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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKER 

Vackrare stadsbild i Österåker 

Vackra städer har alltid lockat besökare, men än viktigare är kanske att de också bidrar till 
förhöjt välmående hos den egna befolkningen.1 Det finns mycket som är vackert i Österåker men 
de mest bebyggda delarna, inklusive navet och stadskärnan Åkersberga, kan inte räknas dit. I en 
växande kommun finns en mängd parker, torg och andra platser som ännu inte har anlagts, och 
hundratals huskroppar som ännu inte byggts. Mycket kommer också att ändras och byggas om. 
Vi politiker har en chans och en skyldighet att påverka dessa framtida projekt, så att 
stadskärnan och andra delar av kommunen blir mer estetiskt tilltalande framöver. 

Skönheten ligger i betraktarens öga, sägs det. Kanske är det så, till viss del, men det finns en 
anledning att Venedig (eller för den delen Vaxholm) år efter år prisas för sin gestaltning medan 
Åkersberga lämnas utan sådana utmärkelser. Några aspekter av en stad kan ses som objektivt 
tilltalande: regelbundenhet i utformning (en igenkännbar identitet), levande fasader, och lokal 
förankring i färg och material är några exempel som Österåker saknar.2 Efter en genomresa 
noterade en krönikör för DN lite syrligt att Åkersberga tycks vara i behov av en stadsarkitekt.3 

En tjänsteman som ansvarade för Åkersberga Centrum innan de ursprungliga planerna 
ändrades till nuvarande gestaltning, beskriver bygget som "pinsamt dålig arkitektur och 
fullständigt död stadsbyggnad"... som "avskräcker med sitt lågbudgetutseende och slår ihjäl en 
bit av det som skulle kunna ha blivit en levande och charmig stadsdel."4 Det här är inget vidare 
omdöme, men något vi kan lära av och förhindra i framtiden. 

Miljöpartiet anser att stadsbilden i Österåker är av yttersta vikt. Medan markägare och 
exploatörer har ansvar för sina respektive jordstycken och proj ekt, och tjänstemännen har 
järnkoll på detaljerna, är det vi politiker som bär ansvaret för helheten. Vi i Miljöpartiet vill lyfta 
frågan utöver enskilda planer och projekt, och föreslår därför Kommunfullmäktige besluta att: 

- Instifta ett skönhetsråd i Österåker. Rådet kan lyda under Byggnadsnämnden och bestå 
av politiker, tjänstemän samt ett fåtal utomstående experter. Skönhetsrådet bör fungera 
som remissinstans för frågor som rör gestaltning av byggnader och offentliga utrymmen i 
Österåker. 

1 Andra aspekter som skapar välmående är närhet till kollektivtrafik och kultur, enligt studien Understanding the Pursuit of Happiness in Ten Major Cities 
av Kevin M. Leyden, Abraham Goldberg, Philip Michelbach (2011). 
2 How to make a beautiful city, av School of Life. En filmversion finns här: https://bit.ly/2uDKz6V 
3 Vi har förstås en duktig stadsarkitekt, men kommentaren illustrerar ändå behovet av stadsplanering. Källa: 
https://www.dn.se/blogg/sthlmimitthjarta/2011/10/10/akersberga-kl-17-15/ 
4 Källa: http://www.stockholmskyline.se/2011/03/levande-smastads-ersattes-av-en-lada/ 
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