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Välkommen till Österåker! 



Mathias Lindow 

Kommunalråd Liberalerna (L)  
 
1.vice ordförande kommunstyrelsen 
med ansvar för kultur, fritid och 
skärgård samt miljömål och politisk 
representant Sveriges Ekokommuner 



 Snabbt om Österåker: 

• Var: Tre mil nordost om Stockholm,  
i Stockholms län, Södra Roslagen. 
 

• Yta: 558 km² (sjätte största kommunen  
i Stockholms län) 
 

• Centralort: Åkersberga 
 

• Invånare: 44 130 (+837 under 2017) 
 

• Arbetsgivare: Drygt 6 000 företag 
(Österåkers kommun är största 
arbetsgivaren) 
 

• Skattesats: 17:35 (29:43) 
 

• Politiskt styre: Borgerlig allians 



Trälhavet 
N 59° 27.657', E 18° 19.960' 

Österåker är ett paradis för båtälskare. Här finns mängder av båtplatser och  
gästhamnar samt en av landets största båtklubbar. 



Österskärs havsbad 
      59° 27.330', E 18° 18.604' 

Österskärs havsbad, Solbrännan i folkmun, anlades i början av 1900-talet. 
Sandstrand, badbrygga och glass lockar många hit till Österskärs udde.   



   Åkers kanal 
N 59° 29.196', E 18° 17.279' 

Åkers kanal byggdes 1822-1824 och ingår i vikingarnas gamla  
farvatten Långhundraleden mellan Uppsala och Östersjön.  
Extra populär bland paddlare och hyllas varje år under Kanalens dag. 



Ekbacken 
59° 29.471', E 18° 17.091' 

 

Ekbacken är en populär mötesplats för gammal som ung. Här firas nationaldagen, 
midsommar och Kanalens dag. Hit kom även kung Carl XVI och  
drottning Silvia under sitt besök i kommunen 2010. 



Wira bruk 
N 59° 34.246', E 18° 32.842' 

Idyllisk bruksmiljö som var platsen för en av landets viktigaste vapensmedjor  
under stormaktstiden. Idag finns konstsmedja här och musikskådespelet  
Wiraspelen lockar tusentals besökare varje sommar. 



Till och från Österåker 

E18, Norrortsleden och 
Roslagsbanan är snabba 
förbindelser till kommunen.    
Centralorten Åkersberga ligger  
30-40 minuter från Stockholm med 
bil eller tåg. 

Från Åkersberga station går 
bussar till bland annat Danderyd, 
Kista, Ljusterö och Norrtälje. 

 

 

 

 
 

    



  Vision 2020 

   Österåker ska vara en 
skärgårdskommun i 
världsklass. Länets mest 
attraktiva skärgårdskommun, 
som flest väljer att flytta till, bo 
och verka i, starta företag i 
samt besöka.  

    
   Österåker ska präglas av 

framtidstro, mångfald och 
öppenhet. 

 



• Den bästa skolkommunen i länet 

• Erbjuda högsta kvalitet på 
omsorg för äldre och personer 
med funktionsnedsättning 

• Invånarna ska uppleva en 
professionell service av högsta 
kvalitet och ett gott bemötande i 
all kommunal service 

• Ekonomi i balans 

• En trygg miljö 

• Ett långsiktigt hållbart 
samhälle där goda 
förutsättningar ges för 
människa, miljö och natur att 
samverka 

• Stark och balanserad tillväxt 

 

Våra mål 

 



                                 
Skärgårdskommunen 

• Nära hälften av kommunens 
yta består av vatten 

    
• Strandlinjen är 93 mil lång   

och här finns 1 100 öar, bland 
andra Ljusterö, Finnhamn, 
Husarö och Ingmarsö 
 

• Utöver skärgården finns 75 
insjöar och en kanal 
 
 

 
 

 
 

    



  Österåker växer!  

   Här bor drygt 44 000 personer.  
År 2040 beräknas vi vara  
70 000-75 000 invånare.         

    
   Varje år växer kommunen med 

cirka 800-1000 invånare. 
  
   Under sommaren fördubblas 

befolkningen genom 
fritidsboende och turister. 

   
   Medelåldern är 40 år. 
 
   

 



Planområden 2018 



Sverigeförhandlingen 
Förlängning Odenplan- 
T-Centralen 
7000 nya bostäder 
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