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Vänner! 

En något avkortad vecka med anledning av påsken är till ända. En påskledighet jag själv hade 
förmånen att få tillbringa på landet. Jag hoppas att alla som läser detta brev haft en avkopplande 
ledighet.  

Som sagt veckan har varit kort, men definitiv inte innehållslös. Veckans höjdpunkt var såklart att 
Sverigeförhandlingen nu gått i mål och jag var tidigare idag inne i Stockholm för att underteckna 
avtalet om Roslagsbanans fortsatta utbyggnad, vilket kommer minska avståndet mellan skärgård 
och storstad. Det gör en större arbetsmarknad än mer tillgänglig och innebär på väldigt många 
sätt ett stort steg för ett växande Österåker.  

I tisdags hade jag ett mycket givande möte med Idrotts- och friluftsrådet om hur vi gemensamt 
kan stärka ungdomars vardagsmotion och att vi får behålla ungdomarna högre upp i åldrarna 
jämfört med idag. Arbetet har nyligen påbörjats tillsammans med Riksidrottsförbundet och alla 
kommunens föreningar.  

Jag hade igår möte med fyra representanter från Arriva, bland annat direktören för tågdivisionen 
och direktören för bussdivisionen. Den minnesgode kan säkert erinra sig det strul som var i 
inledningen av 2013 med busstrafiken och att jag agerade då. Bland annat hyrde vi in egna 
ersättningsbussar, vilket sedermera SL blev fakturerade. 

 Både vi och Arriva är inte betjänta av en upprepning av de initiala fadäserna 2013 eller det strul 
som även inledningsvis präglade ersättningstrafiken på Vallentunalinjen när Roslagsbanan 
stängdes av för ombyggnad i januari i år. Arriva har utfäst sig att lägga in en hög växel från första 
början när vår gren stängs av juni till december för utbyggnads- och underhållsarbeten. 
Ersättningstrafiken måste fungera från dag ett för att människor ska kunna lita på 
kollektivtrafiken och att inte väg 276 korkar igen fullständigt av att man istället väljer bilen.  



 

Kommunikation är A och O och där kommer SL/Arriva i samarbete med kommunen hela tiden 
förse resenärerna med relevant information.  

Det kommer bli ett obekvämt halvår, men efter en lite tuffare tid kommer det bli mycket bättre 
när allt är klart. Vi passar under avstängningen på att ordna planskild korsning vid Rallarvägen 
samt förnya och förbättra Åkersberga station. Allt för att öka kapacitet och pendlarnöjdhet.  

 

Nästa vecka är det Kommunfullmäktige den 24/4 klockan 15:00. Det är även Kommunstyrelse 
den 26/4.  

 

Trevlig helg! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

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