
Tidigt i september 2021 såddes ett frö till vad som 
skulle visa sig att vara en blomstrande affärsidé. Allt 
började med att några elever på Österåkers gymnasi-
um upptäckt ett behov hos bostadsägare i kommunen. 

– Vi tyckte oss se att många har skräp på sina 
tomter. Vi frågade våra föräldrar om de hade kunnat 
tänka sig att betala för att få hjälp att bli av med sånt 
som låg och skräpade. Alla var eniga att det var en 
tjänst de skulle vara intresserade av. Sen skickade 
vi ut enkäter i sociala medier för att ta reda på om 
fler hade samma behov. Det visade sig att många 
Österåkersbor var villiga att betala för mer fritid, 
säger Elliot Poijes, vd för Bergadrängarna.

UTBILDNING I ENTREPRENÖRSK AP PÅ GYMNASIET
Tillsammans med Ung företagsamhet (UF) ger 
kommunen unga i Österåker möjlighet att utveckla sitt 
entreprenörskap. Till exempel erbjuder Österåkers 
gymnasium utbildningen UF-företagande som en del 
av ekonomiprogrammet. Utbildningen ger eleverna 
möjlighet att utveckla och genomföra sina affärsidéer.  

– Det är viktigt med entreprenörskap! Och vi ser 
att intresset finns redan från ung ålder. Därför erbjud-
er vi unga möjligheten att utveckla sin affärsidé redan 
i skolan, säger Kristina Eineborg, näringslivs- och 
utvecklingsdirektör i Österåkers kommun. 

I fjol grundades cirka 30 UF-företag på Österåk-
ers gymnasium. 

– Vi har många duktiga, unga entreprenörer i 
Österåker. De gör allt ifrån att gå ut med hundar och 
att starta glassbåtar, till att hämta julgranar, säger 
Kristina Eineborg.

Forskning visar att de personer som drivit 
UF-företag på gymnasiet oftare startar eget företag 
och har lägre arbetslöshet än andra.  

TIPS T ILL DIG SOM ÄR UNG OCH VILL STARTA EGET
Bergadrängarna är ett av de UF-företag i Österåker 
som kommit till genom utbildningen på Österåkers 
gymnasium. Affärsidén har utvecklats från att slänga 
skräp i Österåker till att utföra enklare tjänster med 
anknytning till fastigheten, som att klippa gräs, måla 
med mera till bostadsägare i norrort. 

– Det har varit fantastiskt att starta företag! Vi har 
fått mycket hjälp av våra handledare på Österåkers 
gymnasium. Idag är vi helt självgående, men uppstart-
en hade inte varit möjlig utan dem. Kommunen har 
dessutom erbjudit oss föreläsningar, utställningar, 
rådgivning och tävlingar, säger Elliot Poijes. 

Efter bara några få månader går Bergadrängarnas 
verksamhet bättre än någonsin och företaget fortsätter 
att växa.

– Vårt tips till dig som är ung och funderar på att 
starta eget är främst att hitta ett behov. Utan behov 
kommer ingen köpa din produkt eller tjänst. Ett annat 
viktigt tips är att vara beredd på förändring i bolaget. 
Ditt bolag behöver ständigt anpassa sig efter kunder-
nas behov. Om inte vi hade ändrat på vårt upplägg 
som vi hade vid uppstarten, skulle Bergadrängarna 
UF inte blivit det framgångsrika företaget det är idag, 
säger Elliot Poijes.

REKORDMÅNGA NOMINERINGAR T ILL ÅRETS 
UF-FÖRETAG
Den 12 april är det dags för Årets UF-företag i 
Sverige 2022 att utses. Österåkers gymnasium har 
aldrig haft så många finalister i olika kategorier. Till 
exempel är Bergadrängarna UF nominerade till 
årets tjänst och ReFruit UF nominerade till årets 
hållbara UF-företag.

Företagande på schemat ger mod att våga

Från vänster i 
bilden: Bertil 
Arvidson, Elliot 
Poijes och 
Albin Stenberg 
är grundarna 
av företaget 
Bergadrängarna 
UF. På bilden 
saknas Jacob 
Lundmark som 
också är en av 
grundarna.

Nyföretagandet i Österåker hör till det starkaste i landet. Bara under 2021 
startades 465 nya företag. Kommunen arbetar för att även unga entreprenörer 
ska ha goda förutsättningar att starta eget i Österåker. Möt Bergadrängarna, ett 
UF-företag som bara växer och växer. 

STARTA EGET FÖRETAG I SOMMAR!
Har du en affärsidé och vill du testa på livet som entreprenör i sommar? 
Österåkers kommun erbjuder dig som är 15–18 år startkapital och inspire-
rande entreprenörskurser. Du väljer var – i Österåker eller i Stockholm. 

Under fyra sommarveckor kan du få chansen att testa på livet som 
entreprenör, utveckla ditt ledarskap och starta ditt eget företag. Till din 
hjälp får du en personlig coach, utbildning och 2 000 kronor i startkapital. 
Allt börjar med en inledande vecka fylld med föreläsningar, workshops 
och teambuilding. Efter den är du redo att tjäna dina egna pengar! 
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 I  FOKUS: FÖRETAGANDE 

ditt Österåker
NYHETER FRÅN ÖSTERÅKERS KOMMUN 

#2 
MARS 2022

ÖSTERÅKERS NÄRINGSLIV  
ET T AV DE MEST ROBUSTA
Österåker är en av de kommuner i Sverige som 
är minst sårbara för företagsnedläggningar. 
Det visar en ny kartläggning som gjorts av 
Tillväxtverket och Svenskt Näringsliv. 
Att det finns ovanligt många småföretag i 
Österåker är en av förklaringarna till det.

Österåker är den sjätte mest robusta bland 
Sveriges 290 kommuner sett till hur kommunen 
skulle påverkas om företag skulle lägga ned 
verksamheten. Att Österåker har en bredd 
av många småföretagare är en bidragande 
orsak. I många kommuner är sysselsättningen 
beroende av några få stora företag.

– Näringslivet i Österåker har en stor bredd sett 
till antalet branscher, vilket minskar sårbarheten. 
De flesta företagen i kommunen är också små 
företag. Det medför att beslutsvägarna ofta är korta 
och det är möjligt att fokusera om verksamheten 
när så krävs. Vi har också sett att nyföretagandet 
i Österåker har uppvisat rekordsiffror under 
pandemin, säger Michaela Fletcher (M), Kom-
munstyrelsens ordförande i Österåkers kommun.

Tillväxtverkets och Svenskt Näring-
slivs kartläggning bygger på data för 
nio år fram till och med år 2018.

– Genom kommunens utvecklingsarbete 
fortsätter vi kontinuerligt att arbeta för att stärka 
den positionen, säger Kristina Eineborg, näring-
sliv- och utvecklingsdirektör i Österåkers kommun. 

Funderar du själv på att starta eget? 
Eller har du redan startat? Nyföre-
tagarcentrum erbjuder kostnadsfri 
rådgivning när du behöver stöd. 

I Österåkers kommun finns många 
småföretag, främst inom handel, 
service och hantverk. 

Det finns olika organisationer, 
myndigheter och företag som hjälper 
dig att komma igång som företagare 
och att vidareutveckla din verksamhet. 
Nyföretagarcentrum i Österåker är 
ett exempel. Organisationen finansi-
eras delvis av kommunen och erbjuder 
personlig, kostnadsfri, konfidentiell 
och saklig rådgivning.

– Det enda vi kräver av dig är ditt 
engagemang och att du tror på din idé, 
säger Linda Moberg, företagsrådgivare 
på Nyföretagarcentrum i Österåker.

Åtta av tio av de företag som har 
fått rådgivning av Nyföretagarcentrum 
är fortfarande aktiva efter tre år. 

– Att få en bra grund är en 
förutsättning till att företaget ska hålla 
i längden och få en lönsamhet. Målet 
är att du är väl förberedd för livet som 
företagare, säger Linda Moberg.

Linda Moberg har under sina nio 
år som företagsrådgivare på Nyföre-
tagarcentrum i Österåker haft över 
800 rådgivningstillfällen.

– Vid rådgivningen fokuserar vi på 
affärsidén och på dig som företagare. 
Tillsammans testar vi om idén håller 
eller om den behöver utvecklas. 
Dessutom går vi igenom budget, 
marknadsföring och dina styrkor samt 
svagheter som blivande företagare. Jag 
önskar att fler kom på rådgivning för att 
bolla sina idéer, säger Linda Moberg.

NYFÖRETAGARCENTRUM 
STÖT TAR DIG SOM VILL 
STARTA EGET

För mer information se 
nyforetagarcentrum.se/osteraker.

 
       Linda M

oberg

STOR EF TERFRÅGAN PÅ MARK
Vid Brännbacken, ungefär fem kilometer norr 
om Åkersberga centrum, växer ett helt nytt 
område för företag fram. På det tio hektar 
stora området, som hittills kanske mest varit 
känt för sin återvinningscentral, har Österåkers 
kommun skapat möjlighet för företag att köpa 
eller hyra mark, samt hyra industrilokaler. 
Den första etappen är i stort sett slutsåld.

– Många lokala företag går bra och de vill 
växa, men vi har haft svårt att erbjuda mark till 
dem som vill expandera. Nu finns ett sådant 
område som är planlagt och infrastrukturen finns 
på plats. Det är fint att nu få se hur området växer 
fram. Nu arbetar vi vidare för att kunna erbjuda 
mark för fler företag, säger Fredrik Nestor, chef 
för mark och stora projekt i Österåkers kommun.

Det nya verksamhetsområdet går linje med 
kommunens uppdrag att skapa förutsättnin-
gar för 7 000 arbetstillfällen till år 2040.

Fredrik 
Nestor och 

Kristina 
Eineborg.

...så många företag finns det totalt i kommunen. 
Under 2021 startades 465 nya företag i Österåker. 

Det innebär att det startades 1,3 nya företag i 
Österåker varje dag!

6 000

REKRY TERINGSBEHOV? HÄR FINNS STÖD!
Österåkers kommun arbetar aktivt med att hjälpa 
lokala företag med kompetensförsörjning och har 
bildat en helt ny enhet som arbetar med detta. Det 
kan vara anställningar i form av personer som gör 
praktik, anställningar med lönebidrag eller andra 
former av anställningar. Har du rekryteringsbehov 
är du varmt välkommen att kontakta kommunen 
via e-post: arbetsmarknad@osteraker.se.
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Observera att det är ett begränsat antal platser så avvakta  
inte med din anmälan på österåker.se/sommarlovsföretag. IL
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ANSÖK SENAST 
31 MARS!

BLI DIN 
EGEN BOSS

Tips!

Fredag 25 mars är det dags för mässan  Fredag 25 mars är det dags för mässan  
Ung och Ung och företagsam i Åkersberga företagsam i Åkersberga 

centrum. Ta chansen och möt flera av centrum. Ta chansen och möt flera av 
kommunens UF-företag, som ställer ut kommunens UF-företag, som ställer ut 
för att visa sina produkter och berätta för att visa sina produkter och berätta 

mer om sin verksamhet.mer om sin verksamhet.
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Här är några av de ärenden som Kommunfullmäktige 
behandlade vid sammanträdet den 7 mars. Du hittar samtliga 
handlingar och protokoll på österåker.se/kommunfullmäktige.
Där kan du också ta del av sändningen från mötet i efterhand.
 

NY T T MIL JÖ- OCH KLIMATPROGRAM
Miljö- och klimatprogram 2030 är ett nytt styrdokument för kommun-
ens miljömässiga hållbarhetsarbete. Programmet innehåller miljö- och 
klimatmål med mätbara indikatorer för både kommunen som geograf-
iskt område och för kommunkoncernen, vilket ger förutsättningar för en 
kvalitativ miljöredovisning och tydlighet om hur kommunen tar sig an 
arbetet med en miljömässigt hållbar utveckling. 

STRATEGI FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING 
I ÖSTERÅKERS KOMMUN
Att kunna erbjuda en trygg kommunal verksamhet med god kvalitet 
för de som bor, vistas och verkar i Österåker är ett av kommunens 

 POLITISKA BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE 

viktigaste uppdrag. För att hantera förändringar som påverkar 
kommunal sektor framåt, krävs ett  systematiskt utvecklingsarbete. 
Därför har styrdokumentet “Strategi för verksamhetsutveckling 
i Österåkers kommun” tagits fram för att ge nämnder, bolag och 
förvaltningar vägledning i hur utvecklingsinsatserna ska prioriteras 
och drivas. 

MOTIONER
Dessutom behandlades ett antal motioner, det vill säga förslag till 
beslut som läggs fram av en eller flera fullmäktigeledamöter till 
Kommunfullmäktige. Några av motionerna som behandlades var: 
välplacerad park i Österskär, fast omsorgskontakt i hemtjänsten, inför 
saltsopning på gång- och cykelvägar och skapa projekt ” Sund och 
säker skolväg i Österåker”.

– Österåker är verkligen Stockholmsregionens 
Gnosjö. Här är det verkstad! 

Det säger Kristina Eineborg, näringslivs- och 
utvecklingsdirektör i Österåkers kommun. Och en 
bransch som är på frammarsch är företag som är 
relaterade till besöksnäringen.

 I dag finns runt 1 200 företag i Österåker 
som på något sätt bedriver verksamhet som är 
relaterad till turism. Tillsammans sysselsätter 
dessa företag ungefär 2 200 personer. Siffrorna 
har ökat de senaste åren. Och Kristina Eineborg 
tror starkt på en fortsatt ökning för Österåker som 
ett attraktivt besöksmål i Roslagen.

 
LÅNGSIKTIG DESTINATIONSSTRATEGI
Nyligen beslutade Kommunfullmäktige, som ett 
led i det arbetet, en ny långsiktig destinations-
strategi för Roslagen. 

– Det är en strategi för Roslagen som 
destination som vi har tagit fram tillsammans med 
de andra roslagskommunerna Norrtälje och Öst-
hammar. Nu bryter vi ned den på Österåkersnivå, 
säger Kristina Eineborg. 

EN HÅLLBAR DESTINATION
Fokus ligger på att bygga varumärket Roslagen 
för en hållbar destination, där företag kan växa 
och utvecklas och med respekt för miljön.

– Vi behöver göra det på ett hållbart sätt. 
Många kommer hit för de unika naturmiljöerna 
– vi behöver också arbeta med stor respekt för 
både fastboende och fritidsboende. Vi får inte 
heller glömma hur besöksnäringen även bidrar 
till service för alla som bor i skärgård och 
glesbygd.

En annan viktig aspekt är företagen som 
arbetsgivare.

– Besöksnäringen är en av Sveriges basbran-
scher och en viktig sektor för många unga som 
har sina första jobb inom besöksnäringen.

SAMARBETE FÖR IDROT TSRELATERAD TURISM
Men det är inte enbart Österåker som en port till 
Roslagen som ska locka besökare till Österåker. 
Kommunen vill kroka arm med näringslivet och 
föreningslivet kring idrottsrelaterad turism. 

– Vi har gjort stora investeringar i 

idrottsanläggningar de senaste åren, framför 
allt Österåkers friidrottsarena och Österåkers 
multiarena, som blir klar till hösten. Här kan 
vi arrangera många olika typer av evenemang. 
Vi har också vandringsleder, motionsleder, ett 
aktivt föreningsliv och många företag. Idrotts-
relaterad turism kommer att bli en viktig del i 
varför man besöker Österåker. 

Kristina Eineborg hoppas nu på ännu fler 
företagare i kommunen som vill medverka till att 
skapa paketlösningar för de nya besökarna.

– Dagens besökare vill ha helhetslösningar 
med resa, boende, aktiviteter, upplevelser och 
mat. Här ser vi många möjligheter för företag i 
Österåker. Vi har idag en brist på exempelvis 
boende. Från kommunens sida tar vi fram en 
handlingsplan för hur vi ska arbeta mer aktivt 
med besöksnäringsfrågor och samla de olika 
aktörer som finns.

Med över 6 000 registrerade företag i kommunen innebär det att ungefär var åttonde 
Österåkersbo är företagare. Och besöksnäringen pekas ut som en av framtidsbranscherna 
i Österåker – som en del av Roslagen, men också för idrottsrelaterad turism.

Besöksnäringen framtidsbransch för “Stockholms Gnosjö”
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Protokollet för Kommunfullmäktige anslås via  
österåker.se/fullmäktige upp till två veckor efter sammanträdet.

Nyfiken på att veta mer om företagande i 
Österåker? österåker.se/näringsliv

Husarö.

PLATSSAMVERKAN EN NYCKEL
Trygghet är en viktig fråga även för företa-
gen. Genom platssamverkan samlas olika 
aktörer för att jobba praktiskt tillsammans 
med trygghetsskapande, brottsförebyg-
gande och trivselskapande åtgärder runt en 
speciell plats. Ett exempel på ett resultat av 
det arbetet är att Åkersberga centrum inte 
längre klassas som utsatt område med en 
öppen drogscen.

Vill du veta hur kommunen i samverkan 
med näringslivet arbetar för ökad trygghet 
på olika platser i Österåker? Lunchsof-
fan är ett återkommande evenemang med 
möjlighet till dialog. Vi ses i Åkersberga 
centrum utanför Kjell & Co klockan 
11.30–12.00 den 28 april. Temat för 
dagen är alkohol och droger. Läs mer på 
österåker.se/lunchsoffan.

Österåker kännetecknas av 
ett starkt och livskraftigt 
företagande. De fler än 6 000 
registrerade företagen är viktiga 
för kommunens ekonomi och 
skapar många arbetstillfällen. 
Anställda i företagen i Österåker står för 
60 procent av kommunens skatteintäkter, 
varav de i små företag står för närmare 40 
procent. Det är en av de högsta andelarna i 
Sverige. Skatteintäkterna finansierar kom-
munens verksamheter och gör det möjligt 
att driva till exempel skolor, bibliotek, 
idrottsanläggningar och äldreboenden. 

– Österåkers företag är oerhört 
betydelsefulla. Framgångsrika företag 
är viktiga för kommunens ekonomi 
och de skapar arbetstillfällen. De 
bidrar också till en kommun där såväl 
stad som skärgård och landsbygd är 
levande, säger Michaela Fletcher (M), 
Kommunstyrelsens ordförande. 

– Som kommun behöver vi fungera som 
kugghjul för näringslivet, underlätta där vi 
har rådighet och planera för framtida före-
tagsetableringar. Därför fortsätter vi att 
prioritera att företagen har möjligheter och 
förutsättningar att fortsätta att utvecklas.

FÖRETAGENS BET YDELSE

         Michaela Fletcher

SMÅFÖRETAGEN VIKTIGA 
ARBETSGIVARE
Småföretagen, det vill säga företag med 
färre än 50 anställda, står för drygt 8 600 
arbetstillfällen i kommunen. Det innebär att 
mer än 6 av 10 arbetstillfällen i Österåker 
finns hos ett småföretag, visar Företagarnas 
rapport Välfärdsskaparna 2021.
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ILLUSTRATION:ILLUSTRATION:
 LINNEA BLIXT. LINNEA BLIXT.

Vill du göra en insats för demokratin? Vi söker dig som vill arbeta 
som röstmottagare vid valet den 11 september. Som röstmottagare 
ska du ha fyllt 18 år, vara noggrann och ha ordningssinne. Ditt 
uppdrag innebär bland annat att ta emot valsedlar under valdagen, 
hålla ordning i vallokalen och att räkna valsedlarna efter att 
vallokalen har stängt. Du kan också välja att arbeta under förtids-
rösningsperioden. Självklart får du utbildning och ersättning för 
uppdraget. Läs mer på österåker.se/röstmottagare.

VI SÖKER RÖSTMOT TAGARE! 

   

7–23 MARS 

UTSTÄLLNING: MAKT ATT FORMA MITT LIV

Välkommen till utställningen “Makt att 
forma mitt liv” om ungas inflytande och 
delaktighet, värdet av delaktighet och vikten 
att ha en röst och bli lyssnad på. Utställningen 
pågår fram till den 23 mars på Galleri Vågen, 
Österåkers bibliotek i Åkersberga.

17 MARS 

SAINT PATRICK’S DAY PÅ BIBLIOTEKET

Välkommen till Saint Patrick’s Day-konsert 
med Brian Burns på Österåkers bibliotek 
i Åkersberga. Här bjuds på musik och 
berättelser om helgonet Patrick och 
Irland. Brian är känd som låtskrivare 
och musikproducent och har sjungit 
den irländska nationalsången under 
VM-matchen mellan Sverige och Irland på 
Friends Arena. Klockan 18–19, fri entré.

4 APRIL 

MUSIKCAFÉ MED ROSLAGSVÅR

Musikgruppen Roslagsvår spelar folkmusik 
från Södra Roslagen under ledning av 
Österåkers egen riksspelman Benny 
Johansson. Musiken har nedtecknats 
bland annat i Wira Bruk och på Ljusterö. 
4 april klockan 15–16 i Folkets hus. Läs 
mer och boka biljetter på biofacklan.se.

7 APRIL 

KONSERT MED AMANDA GINSBURG

Konsert på Berga teater med jazzsångerskan 
och låtskrivaren Amanda Ginsburg, som har 
belönats med Olle Adolphson-stipendiet, 
STIM-stipendiet, spelat över hela landet 
och mottagit två Grammis för Årets 
jazzalbum. Den 7 april klockan 19 spelar 
hon på Berga teater. Biljetter bokas på 
roslagen.se eller Österåkers bibliotek.

12 APRIL 

VI ÄLSKAR DANSBANDZ

Vi älskar dansbandz är en musikalisk 
hyllning till svenska dansband. Nostalgi 
möter nutid med det bästa från 1960-talet 
till 2020-talet. Skådespelerskan Anna 
Bromee sjöng i dansbandet Haddonz 
på 1990-talet. Här bjuder hon på 
anekdoter, kul fakta och en humoristisk 
djupdykning i dansbandshistorien. 12 april 
klockan 13–14 på Folkets hus. Läs mer 
och boka biljetter på biofacklan.se.

HÅLL HUNDEN KOPPLAD
Från den 1 mars till och med den 
20 augusti varje år är ansvaret 
extra stort för dig som hundägare 
att ha hunden under uppsikt. I de 
allra flesta fall innebär det att du 
ska ha hunden i koppel. Syftet är 
att skydda vilda djur, såväl dägg-
djur som fåglar, under den mest 
känsliga tiden då de får ungar.

Även under annan tid på året 
måste du som är hundägare ha din 
hund under uppsikt, så att hunden 
inte kan skada eller störa djurlivet. 
Österåkers kommun har anlagt 
tre inhägnade hundrastgårdar 
där du kan låta hunden springa 
lös och umgås med andra hundar. 
De finns vid Båthamnsvägen och 
Slussbrovägen i Åkersberga samt 
Sabelbacken i Margretelund.

På österåker.se/koppel kan du 
läsa mer om vad som gäller för dig 
som är hundägare.

620
...så många elever deltar i Österåk-

ers modersmålsundervisning.

DAGS FÖR SÄBYBRON AT T BY TAS UT
Nu har vi inlett det förberedande arbetet inför att Säbybron ska 
bytas ut. När den nya bron är på plats 2024 blir det en helt ny 
och modern trafiklösning som underlättar för alla trafikanter, 
oavsett om du åker bil, cyklar eller går till fots. Den gamla bron 
kommer att vara i bruk under hela byggtiden.

För alla som går eller cyklar innebär projektet flera 
förbättringar. Den nya Säbybron blir mycket bredare än dagens 
bro och får även en gång- och cykelbana. Det anläggs också 
en gång- och cykelväg under den nya bron som går längs med 
Åkers kanal. Tack vare det försvinner också trafikljuset vid 
Säbybron. Läs mer på österåker.se/säbybron

PAUS I BRYNRÖJNINGEN
I vintras inledde Österåkers kommun ett röjningsarbete för att skapa nya brynmiljöer mellan skog och 
bebyggelse. Här ska blommande buskar och träd planteras för att göra det trivsamt för våra viktiga 
pollinerare, såsom fjärilar, humlor och bin. Just nu är det uppehåll i arbetet, men till våren fortsätter 
det med en del återställning och plantering och i slutet av sommaren återupptas röjningsarbetet. Läs 
mer och se karta över vilka platser som påverkas på österåker.se/brynmiljö.

ÖSTERÅKERS KOMMUN TAR EMOT  
UKRAINSKA FLYKTINGAR
Österåkers kommun har vidtagit en rad åtgärder och samverkar 
med olika aktörer med anledning av det säkerhetspolitiska läget i 
omvärlden.

Kommunen tar emot ukrainska krigsflyktingar och har förberett 
möblerade boenden, platser i förskola och skola, en trygg och 
meningsfull fritid för barn och ungdomar samt, vid behov, vård och 
omsorg för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

Många vill hjälpa personer som är på flykt från Ukraina just 
nu. Österåkers kommuns verksamheter har i dagsläget inte behov 
av mat eller kläder. Flera frivilligorganisationer tar emot gåvor och 
pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika 
hjälpinsatser. På österåker.se/ukraina samlar vi all information om 
vad kommunen gör, länkar till bekräftad information och var du 
vänder dig om du vill hjälpa till.

 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.

Tips!

Följ Österåkers kommun i sociala Följ Österåkers kommun i sociala 
medier. Du hittar oss på Facebook, medier. Du hittar oss på Facebook, 

Instagram och Linkedin. Når oss gör du  Instagram och Linkedin. Når oss gör du  
på 08-540 810 00 eller  på 08-540 810 00 eller  

redaktionen@osteraker.se.redaktionen@osteraker.se.

Solen i rondellen vid väg 276 och 
Rallarvägen i Åkersberga lyser 
gult och blått. 

Sofia Stenkrona.

3 FRÅGOR OM 
FUNKISFESTIVALEN
Det bjöds på stjärnglans på Berga 
teater i februari när Österåkers 
representant i Funkisfestivalens 
semifinal skulle utses. Sofia Sten-
krona sjöng sig till seger och tävlar 
vidare i semifinalen i Stockholm i 
april. Österåkers kommun deltar 
för första gången och vi har ställt 
några frågor om sångfesten till 
projektledaren Maria Alvo Barba.

Varför anordnar Österåkers 
kommun Funkisfestivalen? 
– Vi vill att personer med funk-
tionsnedsättning ska få en chans 
att stå på scenen och vara stjärnor! 
Österåkers kommun har gått med 
i den ideella föreningen Funkis-
glädje, som bland annat arrangerar 
Funkisfestivalen och det är så roligt 
att vi nu kan vara med, liksom flera 
av våra grannkommuner. 

Hur var stämningen på delfina-
len i februari? 
– Det var glatt, förväntansfullt, 
nervöst och nyfiket! Deltagarna var 
nöjda och stolta över sina insatser 
och för mig har det varit så roligt 
att följa deras resa från audition 
till deltävling. Varje vecka har de 
övat med Österåkers musikskola 
och alla har gjort ett fantastiskt 
arbete! Det har också varit ett 
stort engagemang från kultur- och 
fritidsförvaltningen och Pedagog-
centrum, det har varit så roligt att 
göra det här tillsammans.

Kommer Funkisfestivalen 
anordnas igen?
– Javisst, det blir en ny audition i 
höst och jag hoppas att ännu fler 
vill vara med! Alla är vinnare i 
Funkisfestivalen och det är en 
jätterolig fest att vara med om. Det 
finns andra roliga saker att hjälpa 
till med under festivalen om man 
inte vill sjunga, det är bara att höra 
av sig! 

Läs mer på  
österåker.se/funkisfestivalen.

28
... så många språk anordnar 

modersmålsenheten i Österåkers 
kommun undervisning i läsåret 

2021–2022. Språken är albanska, ara-
biska, bosniska, kroatiska, serbiska, 
dari, engelska, estniska, finska (och 
finska som andraspråk), franska, 

grekiska, kurmanci, lettiska, litauiska, 
mandarin, mongoliska, nederländs-
ka, persiska, polska, portugisiska, 

rumänska, ryska, somaliska, sorani, 
spanska, thailändska, tigrinja  

och ungerska.

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


