX
Komvux erbjuder en mängd möjlig-
heter till utbildning för vuxna. Under 
hösten har Komvux Österåker till 
exempel utbildat sextio anställda 
inom äldreomsorgen från Österåker 
och närliggande kommuner till 
undersköterskor. 

STARKT LOKALT NÄRINGSLIV
I våras fick vi veta att Österåkers företag 
ökade omsättningen med hela 15 procent 
under pandemiåret 2020. Det innebär 
att Österåkers näringsliv klarade sig 

bäst av alla kommuner i Stockholms län. 
Tack till alla som fortsätter att stötta det 

lokala näringslivet – det ger resultat!

FILMEN OM WIRA BRUK 
Hur gick det egentligen till när 

den lilla byn Wira blev en så vik-
tig plats i det Sverige som under 

århundraden var en stormakt? 
Filmaren Roger Persson fortsätter 

att dyka ned i Österåkers spän-
nande historia och nu i filmen 

om Wira bruk som hade premiär 
i maj. Se den via österåker.se/

wirabruk.

KANALSTADEN VÄXER
Kanalstaden i Åkersberga ska bli en hållbar 
stadsdel som många vill bo och verka i och 
även bidra till att förstärka Österåkers 
identitet som skärgårdskommun. Under 
året inleddes arbetet med att ta fram en 
detaljplan för en viktig pusselbit i det arbe-
tet med etapp två av Östra Kanalstaden.

Böljande  
cykling i Täljöviken 
I juni öppnade den nya pumptrack-banan i Täljövi-
ken. Här kan du åka varv efter varv utan att trampa 
ett enda tag på cykeln. Intill finns dessutom ett stort 
utegym och en nyanlagd lekplats.

HÅLLBARA 
NATURUPPLEVELSER

Tillsammans med de största boendeanläggningarna 
på öarna i Stockholms skärgård, däribland Finnhamn 
i Österåker, inledde samarbetsprojektet Stockholm 
Archipelago ett arbete för att utveckla hållbara och 

attraktiva naturupplevelser skärgården. Projektet ges 
stöd av Tillväxtverket.

Under hösten 2021 infördes det digitala verktyget 
Lexplore, som med hjälp av artificiell intelligens ger 
de kommunala grundskolorna en träffsäker insikt i 
elevernas läsförmåga och läsförståelse. På så sätt 
kan rätt insatser sättas in i rätt tid.

NYA AVFALLSFÖRESKRIF TER
De nya avfallsföreskrifterna ändras för att bli tydligare och 
enklare, men också för att stämma med ny lagstiftning. 

BIDRAG TILL STIF TELSEN INGMARSÖ NORRGÅRD OCH SKOLA
Det villkorade bidraget syftar bland annat till att delfinansiera 
kostnader för uppförandet av en ny ladugård samt anpassning av en 
befintlig ladugård.

UTÖKADE PARKERINGSMÖJLIGHETER  
– AVGIF TER PÅ ALLMÄN PLATSMARK
Förslaget innebär att ett nytt system för parkering införs som 
ska göra det både enklare och mer flexibelt att parkera i centrala 
Åkersberga. Även i fortsättningen ska det gå att stå tre timmar 
utan avgift. Läs mer via österåker.se/parkeringsavgifter.



I år var luciafirandet 
både traditio nellt och 
nytänkande. Österåk-
ers Lucia och hennes 
tärnor färdades till 
exempel i en båt på 
Åkers kanal. Tanken 
är att det ska bli en 
ny tradition. 

   

31 JANUARI  

SÖRJEN SOM BLEV

Vilka var de, de finska krigsbarnen som kom 
till Sverige med namnskyltar runt halsen?  Hur 
påverkade deras upplevelser kommande 
generationer? I föreställningen “Sörjen som 
blev” tar Anna Takanen, vars pappa var ett av 
dessa barn, med oss på en omskakande resa i 
historien.  Hon nystar upp pappans famil-
jehistoria, och det komplicerade i att vara 
barn till ett krigsbarn. Arrangör: Österåkers 
kommun i samarbete med Riksteatern. 
Tid: klockan 19.00–21.20. Plats: Berga teater. 
Läs mer på österåker.se/evenemang.

13 DECEMBER–13 JANUARI  

VINTERBOKEN

För andra året i rad anordnar Österåkers 
bibliotek “Vinterboken” för barn och unga - 
från sex år och uppåt. Läs två böcker under 
jullovet och få en gåvobok av Österåkers 
bibliotek. Du kan läsa vilken typ av bok 
som helst och på vilket språk som helst.
När du läst två böcker önskar vi att du 
berättar om böckerna du läst i en folder,  
som du hämtar på biblioteket eller laddar 
ner den på bibliotek.osteraker.se. Lämna 
sen in foldern på biblioteket i Åkersberga 
eller Ljusterö så får du välja en gåvobok.

 
 
 
 
 

 
 
 
ÅRET RUNT, DYGNET RUNT 

STREAMA FILM GRATIS HOS 
ÖSTERÅKERS BIBLIOTEK

Visste du att  Österåkers bibliotek har ett 
stort digitalt utbud med film, e-böcker 
och ljudböcker, som är tillgängliga dygnet 
runt, året om? Med bibliotekets stream-
ingtjänst “Cineasterna” kan du se upp till 
två filmer i veckan gratis. Du har filmen i 
48 timmar och kan se på den hur många 
gånger som helst under den perioden. 

22 DECEMBER–11 JANUARI 

ÖSTERÅKER ÄR ÖPPET FÖR 
DIG PÅ JULLOVET!
Snart är det dags för julledigt för alla 
elever i Österåker, därför vill vi passa 
på att tipsa dig att du hittar en mängd  
aktiviteter på hemmaplan på österåker.se/
öppetfördig och i evenemangskalendern 
på vår webbplats. Fritidsgårdarna och 
Österåkers bibliotek arrangerar till exempel 
flera aktiviteter för barn och unga.

DIGITAL FÖRÄLDRASKAPS-
BEKRÄF TELSE  
Från den 1 januari 2022 blir processen för 
att registrera föräldraskap smidigare då en 
e-tjänst lanseras på Skatteverkets webbplats. 
Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar 
istället för ett fysiskt besök, kan registrera 
sig via dator eller mobil de första 14 dagarna 
efter barnets födelse. Det är också möjligt 
att anmäla gemensam vårdnad i den kom-
mande e-tjänsten. Läs mer på österåker.se.

Muista katsoa Österåkerin kunnan verkkosivuja osteraker.se/suomeksi. Ota yhteyttä: suomeksi@osteraker.se, 08-540 810 27 tai 08-540 810 00.

 PÅ GÅNG 

NYHETER FRÅN ÖSTERÅKERS KOMMUN

  AKTUELLT 

Alla barn har rätt till en trygg jul utan att 
behöva oroa sig för vuxna som dricker. Allt 
för många barn och unga räknar ner till jul 
med en klump i magen. Hela 15 procent 
av alla barn påverkas negativt av att en 
förälder dricker för mycket alkohol. Har du 
frågor om missbruk eller är du orolig för 
någon? Då kan du vända dig till beroende-
mottagningen. Det är en öppenvårdsmot-
tagning för vuxna och ungdomar. Mottag-
ningen drivs i samverkan mellan Österåkers 
kommun och Stockholms läns landsting, 
Beroendecentrum och MiniMaria. Ta hand 
om varandra!

En vit jul

invånare blev vi under 2021. 
Österåker är en tillväxtkommun 

med många växande 
barnfamiljer. 

48000

FÖRÄLDRASKOLAN
Polisen har tagit fram ett utbildningsmaterial för 
föräldrar om unga och droger som heter “Föräldras-
kolan”. Syftet är att göra föräldrar mer medvetna om 
tidiga signaler för att kunna upptäcka narkotikaanvänd-
ning hos sina tonåringar i tid.

– Polisen kan inte på egen hand få slut på narkoti-
kamissbruk och droghantering. Nyckeln är att föräldrarna 
uppmärksammar användningen tidigt. Kunskapen hos 
föräldrarna är dock för låg gällande hur det ser ut, vilka 
preparat som används och hur det fungerar. Ungdomar 
kan få tag på droger i princip överallt, säger Matias Has-
selström, polis och initiativtagare till “Föräldraskolan”.

Elever ger Komvux Österåker höga betyg, först 
och främst för sina engagerade lärare. I den 
senaste elevenkäten som genomförs av Sweco i 
samarbete med förbundet Storsthlm och kom-
munerna i Stockholms län, kan 90 procent av 
eleverna på Komvux Österåker rekommendera 
skolan till andra. 

–  En viktig framgångsfaktor är att skolan 
har 100 procent behöriga lärare, något som 
är ganska ovanligt i vuxenskolans värld, säger 
Ulrika Samuelsson, som är förstelärare på 
Komvux Österåker.  

–  Det känns bra att kunna erbjuda kom-
muninvånarna kompetensutveckling byggd på 
hög skicklighet hos personalen, det tjänar hela 
samhället på, säger Richard Lowander, rektor 
för vuxenutbildningen i Österåker. 

HÖGA BET YG FÖR KOMVUX
GÅNGBRON ÖVER  
NORRGÅRDSVÄGEN ÄR BORT TAGEN
Efter många år i Österåkersbornas tjänst 
har nu gångbron över Norrgårdsvägen 
gått i graven. Bron byggdes 1972 och 
dömdes ut bland annat eftersom den 
inte var tillgänglighetsanpassad. Tisdagen 
den 14 december lyftes bron bort. Ett 
övergångsställe i markplan har anlagts norr 
om gångbron.
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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.Så många behöriga lärare har  

Komvux i Österåker.

100%

GER DU STÖD TILL EN 
NÄRSTÅENDE?
Anhörigstöd erbjuder vägledning och 
stöd för att underlätta för dig som 
vårdar eller stödjer en närstående som 
är långvarigt sjuk eller äldre, eller som 
stödjer en närstående med funktion-
snedsättning. Det kan vara i form av stöd 
enskilt eller i grupp, utbildningscirklar, 
föreläsningar samt sociala och hälsofräm-
jande aktiviteter. Mer information finns 
på österåker.se/anhorigstod.

LUNCHSOFFAN
Lunchsoffan är ett initiativ till dialog 
om hur vi samverkar med näringslivet 
för ökad trygghet på särskilda platser 
i Österåker. Evenemanget Lunchsof-
fan är planerat till sex olika tillfällen. 
Premiären var den 8 december 2021, 
men fortsätttning följer under 2022. 
Varje tillfälle handlar om platssam-
verkan med olika teman. Temat för 
första tillfället var säker julhandel. Du 
kan ta del av inplanerade datum och 
informationen i efterhand på österåk-
er.se/lunchsoffan. Välkommen!

NYA STATIONEN I ARNINGE
Nu är nya Arninge station och trafik-
plats invigd och öppen för trafik! Det 
blir en helt ny knutpunkt för pendlare 
som åker med såväl Roslagsbanan 
som buss. 

Invigningen hölls på grund av pan-
demin i litet format. Deltog gjorde 
bland andra Kommunstyrelsens 
ordförande i Österåker och Täby, 
Michaela Fletcher (M) och Erik 
Andersson (M), liksom Region 
Stockholms trafikregionråd Kristoffer 
Tamsons (M). 

Tänk på att försöka undvika träng-
sel i kollektivtrafiken och använd 
gärna munskydd om du behöver åka i 
rusningstrafik. Trevlig resa!
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Här kommer en vänlig påminnelse om att 
det finns regler för hur du får använda dig av 
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. I 
Österåker krävs tillstånd förutom under en 
begränsad tid på nyårsafton. På nyårsafton 
är det tillåtet att använda fyrverkerier och 
andra pyrotekniska varor mellan klockan 
23.30–00.30. Runt kommunens äldre-
boenden och vid Alceahuset i Åkersberga är 
det alltid förbjudet. Med önskningar om ett 
riktigt härligt lov, en god helg och ett gott 
nytt år!

GOD JUL OCH 
GOTT NYTT ÅR
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