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Vänner! 

I morgon är det midsommarafton. Traditionellt midsommarväder utlovas… Jag hoppas dock att 
eventuella skurar blir korta och att solen orkar sig fram mestadels av tiden.  

Just midsommar är en ansträngd trafikhelg i ett trafiksystem som måste hålla ihop. Just detta har 
säkerligen alla de som velat åka ut på Ljusterö fått erfara då Trafikverket endast haft en färja i 
drift. Med långa köer som resultat. Av alla helger på året var väl just perioden innan 
midsommarhelgen en av de sämsta att totalt ha tre-fyra färjor i behov av reparation. (Vilket ju 
även drabbade Ljusteröleden).  Situationen ser nu ut att ha rett upp sig då jag förstått att nu två 
färjor är insatta.  

I veckan var det säsongsavslutning vad gäller Kommunfullmäktige. Beslutet om medfinansiering 
avseende fyrfilighet på väg 276 från Circle K-rondellen (Margretelundsvägen) fram till 
Söralidskorset klubbades. (Jag skrev utförligt om detta i mitt förra nyhetsbrev). Det är ett projekt 
med hög samhällsekonomisk nytta och bidrar till bättre flöden och med det ökad livskvalitet för 
pendlarna.  

Vidare antogs exploateringsavtal och detaljplan för att möjliggöra 10 nya platser på särskilt 
boende på Görjansgården på Ljusterö. Ett efterlängtat besked för Ljusteröborna. Samtidigt görs 
arbeten för att förbättra trafiksäkerhet och tillgänglighet.  

 

 



 

Idag hade jag förmånen att inviga den nya aktivitetsparken vid Sabelbacken. Den gamla 
fotbollsplanen i grus vid Sabelbacken i Åkersberga har fått en ordentlig upprustning. Här finns nu 
fotbollsplan, basketplan, boulebana, studsmattor, klätterställningar, kompisgunga, en liten scen 
och sittplatser. Dessutom finns en hundrastgård i anslutning till parken och ett utegym är under 
uppbyggnad. 

 

Jag vill passa på att tacka alla – såväl sympatisörer som meningsmotståndare - för den här 
terminen. En del går ju på välförtjänt semester redan från nästa vecka så det gäller att passa på. 
Jag vill tacka alla tjänstemän som gör ett fantastiskt arbete för Österåkersbornas bästa.  

 

Jag hoppas att så många som möjligt får en fin midsommarhelg. Att vädret trots halvdana 
prognoser står oss bi och att det trots allt flyter på någorlunda i trafiken. Man får ha goda 
marginaler och ta det lugnt.  

 

Ta hand om dig och trevlig helg! 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

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