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Näringsliv- och utvecklingsavdelningen   Till Kommunstyrelsen 

 

Datum  2023-01-09 

Dnr  KS 2023/0013      

 

 

 

Uppdrag om att utse ”Österåkers sju underverk” 

 
Sammanfattning 

 
I Österåker finns en lång rad unika byggnadsverk och miljöer tillskapade av människor som förtjänar 
att lyftas fram till både invånare och besökare. Det kan exempelvis röra sig om byggnader, 
infrastruktur eller olika typer av anläggningar. Genom att skapa en lista med ”Österåkers sju 
underverk” i brett samförstånd kan ett stort engagemang skapas för kommunen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med övriga berörda förvaltningar, 

föreningar, företag och andra berörda i kommunen ta fram ”Österåkers sju underverk”. 

2. Kostnaden för uppdraget ska belasta förvaltningarnas ordinarie budgetram. 

3. Uppdraget ska redovisas till Kommunstyrelsen senast 31 december 2023.  

Bakgrund 

Världens sju underverk, även kallade antikens sju underverk, är en hävdvunnen förteckning från 

antiken över byggnadsverk som ansågs representera människans då största bedrifter. De 

ursprungliga sju underverken är:   

1. Babylons murar (ersätts ofta med fyrtornet på Faros) 

2. Zeus bildstod i Olympia 

3. Semiramis hängande trädgårdar i Babylon 

4. Kolossen på Rhodos 

5. Cheopspyramiden 

6. Mausoleet i Halikarnassos 

7. Artemis tempel i Efesos. 
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I modern tid har det upprättats en rad olika listor på sju underverk. I mars 2022 listade 

undersökningsföretaget Kantar Sifo Sveriges sju underverk:  

1. Ringmuren i Visby 

2. Göta kanal 

3. Ishotellet i Jukkasjärvi 

4. Kungliga slottet i Stockholm 

5. Regalskeppet Vasa 

6. Uppsala Domkyrka 

7. Öresundsbron 

I Österåker finns en lång rad unika byggnadsverk och miljöer tillskapade av människor som förtjänar 

att lyftas fram till både invånare och besökare. Det kan exempelvis röra sig byggnader, infrastruktur 

eller olika typer av anläggningar. Med begreppet ”underverk” menas något som människan varit med 

och skapat och att det ska finns att beskåda idag. 

Förvaltningens slutsatser 

Att ta fram en lista över Österåkers sju underverk kan bidra till att lyfta varumärket Österåker. Det 

kan också ge uppmärksamhet till sevärdheter och platser i kommunen som idag är mindre välkända 

för både våra invånare och besökare. Det skulle även kunna innebära nya affärsmöjligheter för 

företag verksamma inom besöksnäringen. Genom ett brett arbetssätt där enskilda, föreningsliv och 

företag involveras kan ett stort engagemang skapas.  

Ärendet har beretts i samråd med Kultur- och fritidsförvaltningen samt 

Kommunikationsavdelningen. 

 

 

Staffan Erlandsson   Kristina Eineborg  

Kommundirektör   Näringsliv- och utvecklingsdirektör 

Expedieras 

Akt 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
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