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Vänner! 

En händelserik vecka närmar sig sitt slut och det ska bli riktigt skönt med helg. Idag när detta 
skrivs är det S:t Patricks day. Jag hoppas att det blir ett rejält firande för alla med irländsk 
anknytning.  

Det har väl knappast undgått någon att det skedde en knivskärning i centrala Åkersberga i 
onsdags kväll. Polis och ambulans svarade upp väldigt snabbt och minst 8 polisbilar och två 
ambulanser samt helikopter responderade på larmet som inkom runt 21:30. Ett föredömligt 
agerande.  

Från kommunen aktiverades socialjouren direkt. Vi tillsåg att utöka väktartjänster genom vårt 
upphandlade väktarbolag. Vi erbjuder möjlighet till samtal för de som berörts av detta dåd. 
Kommunen har också genom kommunikation på bland annat hemsidan levererat en bild av vad 
som skett och vart man kan vända sig.  

Det är viktigt att poängtera att detta är ett polisiärt ärende. Ärendet ägs av polisen som nu utreder 
och lagför. Vi som kommun kan endast arbeta preventivt och långsiktigt utifrån det vi är satta att 
ansvara för. Genom Trygg i Österåker har vi ett gott samarbete mellan kommun, polis och 
räddningstjänst. Vi fortsätter det brottsförebyggande arbetet och arbetar med att förbättra i det 
offentliga rummet med bättre belysning, ansade planteringar, effektiv klottersanering etc.  

Jag har förtroende för att polisen kommer att reda upp detta och förövarna lagföras. Det är 
fullständigt oacceptabelt att dylikt kan ske i vår annars generellt lugna skärgårdskommun.  

 

 



 

 

Nedan finner du länkar till kommunens webplats om händelsen samt en skrivelse som är 
publicerad utifrån ett moderat perspektiv på vår egen webplats: 

http://www.osteraker.se/omosteraker/arkiv/nyhetsarkiv2017omosteraker/osterakerskommuner
bjuderstodochsamtalmedanledningavknivskarningiakersbergacentrum15mars.5.1ef37628159176cf
e1918b91.html  

http://moderaterna.net/osteraker/2017/03/16/trygghet-i-fokus/  

 

Veckan som varit inleddes med Kommunfullmäktige. Bland annat klubbades ett nytt 
övertryckstält med fullstor konstgräsplan i Röllingby. Detta ursprungligen ett förslag från Sd som 
vi i Alliansen tyckte var bra och valde att bifalla. Det kommer att tillföra mycket goda 
förutsättningar för fotbollen samt även för landhockeyn, som i Sverige inte är någon stor sport, 
men där Österåker har ett lag i sverigeeliten. Det kommer även kunna generera goda 
hyresintäkter från andra kommuners fotbollsklubbar som vill kunna träna även på vintern, 
skyddat från väder och vind.  

Nya ägardirektiv för bolagen inom Armada-koncernen antogs också. De innehåller ägaridé, 
ekonomiska mål, produktionsmål, vad som ska gälla vid avyttring av fastigheter etcetera. 

Nästa vecka inleds med Kommunstyrelse på måndag. Där kommer bland annat ett bidrag om 1,8 
miljoner beviljas för åtgärder i stall för att åtgärda nedslag från Länsstyrelsen, samt ett nytt 
arrendeavtal som ersätter befintligt ska tecknas mellan Skånsta Ryttare och Österåkers kommun 
där kommunen återtar del av i befintligt arrendeavtal utarrenderad betesmark. Avtalet ska 
tecknats innan bidrag utbetalas. 

 

Jag hoppas att du får en riktigt behaglig helg! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Michaela  
 
08-540 810 69 
michaela.fletcher@osteraker.se  
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