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�ag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats. 
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Gåva till Österåkers kommun 

Enligt Österåkers kommuns vision ska Österåker vara en skärgårdskommun i världsklass, en 
skärgårdskommun dit man vill flytta. 

Samtidigt håller Åkersberga på att utveckla sig till en stad med en intensiv byggnation av lägenheter. 
Ca 30 000 nya invånare är tänkta att flytta hit. 

Skärgårdskommun och stad är två skilda begrepp som inte riktigt går ihop. Man associerar 
skärgårdskommunen med båtliv, småskalighet och friluftsliv. 

Staden är ett annat begrepp som man associerar med storskalighet, stadsliv, närhet till service osv. 

Så - Vi behöver förstärka skärgårdsintrycket i staden för att koppla ihop de två. Detta kan vi göra 
genom att jag skänker vår snipa till kommunen att ställas upp någonstans på infarten eller i 
stadsmiljön. 

Båten är en Sandvik 25, 7,5 meter lång, 2,7 meter bred och väger 3 ton. Hon är riggad och står i dag 
på en båtvagn med traktordrag. Hon har plastskrov och träöverbyggnad. 

Båten behöver konserveras/målas för att kunna stå utomhus i ett antal år. Kanske kan något 
gymnasieprogram ta sig an den delen? 

Det finns exempel i Sverige på att visa upp något som man vill associera med samhället, flygplan vid 
infarten till Linköping, det talas om armefordon i någon annan stad. Så varför inte - en båt vid/i 
Åkersberga. 

Det går bra att besiktiga båten efter samtal med mig eller Karin. 


