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1. Sammanfattning 

Den här sammanställningen syftar till att presentera och analysera de förslag och 
synpunkter som inkommit i den medborgardialog som utförts i samband med 
påbörjandet av arbetet med en ny översiktsplan för Österåkers kommun hösten 
2015. Åsikterna behandlas i sammanställningen utifrån sju olika temaområden vilka 
är: identitet infrastruktur, natur, bebyggelse, kultur- och fritidsaktiviteter, sociala 
värden och näringsliv. Den kommunkarta där medborgarna fått märka ut var de vill 
att det ska utvecklas, bevaras och vilka favoritplatser de har i kommunen redovisas 
också. Sammanställningen avslutas med en analys och diskussion kring resultatet av 
dialogen. 

Medborgardialogen utfördes för att ge kommuninvånare möjlighet att i ett tidigt 
skede påverka arbetet med den nya översiktplanen. Under dialogen har det funnits en 
variation av aktiviteter där medborgare haft möjlighet att lämna sina synpunkter och 
förslag om kommunens utveckling.  

Kommunens identitet idag och i framtiden har varit en viktig fråga under dialogen. 
Det som de flesta har förknippat med Österåker är närheten till havet och 
skärgården. Även naturen och närheten till denna har kommit fram som en viktig 
identitet. Den karaktär med koppling till bebyggelsen som varit vanligast är 
småskalighet och småstadskänsla. 

Att satsa på och utveckla kollektivtrafiken i kommunen var ett av de vanligaste 
önskemålen som framkom under dialogen. Kollektivtrafiken till och i skärgården är 
något där medborgarna ser en utvecklingspotential, men även busstrafiken och 
kollektivtrafikkopplingar till övriga regionen har diskuterats. Vägnätet och cykel- och 
gångvägnätet togs också upp som viktigt att satsa på. 

Flera medborgare har påtalat vikten av natur och grönområden, vilka blir särskilt 
betydelsefulla i takt med att kommunen växer. En sammanhängande och tillgänglig 
grönstruktur efterfrågas vilket kan nås till exempel genom en utveckling av parker 
eller genom att erbjuda aktiviteter i naturen. Även stränderna och vattnet i 
kommunen är en del av naturen och där har medborgarna också önskat god 
tillgänglighet. 

Under temaområdet bebyggelse har det vanligaste önskemålet varit en blandad stad. 
Blandad dels med bostäder, affärer och service, men också med olika boendeformer. 
Åkersberga centrum vill flera ska utvecklas till ett trevligare och mer levande 
centrum. Ett sätt att skapa detta och levande stadsmiljöer i allmänhet är att erbjuda 
mötesplatser i det offentliga rummet, vilket även det är något medborgarna 
efterfrågat. Förslag på var i kommunen det borde byggas har också inkommit och där 
har den vanligaste åsikten varit väster om Åkersberga, längs med Roslagsbanan.  
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Olika typer av aktiviteter har i allmänhet önskats i kommunen. Ett brett utbud av 
idrottsaktiviteter och aktiviteter riktade mot barn och ungdomar har varit 
återkommande önskemål. Även olika typer av naturaktiviteter både i grönområden 
och vid vattnet efterfrågas och det gör också ett mer levande kvälls- och kulturliv.  

Gällande de sociala värden i kommunen som diskuterats under dialogen har skolan 
varit ett viktigt område. Även äldreomsorgen har diskuterats och där efterfrågas fler 
äldreboenden. Ytterligare viktiga värden som är viktiga att utveckla har varit trygghet 
och en känsla av gemenskap i kommunen.  

Det sista av de sju temaområdena är näringsliv. Där har ett välutvecklat näringsliv i 
allmänhet efterfrågats och även fler arbetsplatser i kommunen. Det har även önskats 
en satsning på turism och ett större utbud av affärer. 

I analysen av sammanställningen identifieras tre begrepp som knyter samman 
medborgarnas förslag och synpunkter. Dessa är tillgänglighet, en levande småstad 
och trygghet. Tillgänglighet handlar om att på olika sätt knyta samman kommunen 
och tillgängliggöra alla dess delar. Det handlar också om att tillgängliggöra de stora 
tillgångar som finns i kommunen i form av naturen. Begreppet en levande småstad 
knyts till att skapa en fysiskstruktur som möjliggör för möten och interaktion. Att 
jobba med utformnigen av det offentliga rummet och att erbjuda ett diversifierat 
utbud aktiviter. Det handlar också om att erbjuda en blandning av funktioner i den 
framtida småstaden. Till sist innefattar begreppet trygghet att dels skapa trygga 
miljöer, men också att skapa ett tryggt samhälle för alla i ett vidare begrepp.  
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2. Introduktion 

Som en del i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan i Österåkers kommun har 
kommunen under perioden den 14 september till den 18 oktober 2015 samlat in 
medborgarnas synpunkter och förslag om kommunens framtida utveckling. 
Synpunkterna används sedan som underlag för att ta fram den övergripande 
inriktningen för översiktsplanen. Dialogen har utförts i ett tidigt skedde i arbetet med 
planen för att ge medborgarna största möjlighet att påverka den.  

Insamlandet av förslag och synpunkter har skett genom workshops med 
intressegrupper, organisationer, ungdomar och elevråd i kommunen. Det har även 
hållits informations- och diskussionsträffar med representanter från näringslivet och 
från naturskyddsföreningen. Allmänheten har också haft möjlighet att komma på 
liknande träffar vid två tillfällen, ett i Åkersberga och ett på Ljusterö. Representanter 
från kommunen har även funnits på plats på Ungdomens dag, Bomässan, i 
Åkersberga centrum och på Ljusterö torg för att diskutera utvecklingen i kommunen 
och samla in förslag. Utöver dessa tillfällen har det under perioden funnits en 
utställning om översiktsplanearbetet i Information Österåker i Åkersberga centrum. I 
utställningen har medborgarna på olika sätt kunnat lämna förslag och synpunkter. 
”På plats intervjuer” har genomförts i Åkersberga centrum, vid Åkersberga station 
och vid infartsparkeringar. Det har även funnits en enkät på kommunens hemsida, 
samt varit möjligt att lämna sina åsikter via post, telefon och mail. I samband med 
medborgardialogen har det hållits en fototävling där medborgare har fått skicka in 
bilder på deras bästa Österåker. 

Under dialogen gick kommunen ut med fyra utgångspunkter för den nya 
översiktsplanen: vi växer, vi växer hållbart, den moderna småstaden och en attraktiv 
skärgårdskommun. Utifrån dessa utgångspunkter ställdes sju frågor vilka var: 

Vad är bra i Österåker idag? 

Vad saknar du i Österåker idag? 

Vilka platser i Österåker visar du dina besökare? 

Hur ser dina drömmars Österåker ut? 

Hur ska kommunen växa på ett hållbart sätt? 

Hur ser Åkersberga ut 2040? 

Hur blir vi länets mest attraktiva skärgårdkommun? 

Genom de olika insamlingsforumen har en mängd åsikter om Österåkers utveckling 
kommit in. Åsikterna har sammanställts i sju olika temaområden vilka är: identitet, 
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infrastruktur, natur, bebyggelse, kultur- och fritidsaktiviteter, sociala värden och 
näringsliv. I den här rapporten redovisas de inkomna åsikterna och analyseras 
kvalitativt för att skapa en bild av vilken kommun Österåkers medborgare vill ha i 
framtiden.  
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3. Metod 

Medborgardialogens syfte har varit att ge kommuninvånare och andra intressenter 
chansen att i ett tidigt skedde lämna förslag och påverka arbetet med en ny 
översiktsplan för Österåker. Vidare syftar dialogen till att ge en ökad förståelse av 
den översiktliga planeringen och dess betydelse i kommunen. 

3.1 Aktiviteter       

Det har under dialogen funnits en variation av aktiviteter för att samla in förslag och 
synpunkter vilket varit lyckat. Genom att erbjuda en variation av tillfällen och 
tillvägagångsätt att lämna sina åsikter har många människor haft möjlighet att göra sin 
röst hörd. Riktade inbjudningar till särskilda grupper resulterade i högre deltagande 
jämfört med de öppna inbjudningar som gick ut vid öppet hus. Hur många som 
deltagit och lämnat sina synpunkter är svårt att uppskatta, men bedömningen har 
gjorts att information om medborgardialogen har nått många av kommunens 
invånare. Nedan listas de kanaler som använts medborgardialogen och varje kanal 
kommenteras utifrån utfallet. 

Huvudkanaler (aktiviteter)  Kommentar 

 Information Österåker    
Utställning   - positivt  
Invigning    - positivt 
Tjänstemän på plats  - populärt, fler tider kunde ha 

bokats in 
Politiker på plats  - lågt antal besökare, bättre 

information? 
Aktiviteter i lokalen    - positivt 
 

 Översiktsplanen på webben 
Information om översiktsplanen  - positivt 
Löpande uppdateringar   - positivt 
 

Övriga kanaler (aktiviteter)  Kommentar 

 Aktiviteter med unga 
Workshop    - lågt deltagande  
Besök hos elevråd    - mycket positivt 
 

 Möten med intresseorganisationer och föreningar  
 Intresseorganisationer och föreningar   - mycket positivt  
 Möte med naturskyddsföreningen   - mycket positivt 
 

 Frukostmöte med företagare   - mycket positivt 
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 Öppet hus 

Åkersberga centrum, fullmäktigesalen  - lågt deltagande 
Ljusterö, hembygdsgården - positivt, mer information kunde 

dock gått ut innan 
 Bomässa 2015   - positivt 

 
 På plats i kommunen     

Åkersberga centrum   - positivt 
Ljusterö torg   - positivt 
 

 Enkät  
På webben - positivt, stor andel 

unga/medelålders kvinnor  
Vykort + låda i Information Österåker   - mycket positivt 
Talong i tidning (att posta)  - positivt  
 

 Media 
Annonser - positivt men borde även ha haft 

information i Skärgården? 
Artiklar - positivt      
Sociala medier - positivt, särskilt med reklam på 

Facebook  
Video    - positivt sett till antalet visningar  
 

 Fototävling   - positivt men mer information om 
tävlingen hade kunnat ge fler 
deltagare     

 Före den tidiga dialogen 
Enkät Bomässa 2014  - ingen spridning på deltagare – 

främst medelålders som besvarade 
enkäten 

Enkät, anställda på Samhällsbyggnadsförvaltningen - positivt 

 

3.2 Sammanställning av dialogens resultat 

Sammanställningen av dialogresultatet har tagits fram i syfte att beskriva hur dialogen 
har genomförts och vad den har resulterat i för synpunkter. Åsikterna som framkom 
har sedan gåtts igenom var för sig och sedan sammanställts och analyserats. Antalet 
synpunkter som presenteras i Bilaga. 1 är de åsikter som på något sätt dokumenterats 
under dialogperioden. Resultatet av dialogen utgör ett underlag för arbetet med att ta 
fram en övergripande inriktning för översiktsplanen. Dialogens resultat sammanfattas 
även kort i en broschyr. Broschyren kommer att finnas på kommunens hemsida om 
översiktsplanen samt i Information Österåker. Samtliga synpunkter per ämne 
sammanställs per aktivitet i ett separat dokument. Nedan följer en lista av de 
vanligaste synpunkterna från olika grupper som deltagit i dialogen. 
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Kvinnor 

1. Utveckla gång- och cykelvägarna 
2. Utveckla kollektivtrafiken 
3. Utveckla centrum 

Män  

1. Utveckla gång- och cykelvägarna 
2. Bevara naturen 
3. Utveckla kollektivtrafiken 

Unga 

1. Fler aktiviteter 
2. Satsa på trygghet 
3. Bygg fler lekplatser 

Intresseorganisationer och föreningar 

1. Utveckla vägarna 
2. Blandad bebyggelse 
3. Ta till vara på närheten till vatten och natur 

Företagare  

1. Fler arbetsplatser i kommunen 
2. Arbeta för att få forskning och högskola till kommunen 
3. Satsa på att utveckla skärgården 

Total 

1. Utveckla gång- och cykelvägarna 
2. Utveckla vägarna 
3. Havsnära 
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4. Temaområden 

I denna del presenteras och diskuteras de synpunkter och förslag Österåkers 
medborgare lämnat under medborgardialogen. Förslagen och synpunkterna 
presenteras under sju stycken temaområden: identitet, infrastruktur, natur, 
bebyggelse, aktiviteter, sociala värden och näringsliv. Till sist redovisas också 
kommunkartan där medborgare kunnat ge förslag på var det i kommunen ska 
utvecklas och bevaras och de platser som medborgarna vill visa sina besökare. 
Medborgarnas förslag och synpunkter har behandlats var för sig och samma 
medborgare har kunnat lämna obegränsat antal åsikter.  För en detaljerad lista över 
alla de inkomna synpunkterna och förslagen se bilaga 1.    

4.1 Identitet 

När det kommer till Österåkers identitet har synpunkterna handlat om den 
identiteten medborgarna upplever idag och den identiteten de vill att kommunen 
utvecklar i framtiden. Den absolut vanligaste identiteten som tagits upp har varit 
havsnära. Österåker har en lång kuststräcka och stor skärgård och närheten till 
vattnet är något som många förknippar kommunen med. Just närhet har kommit upp 
i andra sammanhang under temat identitet, då även naturnära och närhet till 
Stockholm har kommit upp som identiteter. Olika identiteter förknippade med natur 
har varit återkommande. Skärgård, natur, skog och hav har alla varit i topp bland 
identitetsorden som tagits upp. Andra typer av identiteter i kommunen så som 
småskalighet och småstadskänsla har också kommit fram under medborgardialogen. 
Utöver dessa har även fridfullt, hemma och vackert varit återkommande för att 
beskriva kommunens karaktär.  

 

Figur 1. Ordmoln visande Österåkers identitet idag och i framtiden 
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4.2 Infrastruktur 

Synpunkterna som rört infrastruktur har i huvudsak avsett kollektivtrafiken i 
kommunen och främst kollektivtrafiken i skärgården. En del i att vara en attraktiv 
skärgårdskommun är att skärgården ska vara tillgänglig för alla och där är en 
utvecklad kollektivtrafik till, från och inom skärgården viktig. Önskemålen har för det 
mesta handlat om en utökad båttrafik med fler linjer och nya hamnar. Till exempel 
har en hamn närmare Åkersberga med avgångar ut i skärgården efterfrågats. Även 
kommunikationerna ute på öarna och till och från hamnar nämns som en viktig del i 
utvecklingen av kollektivtrafiken i skärgården. Busstrafiken i kommunen är också 
något som kommit upp under dialogen och där ser medborgarna en 
utvecklingspotential. Till exempel har fler bussar till Domarudden och Svinninge 
efterfrågats. Vidare har också Roslagsbanan tagits upp som föremål för utveckling, 
till exempel genom en förlängning till T-Centralen och till Arlanda.  

Utöver kollektivbåttrafik har förslag rörande utveckling av den privata båttrafiken 
inkommit. Det som efterfrågats främst är gästhamn, men det har också kommit in 
önskemål om fler båtramper. 

En annan återkommande punkt i medborgardialogen har varit vägnätet och att detta 
borde förbättras. Många pekar på vikten av att minska köerna och flera vill se en 
förbifart förbi Åkersberga. Var den ska gå råder det dock delade meningar om då 
vissa tycker att den kan gå genom Röllingby, medan andra menar på att längre norrut 
skulle vara mer lämpligt. Fler parkeringsplatser och infartsparkeringar har återkommit 
som ett önskemål. Infartsparkeringar skulle underlätta pendling med kollektivtrafik 
och på så sätt lätta trycket på vägarna. Andra åsikter om vägarna som kommit in har 
gällt säkerhet och att det där finns en utvecklingspotential genom att till exempel 
bygga om korsningar till rondeller och att göra fler övergångsställen. Vägskyltningen 
och bullerplank längs vägarna har också kommit upp som något som kan bli bättre i 
kommunen. 

En frekvent önskan har varit att gång- och cykelvägnätet i kommunen byggs ut och 
utvecklas. Många saknar en sammanhängande gång- och cykelstruktur i kommunen 
och de vägar som idag finns upplevs i vissa fall som farliga. Bättre belysning vid 
gång- och cykelvägarna har efterfrågats (belysning i kommunen diskuteras vidare 
under temat bebyggelse). En plats i kommunen som varit återkommande när det 
efterfrågats gång- och cykelvägar är Ljusterö. Där saknas idag cykelvägar och 
trafiksituationen för cyklister upplevs som farlig. En annan åsikt som kommit in 
gällande cykling är vikten av att det finns cykelparkeringar i anslutning till 
kollektivtrafik. 

Förutom transportinfrastruktur har synpunkter om infrastrukturen i allmänhet 
kommit in, där det pekas på vikten av att satsa på och utveckla den. Åsikterna har 
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också gällt betydelsen av att ha en sammanhängande infrastruktur dels med vägar, 
men också med till exempel bredband och vatten och avlopp. En viktig del i att 
bygga ihop infrastrukturen är också genom att skapa goda tvärförbindelser i 
kommunen. Även behovet av bättre tillgänglighet i infrastrukturen för personer med 
funktionsnedsättningar har kommit upp. 

Önskemål om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp har inkommit under 
dialogen. Synpunkterna har främst handlat om var man vill att en utbyggnad sker och 
exempel på sådana områden har varit Brevik och Ljusterö. Även dagvatten hantering 
har kommit upp i medborgardialogen, där vattenpark och tak över parkeringsplatser 
för dagvattenhantering kommit upp som förslag. Övriga åsikter som kommit in har 
varit att satsa på miljövänlig infrastruktur för till exempel elbilar, färre färjor i 
Furusundsleden, minska bilberoendet, bilfritt i centrum, gratis WiFi och bygg 
linbana.    

4.3 Natur 

Naturen i kommunen har varit ett återkommande tema under dialogen. Dels tas 
naturen upp som en viktig identitet i kommunen och dels utifrån mer fysiskt 
kopplade frågor, vilka diskuteras i detta kapitel.  

Många har önskat att naturen i kommunen tillåts finnas kvar i framtiden och att de 
sammanhängande grönstråken värnas. Fler naturreservat, bevara skogen i kommunen 
och bevara kulturhistoriska miljöer är alla exempel på åsikter som kommit in gällande 
bevarandet av naturen. 

Värdefull tätortsnära natur ses som något att bevara och utveckla för att göra naturen 
mer tillgänglig för medborgarna. Tillgänglighet och närhet till naturen är något som i 
allmänhet efterfrågats i dialogen. Utvecklingen av parker är ett exempel som tagits 
upp under dialogen som bidrar till den tätortsnära grönstrukturen och är också ett 
sätt att skapa gröna mötesplatser. Kolonilotter och 4H- gård i kommunen har 
kommit in som önskemål, vilket kan bidra till att naturen upplevs som mer tillgänglig.  

Målpunkter är ett annan viktig del i att tillgängligöra naturen. Platserna i kommunen 
som medborgarna angett att de visar sina besökare ger en bra bild av de olika 
målpunkterna som finns och de flesta av dessa är kopplade till naturen. Platserna 
presenteras i sin helhet i slutet av detta kapitel, men exempel på målpunkter som flera 
angett är Domarudden, skärgården, Garnsviken och Hacksta/Röllingby. Att utveckla 
dessa och andra målpunkter i naturen är ett sätt som kan hjälpa till att tillgängligöra 
naturen. Andra synpunkter gällande naturen har varit att bevara jordbrukslandskap 
och att det satsas på jordbruk och skogsbruk.  

Österåker är en skärgårdskommun och önskan om att ta hand om och tillgängliggöra 
kommunens stränder, vatten och skärgård har uttryckts under dialogen. Värna 
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strandskyddet och freda fisket är andra önskemål rörande blåstrukturen i kommunen. 
Att kommunen aktivt ska arbeta för att uppnå en god miljö har lämnats som 
synpunkt. Till exempel genom att arbeta mer med ekosystemtjänster i planeringen. 

4.4 Bebyggelse 

Det vanligaste önskemålet gällande bebyggelse har varit att den ska vara blandad. 
Med blandad bebyggelse syftas det dels på en blandning av bostäder, service och 
handel, men också på en blandning av boendeformer. Fler bostäder efterfrågas och 
särskilt lägenheter i form av hyresrätter och ungdomsbostäder. Flerbostadshus 
önskas i de centrala delarna medan små hus kan byggas längre ut från Åkersberga. 
Även generationsboende, äldreboende, enbostadshus och studentlägenheter 
efterfrågas. 

Många åsikter kring bebyggelsen har rört Åkersberga centrum där medborgarna ser 
utvecklingspotential. Just att utveckla centrum har varit ett återkommande önskemål, 
där ett mysigt, trevligt och levande skärgårdscentrum efterfrågas. Det har även 
inkommit synpunkter om att Åkersberga centrum ska vara småskaligt och inte bli 
större. Ytterligare ett önskemål som inkommit är att lokalisera industri utanför 
centrum gällande centrum är att flytta ut industrin.  

Den offentliga miljön är något som diskuterats under medborgardialogen. En del i att 
skapa attraktiva offentliga miljöer är att skapa mötesplatser, vilket varit ett 
återkommande önskemål från medborgarna. Mötesplatser innefattar alla typer av 
offentliga miljöer så som torg, gator och parker, vilka också nämns under ämnet 
natur. Andra typer av mötesplatser har också efterfrågats där många vill se fler kaféer 
och resturanger i kommunen. Att utveckla stadsmiljön har i allmänhet tagits upp som 
önskemål, där mer konkreta förslag varit mer blommor i offentliga miljöer, offentlig 
konst, mer färg och form i det offentliga rummet och bättre underhåll. En del i att 
utveckla den offentliga miljön är att skapa trygghet och ett återkomande förslag för 
att bidra till detta har varit bättre belysning. Att erbjuda en blandad bebyggelse, ett 
trevligt och mysigt centrum och att utveckla attraktiva offentliga miljöer är alla delar i 
att skapa ett levande stadsliv vilket är något som efterfrågats under dialogen. 

Vilken karaktär på bebyggelsen medborgarna vill ha är också något som tagits upp. 
Småskalighet i bebyggelsen är det mest återkommande förslaget gällande karaktär, där 
småskalighet står mot en storstadskänsla som inte önskas. Ett bevarande och en 
utveckling av skärgårdkaraktär i bebyggelsen har tagits upp och även en önskan om 
att utveckla småstad. Dock har även en del medborgare uttryckt en önskan om högre 
bebyggelse. Entrén in till Åkersberga har också kommit upp, där en vilja om att 
bygga något som står ut längst med vägen in mot Åkersberga uttryckts. Önskemål 
om arkitektur i kommunen har kommit upp under dialogen där en enhetlig, 
arkitektur i centrum lämnats som förslag. Fin arkitektur i allmänhet har efterfrågats 
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och även att det byggs i ljusa färger. Andra förslag gällande karaktär och utformning 
av bebyggelsen har varit att bygga livsstilsanpassat, utveckla stadskvarter och bygg 
lyxigt. 

Åsikterna om förtätning i kommunen går delvis isär. Den vanligaste inkomna 
synpunkten från medborgarna är dock att man är positiv till en förtätning i centrum 
och Åkersberga. Det finns även en önskan om att det behöver byggas, men inte så 
tätt. 

Medborgarna har under dialogen lämnat synpunkter på var de i kommunen tycker att 
det ska byggas. Den absolut mest frekventa åsikten har varit att kommunen ska 
utvecklas väster om Åkersberga längs med Roslagsbanan. Att bebygga längs med 
kanalen och att utnyttja kanalen i bebyggelsen har också varit ett återkommande 
förslag. En mer allmän synpunkt som lämnats är att det borde byggas på rätt ställen i 
kommunen. Med rätt ställen har det bland annat syftats på att det bör byggas på ytor 
som saknar andra värden, på platser där det redan idag finns fungerande infrastruktur 
och där det finns passande naturliga förutsättningarna. Bygg naturnära och bygg nära 
vattnet har också lämnats som synpunkt. Andra platser där medborgare tyckt att det 
kan utvecklas har varit i kommunens norra delar och kring Österåkers Golf. Kartan 
där medborgarna fått ange var de vill att det bland annat ska utvecklas visar på att 
flera vill att en utveckling sker i och kring centrala Åkersberga. Kartan presenteras i 
sin helhet i slutet av detta kapitel.  

Utöver var i kommunen bebyggelseutveckling kan ske har det även inkommit 
synpunkter om var geografiskt i kommunen det ska satsas i allmänhet. Den vanligaste 
åsikten har varit satsa på skärgården. Andra har efterfrågat satsningar på Ljusterö och 
att det sker en utveckling av landsbygden.  

Hållbarhet i bebyggelsen togs upp i dialogen, dels genom den allmänna synpunkten 
att kommunen ska utvecklas på ett hållbart sätt och dels genom att det efterfrågas 
miljövänlig bebyggelse. Att kommunen ska utvecklas snabbare har varit ett önskemål, 
men också att kommunen inte ska växa. Även industrimark har tagits upp där det 
varit delade meningar huruvida den bör bebyggas med annat eller inte. 

4.5 Kultur- och fritidsaktiviteter 

Under dialogen har det kommit in en mängd förslag och önskemål gällande vilka 
aktiviteter medborgarna vill se i kommunen. Förslagen som kommit in har varit 
blandade med specifika förslag och mer allmänna önskemål om aktiviteter. Den 
vanligaste åsikten som lämnats är att det ska finnas fler aktiviteter i allmänhet.  

Önskemål och synpunkter om olika typer av idrottsaktiviteter har varit 
återkommande under dialogen. Flera har tyckt att det är bra att det finns mycket 
idrottsmöjligheter i kommunen och att det ska fortsätta att satsas på det även i 
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framtiden. Det har också pekats på vikten av ett bra föreningsliv. Fler idrottsplatser 
och sporthallar efterfrågas, både på fastlandet och i skärgården. Andra mer specifika 
förslag som återkom under dialogen var basketplan, hinderbana och vollybollplaner. 
Elljusspår, löpspår, utegym och gym efterfrågades också. Åsikter om att golfen i 
kommunen och diskgolfbanan i kommunen uppskattas har också inkommit. Andra 
önskemål rörande idrottsaktiviteter var att bygga en parkourpark, en skatepark, fler 
fotbollsplaner och en bandyplan. 

Aktiviteter riktade till barn och unga och även barnfamiljer har efterfrågats i dialogen. 
Det vanligaste önskemålet gällande detta är fler lekplatser i hela kommunen. Det 
efterfrågas fler och mer tillgängliga ungdomsgårdar, till exempel genom att de är 
öppna längre och oftare. Bergagården har kommit upp som ett positivt exempel 
under dialogen. Det har också kommit in ett specifikt förslag på att den gamla 
brandstationen kan göras om till ungdomsgård och aktivitetshus för unga samt 
önskemål om en ungdomsgård på Ljusterö.   

Olika typer av aktiviteter vid vattnet har efterfrågats i medborgardialogen och kan 
vara en del i att tillgängliggöra havet och skärgården. Det mest återkommande 
önskemålet i ämnet har varit fler aktiviteter i skärgården i allmänhet. Exempel på 
detta har varit fler badplatser och att utveckla de badplatser som finns med 
exempelvis hopptorn. De efterfrågas även att badplatserna bli mer tillgängliga genom 
bättre skyltning och bättre handikapsanpassning. Många har också tagit upp 
badplatserna i kommunen som något positivt. Fler båtplatser och båtklubbar har 
också kommit in som önskemål. Övriga önskemål gällande vattenrelaterade 
aktiviteter har varit kajakuthyrning, kanotled, badbåt, fler grillplatser längs stränderna 
och särskilda platser för bad med häst och hund. Även olika typer av badhus har 
efterfrågats där de flesta har önskat sig ett äventyrsbad. En ny simhall har också 
efterfrågats. Även simbassäng med utomhusdel och kallbadhus vid havet har kommit 
in som önskemål.  

Att bättre tillgängligöra kommunens olika värden har diskuterats under dialogen och 
förutom de blå värdena är också naturen och friluftslivet i kommunen viktiga. Att 
kommunen har många bra friluftsområden och att det är viktigt att satsa på dessa är 
synpunkter som kommit in. Önskemål på olika aktiviteter som främjar detta har varit 
att planera fler ridvägar, fler vandringsleder, fler skidspår och scout och 
mulleverksamhet. 

Ett mer levande stadsliv i kommunen har varit ett återkommande tema i dialogen och 
något som diskuteras även under temat bebyggelse. Aktiviteter är något som bidrar 
till stadslivet och många har efterfrågat olika typer av kvällsaktiviteter för att 
kommunen ska vara levande dygnet runt. Bättre kulturliv och kulturutbud efterfrågas 
även och är en del i att göra staden mer levande. Detta gäller inte enbart i Åkersberga 
utan i hela kommunen, såväl fastland som skärgård. Specifika önskemål av 
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kulturaktiviteter har varit ett större bibliotek, en kulturpark, fler lokaler för att spela 
musik och att göra Härsbacka gruvan till museum.  

Övriga önskemål och synpunkter kopplade till aktiviteter har varit fler 
hundrastgårdar, minigolfbanor, en cykelpark och cykeluthyrning. Det har även 
kommit in synpunkter om att skyltningen till sevärdheter borde vara bättre, att det är 
bra med loppisar i kommunen och att det borde finnas en app där man kan se 
kommunens olika fritidsaktiviteter. 

4.6 Sociala värden 

De flesta av synpunkterna gällande sociala värden i kommunen har handlat om 
skolan. I takt med att Österåker växer behöver utbudet av samhällsservice också 
växa. Många tycker därför att det är viktigt att fortsätta satsa på och utveckla skolan. 
Det har också uttryckts en vilja om att få forskning och högskola till kommunen. 
Andra mer specifika önskemål om skola har varit att satsa på skolan i skärgården och 
att ge resurser till barn med särskilda behov. Utöver att satsa på skolan har även 
vikten av att satsa på barn och unga tagits upp under dialogen. Fler förskolor och 
god barnomsorg har framförallt kommit upp som önskemål och det har också 
efterfrågats fokus på barnfamiljer i kommunen. 

Ytterligare samhällsservice diskuterats under dialogen har varit vård och äldreomsorg. 
Synpunkterna har handlat om att satsa på detta i allmänhet, men det har också 
lämnats förslag på att det borde byggas äldreboende i centrum. Äldreomsorg och 
äldreboende i skärgården har också kommit upp som önskemål.  

Gällande trygghet har många åsikter handlat om att skapa en levande och trevlig stad 
som upplevs trygg. Detta kan ske till exempel genom att skapa mötesplatser och ha 
en god belysning. Förutom de fysiska aspekterna av att jobba med trygghet har det 
framförts en vilja att satsa på trygghet i allmänhet i kommunen. Några har även 
önskat fler poliser och fler polisstationer. 

Ett socialt värde som också kan knytas till trygghet och som önskats under 
medborgardialogen är en känsla av gemenskap i kommunen. En kommun där alla 
kan känna gemenskap är en öppen, trygg och inkluderande kommun där människor 
med olika bakgrund har chans att mötas. Delar i att skapa en känsla av gemenskap 
för alla är mångfald, att motverka segregation och jobba för en god integration.  

Övriga synpunkter som kommit in under temat sociala värden har varit att det 
behövs ett bättre samarbete mellan boende och politiker, att Österåker ska bli mer 
modernt med fler digitala tjänster, att det ska finnas utbildningstillfällen för 
samfälligheter om kommunalverksamhet och att kommunen ska vara välmående. 
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4.7 Näringsliv 

Gällande näringsliv efterfrågar många fler arbetsplatser i kommunen vilket ses som 
särskilt viktigt att erbjuda i takt med att kommunen växer. Att det i kommunen ska 
finnas ett bra och utvecklat näringsliv i allmänhet har också varit synpunkter som 
lämnats. Det har även uttryckts önskemål om att försöka locka större företag till 
kommunen. En synpunkt har också lämnats om att företagen borde förläggas i 
kommunens västra delar. 

Flera av åsikterna som rört näringsliv har också handlat om besöksnäringen och att 
det borde satsas på denna. Att satsa på turismen i allmänhet har varit en av de mer 
frekventa synpunkterna i ämnet. Ett återkommande önskemål har också varit fler 
campingplatser. Campingplatser dels för husvagnar och dels för campingplatser 
tillgängliga utan bil. En specifik plats där campingplats har önskats har varit på 
Ljusterö. Just skärgården och Ljusterö som turistdestination har tagits upp som något 
att satsa på. Ett mer konkret önskemål har varit fler vandrarhem på Ljusterö. Alla har 
dock inte hållit med om detta och åsikten ingen mer turism på Ljusterö har också 
inkommit.  

Ett större utbud av affärer har efterfrågats under dialogen. Båtmack med affär i 
skärgården, en bättre livsmedelsbutik i Svinninge, mer affärer och service på 
Ingmarsö, nya verksamheter på Ljusterö och satsa på lokal handel är övriga önskemål 
gällande affärer. Köpcentrum diskuterades också och var något som det kom in 
delade åsikter om. Vissa ville att det skulle byggas ett stort shoppingcenter i 
kommunen, till exempel vid Rosenkälla. Andra ville att det inte skulle byggas några 
fler köpcentrum. 

4.8 Kommunkartan och platser 

Under dialogen har medborgare haft möjlighet att peka ut på en karta var i 
kommunen de tycker att det kan utvecklas, var de vill att det ska bevaras samt vilka 
favoritplatser de har i kommunen. Kartan nedan visar resultatet av detta och en prick 
på den digitaliserade kartan representerar en prick på den fysiska kartan som använts 
under dialogen.  
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Figur 2. Kommun kartan visande var i kommunen medborgarna tycker det kan utvecklas och bevaras 
samt var de har sina smultronställen. 

Flera av de blå prickarna som visar var i kommunen det kan utvecklas i kommunen 
är samlade kring Åkersberga. Vad gäller de områden som önskas bevaras så har flera 
angett Hacksta/Röllingby. I övrigt är bevara prickarna ganska utspridda, men med 
fokus på grönområden. Smultronställena i kommunen är också utspridda, men 
många angivna platser är kopplade till vattnet. 

En fråga som ställts under dialogen har varit vilka platser i kommunen visar du dina 
besökare? Resultatet av detta är intressant dels utifrån vilka målpunkter som finns i 
kommunen och dels utifrån vilken kommunens identitet är. Nedan visas ett ordmoln 
och en lista på de platser som angivits. Ordmolnet är viktat utifrån frekvens.  
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Figur 3. Ordmoln visande platser i Österåker medborgare visar sina besökare. 

Platser Antal Platser Antal
Domarudden 19 Linanäs 2 
Skärgården 17 Svinninge 2 
Wira bruk 16 Sleipner hällristning 1 
Österskär 15 Kranium hällristning 1 
Kanalen 11 Begravningsplatsen 1 
Österskärs havsbad 10 Österåkers och Östra Ryds kyrkor 1 
Solbrännan i Österskär 8 Fiskartorpet 1 
Sporthallen 7 Portikhuset 1 
Garnsviken 6 Tunaborgen 1 
Ljusterö 6 Trälhavets båtklubb 1 
Hacksta/Röllingby 6 Flaxenviks sjökontakt 1 
Ingmarsö 4 Centrum 1 
Brevik 3 Flaxenvik 1 
Finnhamn 3 Landsbygden 1 
Länsmansgården 3 Skären 1 
Näs naturreservat 3 Restaurang Skeppskatten 1 
Östra Lagnö 2 Trehörningen 1 
Breviks havsbad 2 Tunabadet 1 
Runö 2 Hembygdsparken 1 
Ekbacken 2 Rödbosund 1 
Järnvägsparken 2 Badplatser 1 
Äpplarö 2 Ekskäret 1 
Husarö 2 Lillbroängsparken 1 
Nässlingen 2 Norrö 1 
Trastsjöskogen 2 Kvislingby 1 
Havet 2   
Tabell 1. Platser i Österåker medborgare visar sina besökare. 
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5. Analys och slutsatser 

De inkomna förslagen och synpunkterna kan sammanfattas med att tillgänglighet, en 
levande småstad och trygghet värdesätts högt när Österåker ska växa hållbart, 
utveckla den moderna småstaden och bli länets mest attraktiva skärgårdskommun.  

Tillgänglighet har varit centralt i medborgarnas framtida Österåker och har ofta 
kopplats till infrastrukturen i kommunen. En del i att tillgängliggöra hela kommunen 
för alla medborgare är kollektivtrafiken. Idag upplevs kommunikationerna mellan 
fastlandet och skärgården som bristfälliga och en utveckling av kollektivtrafiken i 
skärgården är en viktig del i att tillgängligöra den för alla. Att tillgängligöra skärgården 
genom kollektivtrafik handlar inte enbart om båttrafik utan också om att skapa goda 
kopplingar till hamnar och kopplingar mellan olika trafikslag generellt i kommunen. 
Viljan att ha en god tillgänglighet genom en välfungerande kollektivtrafik rör 
självklart inte enbart skärgården utan hela kommunen. Tillgänglighetsbegreppet 
sträcker sig inte heller enbart inom kommunen utan har också gällt tillgänglighet till 
andra kommuner och regionen i sin helhet, där spelar Roslagsbanan och en 
utveckling av denna en viktig roll. Även en utveckling av vägnätet och gång- och 
cykelvägnätet, samt att skapa tvärförbindelser är sätt att bättre tillgängliggöra de olika 
delarna i kommunen vilket är något som efterfrågats.  

Närheten till naturen och närheten till vattnet har varit de vanligaste åsikterna 
gällande Österåkers identitet. Att tillgängligöra naturen och havet är något 
kommunen i framtiden kan utveckla för att förstärka den naturnära karaktären. Flera 
sätt att tillgängligöra naturen har diskuterats under dialogen. Det har handlat dels om 
att det ska finnas en fortsatt tillgång på grönområden när kommunen växer och 
utvecklas, men också att bättre tillgängliggöra den natur som finns. Samma sak gäller 
även kustområden och stränder i kommunen där medborgarna också önskat bättre 
tillgänglighet.  

Ett sätt att tillgängliggöra naturen kan vara genom ett väl utbyggt gång- och 
cykelvägnät vilket diskuterats tidigare. Ett annat kan vara att utveckla besöksnäringen 
eller genom att erbjuda aktiviteter i eller i anslutning till naturen. Aktiviter kan hjälpa 
till att skapa målpunkter och på så sätt bidra till att platser blir mer tillgängliga.  

Under temat sociala värden har en utveckling av och tillgången på olika typer av 
samhällsservice efterfrågats. För att få tillgänglig samhällsservice till alla kommunens 
medborgare har en blandad bebyggelse önskats med en blandning av bostäder, 
service och affärer. Att utveckla en blandad stad är även en del i att skapa en levande 
småstad vilket är det andra begreppet som genomsyrat dialogen. En blandning av 
bostäder affärer, aktiviteter och service bidrar till en inbjudande och levande småstad. 
Ytterligare en del i detta som medborgarna önskat under dialogen är att det ska 
finnas ett mysigt och trevligt centrum. För att bidra till detta har olika typer av 
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mötesplatser har kommit fram som viktiga. Torg och parker har efterfrågats, men 
också resturanger och kaféer. Parker och tillgången till tätortsnära natur är också 
viktiga komponenter i att bidra till en levande miljö i småstaden.  

I utvecklingen av den levande småstaden bör också den identiteten som en havs-och 
naturnära kommun beaktas. Detta kan göras genom att skapa tydliga kopplingar 
mellan tätorten, grönområden och vattnet vilket kan göras genom en utveckling av 
infrastrukturen vilket diskuterats tidigare. Det som gör en plats levande är 
människorna som befolkar den och de olika sociala komponenterna av 
stadsutvecklingen har påtalats under dialogen. Utifrån det är det viktigt att skapa 
miljöer där människor vill vistas och stanna i. Bostäder, aktiviteter, affärer och 
mötesplatser bidrar till detta, lika så ett fint och trevligt offentligt rum. Att känna 
gemenskap med andra i kommunen bidrar också till detta och är något som tagits 
upp under dialogen. 

En gemensamhetskänsla i kommunen bidrar till trygghet vilket är ett av de 
identifierade värdebegreppen. Trygghet kan handla dels om att skapa trygga miljöer 
genom till exempel belysning. Det kan också handla om en trygg och säker 
infrastruktur. Trygghet handlar dock inte bara om att jobba med fysiska aspekter utan 
också med sociala värden. Trygghet kan till exempel skapas genom att ha en 
välfungerande skola, erbjuda god äldrevård och sjukvård och att det finns en 
tillgänglig och varierad arbetsmarknad. 
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Sammanställning av inkomna synpunkter 
Nedan listas synpunkter som har inkommit under medborgardialogen hösten 2015 
om framtidens Österåker. Synpunkterna har registrerats under olika dialogaktiviteter. 
Ytterligare synpunkter har inkommit muntligt. 
 
Synpunkter    Antal 
  
Identitet  
Havsnära      44 
Natur      26 
Skärgård     22 
Naturnära     13 
Nära Stockholm    13 
Skärgårdsnära     10 
Fridfullt     8 
Småskalighet     8 
Småstadskänsla    8 
Natur & hav     7 
Skog     7 
Stad & skärgård    5 
Vackert     5 
Hemma     4 
Närhet     4 
Tillgänglighet     3 
Lantligt     3 
Tryggt     3 
Friluftsliv     2 
Växande     2 
Kulturlandskap    2 
Vatten     2 
Nära Norrtälje    1 
Väldränerat     1 
Idrott     1 
Aktivt     1 
Hållbart     1 
Barn     1 
Långt från staden    1 
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Infrastruktur  
Utveckla gång- och cykelvägar   53 
Utveckla vägarna    46 
Utveckla kollektivtrafiken i skärgården   40 
Utveckla kollektivtrafiken    38 
Utveckla busstrafiken    28 
Fler infartsparkeringar i kommunen   19 
Bygg förbifart    14 
Utveckla Roslagsbanan    13 
Bygg gästhamn    13 
Bygg cykelvägar på Ljusterö    13 
Utveckla båttrafiken    11 
Utveckla infrastrukturen    11 
Bygg ut VA-nätet    11 
Utveckla kommunikationerna   8 
Koppla ihop kommunen med Arlanda   7 
Kommunikationerna i kommunen är bra   7 
Utveckla kommunikationerna till, i och från skärgården  6 
Gör om korsningar till rondeller/säkerhet i trafiken  6 
Bygg ihop kommunens infrastruktur   5 
Fler cykelparkeringar    4 
Utveckla förbindelserna till Norrtälje   4 
Bygg gångväg vid Roslags-Kulla skolan   4 
Utveckla vägarna på Ljusterö   4 
Bussar till Domarudden    4 
Tunnelbana/pendeltåg till kommunen    4 
Waxholmslinje i kommunen   4 
Bygg hamn i Åkersberga    4 
Fler parkeringsplatser    3 
Utveckla busstrafiken på och till Ljusterö   3 
Miljövänlig Infrastruktur (t ex. Elbilar)   3 
Bygg ut bredband    3 
Gör något åt trafiken i Roslags-Kulla   2 
Fler båtramper i kommunen   2 
Utveckla infrastrukturen på Ljusterö   2 
Minska bilberoendet    2 
Bygg strandpromenad    2 
Bättre tillgänglighet i infrastrukturen för funktionsnedsatta 2 
Bilfritt i centrum    2 
Busstrafiken i kommunen är bra    2 
Kollektivtrafiken i kommunen är bra   2 
Bygg ihop vägarna i och runt centrumområdet  1 
Bättre vägskyltning    1 
Bättre kollektivtrafik till Svinninge   1 
Färre färjor i Furusundsleden   1 
Bygg bro eller tunnel till Ljusterö   1 
Bygg vattenpark för dagvatten   1 
Bygg parkering i Roslags-Kulla   1 
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Fler övergångsställen    1 
Bygg vindkraftverk    1 
Inga fler vindkraftverk    1 
Bygg linbana     1 
Bygg sedumtak på öppna parkeringsytor   1 
Gör något åt viltolyckor    1 
Bygg med tyst asfalt    1 
Stoppa tillväxten tills vägar och kommunikation är utbyggda 2 
Fler latrintömningsställen för båtar centralt  1 
Bygg bullerplank längs vägar vid bebyggelse  1 
Gratis WiFi i kommunen    1 
 
Natur  
Bevara naturen    32 
Tillgängliggör naturen    16 
Bevara strandområdena    11 
Bevara värdefull natur i tätorten   10 
Bevara sammanhängande grönstråk   10 
Utveckla fler parker i kommunen   9 
Värna strandskyddet    7 
Bevara vattnet/skärgården    7 
Tillgängliggör stränder    5 
Tillgängliggör skärgården    5 
Bevara skogen    4 
Uppnå god ekologisk och kemisk status för vatten   3 
4H-gård i kommunen    3 
Nybyggda områden måste byggas i harmoni med naturen 3 
Fler naturreservat    2 
Bevara jordbruksmark    2 
Bevara kulturhistoriska miljöer   2 
Kolonilotter     2 
Bevara parkerna i kommunen   2 
Utveckla jordbruket    2 
Arbeta med ekosystemtjänster i planeringen  1 
Fler parker i centrum    1 
Saknar Kulturmiljövård med kommunantikvarie  1 
Utveckla en skärgårdsskog i t.ex. Svinninge   1 
Satsa på skogsbruket    1 
Bekämpa vildsvinstammen i kommunen   1 
Tänk på miljön    1 
Freda fisket     1 
Släpp på strandskyddet för att underlätta byggande på öarna 1 
Vill se miljötänk i allt     1 
 
Bebyggelse  
Blandad bebyggelse    32 
Utveckla centrum    31 
Fler kaféer och restauranger    27 
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Utveckla mötesplatser    19 
Bygg hyresrätter    18 
Bygg i kommunens västra delar   15 
Bygg småskaligt    14  
Bättre belysning    14 
Satsa på skärgården    12 
Vill ha ett mysigt/trevligt centrum   11 
Bygg längs med Roslagsbanan   10 
Bygg ungdomsbostäder    10 
Mer stadsliv     9 
Förtäta centrum    9 
Bygg högt     8 
Bygg längs kanalen    7 
Porten in i kommunen måste bli finare   7 
Centrum är bra    7 
Utnyttja kanalen     6 
Bygg bostäder    6 
Vill ha ett levande centrum    6 
Flerbostadshus i centrum    6 
Skapa skärgårdscentrum i Åkersberga C   6 
Bygg inte storstadbebyggelse   6 
Bygg på rätt ställen    6 
Få bort det industriella i Åkersberga centrum  6 
Bygg något som sticker ut på Preemtomten  6 
Enhetlig arkitektur i centrum   5 
Bygg mindre hus utåt (inte i centrum)   5 
Bygg miljövänligt    5 
Inte större centrum    5 
Satsa på Ljusterö    4 
Utveckla stadsmiljön    4 
Utveckla Åkersberga station   3 
Bygg men inte så tätt    3 
Mer blommor i offentliga miljöer   3 
Förtäta Åkersberga    3 
Bygg ihop Åkersberga    3 
Utveckla småstad    3 
Bygg studentbostäder    3 
Väx inte     3 
Bygg inte Västra Kanalstaden   2 
Bygg inte i Österskär    2 
Bygg vid Runö/Täljö    2 
Bygg snabbare    2 
Bygg på lediga ovärdefulla ytor   2 
Bygg i kommunens norra delar   2 
Utveckla runt golfklubben    2 
Bygg enbostadshus    2 
Bygg med ljusa färger    2 
Bevara skärgårdskänsla i bebyggelsen   2 
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Vill ha julbelysning i Åkersberga (på julen)  2 
Förtäta     2 
Utveckla närmare vattnet     2 
Bygg livsstilsanpassat    2 
Bygg hyresrätter på Ingmarsö   1 
Bygg lägenheter    1 
Gör om sommarhus till permanentboende på Ljusterö  1 
Bygg inte på sumpmark    1 
Bygg generationsboende    1 
Utveckla hållbart    1 
Bättre underhåll i kommunen   1  
Bygg naturnära    1 
Rusta upp slussen & slussvaktarbostaden   1 
Bygg inte på industrimark    1 
Utveckla Norrö, men varsamt med stora fastigheter  1 
Utveckla Kungsbacken    1 
Utveckla Brevik    1 
Bygg bostäder för äldre    1 
Bygg med fin arkitektur (inte modern)   1 
Mer färg och form i det offentliga rummet  1 
Bygg fritidshusområde vid havet (och nära ÅC)  1 
Bygg skärgårdsmässigt    1 
Möjliggör för etablering av företag i kommunens västra delar 1 
Attraktiv boendemiljö    1 
Småskaligt centrum    1 
Mer offentlig konst    1 
Utveckla stadskvarter    1 
Bygg ihop med Arninge    1 
Skydda vissa områden helt från bebyggelse, t.ex. Täljöviken 1 
Bebygg redan etablerad mark, t.ex. industrimark  1 
Bygg på fler ställen utanför kärnan    1 
Bygg inte bort bondesamhället   1 
Bevara glesbyggda områden utanför centrum  1 
Vill ha offentlig toalett vid Kanalen   1 
Viktigt med regional planering   1 
Vill ha begravningsplats centralt   1 
Utveckla landsbygden    1 
Få bort klotter och nedskräpning    1 
Utveckla lyxigt    1 
Bygg i kollektivtrafiknära lägen   1 
 
Aktiviteter  
Fler aktiviteter    29 
Bygg fler lekplatser    22 
Fler aktiviteter i skärgården    10 
Fler kvällsaktiviteter    10 
Bygg äventyrsbad    10 
Bra med idrottsmöjligheter i kommunen   8 
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Badplatserna i kommunen är bra    7 
Satsa på kulturlivet    6 
Satsa på sport och idrott    6 
Fler båtplatser i kommunen     6 
Fler basketplaner    5 
Vill ha ett bättre föreningsliv   5 
Vill ha hinderbana    5 
Vill ha ungdomsgård som är öppen sent   4 
Bergagården är bra    4 
Vill ha volleybollplaner    4 
Friluftsområdena i kommunen är bra    3 
Fler springspår i kommunen   3 
Fler utegym     3 
Fler badplatser    3 
Bygg idrottsplats på Ljusterö   3 
Fler lekplatser på Ljusterö    3 
Bygg simhall     3 
Fler idrottsplatser    2 
Bygg båtmack    2 
Golfen i kommunen är bra    2 
Vill ha Parkourpark    2 
Fler aktiviteter vid vattnet    2 
Värna om båtlivet    2 
Fler ridvägar     2 
Vill ha minigolfbana    2 
Vill ha utomhusbad    2 
Bygg sportcenter    2 
Vill ha bad på Ljusterö    2 
Fler hundrastgårdar    2 
Vill ha tydligare skyltning till sevärdheter   2 
Badstränder i kommunen är bra   2 
Vill ha regelbunden gympa på Ljusterö   1 
Bygg hopptorn vid badplatser   1 
Aktiviteter och affärer inte bara i centrum - sprid ut  1 
Vill ha lokaler för att spela musik   1 
Vill ha kulturpark    1 
Fler kulturella aktiviteter i centrum   1 
Vill ha kanotled    1 
Vill ha en cykelpark    1 
Vill ha cykeluthyrning    1 
Fler fritidsgårdar    1 
Diskgolfbanan är bra    1 
Vill ha gym     1 
Vill ha skatepark    1 
Bygg aktivitetshus i gamla brandstationen   1 
Utveckla mötesplatser med aktiviteter   1 
Fler fotbollsplaner    1 
Vill ha badbåt     1 
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Vill ha simbassäng med utomhusdel   1 
Fler ungdomsgårdar    1 
Bygg ungdomsgård på Ljusterö   1 
Utveckla biblioteket på Ljusterö   1 
Vill ha kafé som är öppet dygnet runt   1 
Vill ha bandyplan    1 
Fler grillplatser längs stränderna   1 
Behövs handikappanpassade centrala bryggor för havskajaker 1 
Behövs bättre skyltning till badplatser    1 
Behövs tillåtna centrala platser för hund/häst bad vid havet 1 
Gör härsbacka gruvan till museum   1 
Fler aktiviteter för barnfamiljer   1 
Bygg kallbadhus vid havet    1 
Biblioteken i kommunen är bra   1 
Vill ha ett större bibliotek    1 
Bra med båtplatser i kommunen   1 
Mer kulturaktiviteter i Brevik eller i skärgården  1 
Utveckla en app för alla fritidsaktiviteter   1 
Fler vandringsleder för familjer   1 
Saknar skidspår för familjer och skidspår tillåtna för hund 1 
Vill ha seglarskolor    1 
Tillgängliggör badplats på Ingmarsö   1 
Vill ha Scouterna och mulleverksamhet   1 
Vill se friluftslivet i fokus    1 
Loppisarna i kommunen är bra   1 
 
Sociala värden  
Satsa på skolan    25 
Satsa på trygghet    23 
Vill ha gemenskap i kommunen   11 
Satsa på barn och unga    8 
Satsa på barnomsorg/förskolor   7 
Behövs bättre samarbete mellan boende och politiker  6 
Forskning och högskola i kommunen   5 
Satsa på vård och omsorg    5 
Bygg äldreboende i centrum   4 
Fler förskolor  i kommunen    3 
Fokus på barnfamiljer    3 
Mer poliser/ polisstation     3 
Bygg äldreboende    2 
Vill se fokus på barnfamiljer på Ljusterö   2 
Satsa på skolan på Ljusterö    2 
Skolan i kommunen är bra    2 
Mindre segregation    2 
Satsa på äldreomsorgen    2 
Utveckla mer digitala tjänster   2 
Mindre mångfald    2 
Satsa på äldreomsorg på Ljusterö   1 
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Mer mångfald     1 
Bygg äldreboende på Ljusterö   1 
Mer resurser till barn med särskilda behov   1 
Bättre integration    1 
Mindre könsdiskriminering    1 
Utbildnings tillfällen för samfälligheter om kommunalverksamhet 1 
Välmående      1 
Bygg vårdboende    1 
 
Näringsliv 
Fler arbetsplatser i kommunen   12 
Satsa på turismen    8 
Vill ha campingplatser (för husvagnar)   8 
Fler affärer     6 
Utveckla ett bra näringsliv    4 
Satsa på lokal handel    3 
Bygg stort shoppingcenter    3  
Ingen mer turism på Ljusterö   2 
Vill ha campingplatser på Ljusterö   2 
Det är ett bra utbud av affärer och service i kommunen  2 
Inga fler köpcentrum     2 
Satsa på turismen på Ljusterö   1 
Få nya verksamheter till Ljusterö   1 
Satsa på turismen i skärgården   1 
Få större företag till kommunen   1 
Vill ha campingplatser som är tillgängliga för turister utan bil 1 
Vill ha mataffär vid Smedby    1 
Fler vandrarhem på Ljusterö   1 
Vill ha bättre livsmedelsbutik i Svinninge   1 
Mer affärer och service på Ingmarsö   1 
Bygg stor handelsplats vid Rosenkälla   1 
 
Platser att visa sina besökare 
Domarudden     19  
Skärgården     17 
Wira bruk     16  
Österskär     15  
Kanalen     11 
Österskärs havsbad    10  
Solbrännan i Österskär    8 
Sporthallen     7 
Garnsviken     6 
Hacksta/Röllingby    6 
Ljusterö     6 
Ingmarsö     4 
Brevik     3 
Finnhamn     3  
Länsmansgården    3 
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Näs naturreservat    3 
Linanäs     2 
Svinninge     2 
Östra Lagnö     2 
Breviks havsbad:     2 
Runö     2 
Ekbacken     2 
Järnvägsparken    2 
Äpplarö     2 
Husarö     2 
Nässlingen     2 
Trastsjöskogen    2  
Havet     2 
Sleipner hällristning    1 
Kranium hällristning    1  
Begravningsplatsen    1 
Österåkers och Östra Ryds kyrkor   1  
Fiskartorpet     1 
Portikhuset     1 
Tunaborgen     1  
Trälhavets båtklubb    1 
Flaxenviks sjökontakt    1 
Centrum     1  
Flaxenvik     1 
Landsbygden     1  
Skären     1  
Restaurang Skeppskatten    1 
Tunabadet     1 
Trehörningen     1  
Hembygdsparken    1 
Rödbosund     1 
Badplatser     1  
Ekskäret     1  
Lillbroängsparken    1 
Kvislingby     1 
Norrö     1  
  
Totalt antal åsikter    1823 
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