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En sammanställning av det arbete som fortskrider i bruksorten Åker styckebruk. 

Åker styckebruk 

Porten till vildmarken 

För de som inte har hunnit med – eller inte kunna delta. Här kommer information som nu finns tillgänglig på våra 

bibliotek/kommunhuset i Strängnäs i tryck – eller via mail/sociala media. Hämta Er egen kopia eller skicka en 

mail till ylva.binder@yahoo.com så får Ni detta underlag till Er mailadress. Samma mail adress kan användas för 

att ge vidare återkoppling av materialet. 

BAKGRUND 

Efter en föreläsning på Folkets Hus där idéer och en vision för Åker styckebruk presenterades har nu fler deltagit 

för att berika och göra sin röst hörd. Visionen som presenterades i början av året var utarbetad under de senaste 4 

år av diskussion, samarbete med ideella föreningar och via enkäter/insamling av åsikter via sociala media och 

samtal med engagerade individer/företagare i vårt fina brukssamhälle. För att se den initiala presentationen på 

biblioteket vänligen gå till www.perrongen.org/presentation-akers-vision/  

Efter följde ett möte där ALLA var välkomna på Folkets Hus (mer än 80 invånare närvarande tillsammans med 

lokala politiker) för att lyssna och påverka. Grupper fick sitta i diskussion med varandra för att tillföra, fokusera 

och presentera sitt arbeta inför alla andra under olika kategorier och arbetsområden från tidigare material. Sedan 

fick alla rösta fram vad de ansåg viktigast och prioritera materialet och arbetsområden. 

FÖRENINGEN PORTEN 

Föreningen PORTEN skall nu skapas för att få ett organisationsnummer och vara en konkret identitet i all 

kommunikation och arbete med kommun och tredje part. Namnet är som föreningens yttersta syfte – en port för 

oss här i Åker styckebruk som öppnas till de parter som vill höra vad vi tycker, samt kan stödja oss att genomföra 

vår vision.  

Namnet har utvecklats från de diskussioner vi haft där ’PORTEN TILL VILDMARKEN’ är något av en slogan vi 

tycker om för Åker och ser som ett sätt att positionera oss mot omvärlden. 

Vill man aktivt medverka i styrelsen PORTEN så finns nu möjligheten. Vi vill attrahera de som brinner för vår ort 

och som känner starkt de vill bidra. Vänligen skriv Ert namn och anmäl Ert intresse och vi återkommer med en 

grupp som tar detta ansvar med hjärtat i Åker och utan politisk agenda.  

Vår agenda är - Åker. Enkelt, Konkret. Vi vill agera, vi vill att det händer – och vi vill framföra allas åsikter och 

röst till en stark gemensam röst – där vi sedan ser till att göra något åt det effektivt och okomplicerat.  

Vill man inte sitta i en styrelse – varför inte bara anmäla sig som tillgänglig och brinnande för orten. Det finns 

alltid områden man kan hjälpa till med när man har tid och kan som främjar vår ort. 

Stadgar och en enkel hemsida för att kunna få kontakt, se vilka vi är – och kunna vara med och påverka kommer 

upp så fort vi har identifierat en stark styrelse som vill för Åker. 

 

 

 

mailto:ylva.binder@yahoo.com
http://www.perrongen.org/presentation-akers-vision/


 2 

Å
k

e
r 

s
ty

c
k

e
b

ru
k

 |
  

2
0

1
7

-0
4

-1
8

 

ARBETET – en sammanställning 

Här nedan identifieras och nämns de viktiga områden vi än så länge arbetat fram. I prioriteringslistan har vi sedan 

röstat fram det vi anser allra viktigast och vill lägga fokus på snabbt för att driva fram utvecklingen här på orten. 

För längre förklaringar över de olika områden/punkter så hänvisar vi till appendix (och för Er som inte kunde 

delta) med tidigare utskick/underlag. 

MILJÖ 

Åker överhuvudtaget måste snyggas till. Ansa parker, gräsmattor och se till att orten är både välskött och 

välkomnande – ett ställe där man vill bo och besöka.  

Konkret: 

1. Tippning av trädgårdssopor. Vi har återvinningen vid Läggesta och bör inte ’dumpa’ ute i vår vackra 

natur. Bara i närhet till Åker nämndes Spången (mellan Visnaren och dammen) där folk tippar 

trädgårdsavfall. Riaskogen, infarten till Ulva, småvägarna ute i Åkers bergslag. All tippning av 

trädgårdsavfall skall göras vid återvinningen eller helt enkelt bötfällas. 

a. Förslag som getts till kommun är att ha ett ställe i Åker och ge invånare möjlighet att dumpa om 

man inte har kärra/bil där man helt enkelt placerar ut en container i en vecka och som sedan 

tillåter dumpning av trädgårdsavfall under denna specifika period. Kanske i samband med 

majelden? Kommunen att återkomma om det finns möjlighet. 

b. PERRONGEN tillåter sin mark vid gamla magasinet under denna veckan 

2. Belysning och trasiga gatulysen. Känslan att det inte finns många upplysta gångstigar/vägar i Åker 

styckebruk. Många känner sig ej säkra och undviker många områden pga. mörker. Sned-Åker var en 

annan kommentar just för att många lyktstolpar står snett eller är sönderslagna. Igen viktigt med 

underhåll samt att kommunicera tydligt var i Åker extra belysning bör tillsättas för allas säkerhet och ett 

aktivt fritidsliv. Anmälningar om icke fungerande lampor och förslag kan skickas direkt till 

ylva.binder@yahoo.com för att sammanställas – samt förslag vad/var vi kan förbättra.  

3. Vägunderhåll. Mycket av vägarna i Åker är lappade och lagade och mycket helt enkelt i dåligt skick. När 

brunnen på Bruksrakan hade ett stort hål var det flertalet bilar som fick punktering under de flertal 

veckor det tog att åtgärda. Vi vill ha lite förklaringar från kommun om budget och hur den används i 

jämförelse till de andra kommundelarna.  

4. De stora utgrävningar man gjort pga. översvämningar tidigare vid bruksrakan – kan detta kombineras 

med en satsning av par-cour eller skate-park? Vad görs för att snygga till? Kan vi påverka om budget finns 

tillgänglig? 

5. Sopor. Det här är en direkt känga till oss alla som bor i Åker då det ofta ligger sopor på gatorna. Var 

finns vår utbildning om ’skogsmulle’? Viktigt att hålla snyggt och rent för att vara i ett samhälle där man 

känner stolthet för sin ort. Detta måste kommuniceras och få fram via skola, fritids och alla de människor 

som bor i Åker. Håll Åker rent. Porten till vildmarken måste kunna sätta den prägeln och visa att vi tar 

hand om natur och miljö. 

a. Ett förslag är att samordna all energi/kraft som redan finns här i Åker. Kan kommunen ge ÅIF 

en summa för att de skall ta hand om gräsmattorna under perioden? De har maskinerna och 

skulle välkomna extra bidrag som annars betalas ut till andra företag som inte har skött detta 

särskilt bra. 

b. Kan kommun ta med röj sågar och röja hela Riaskogen och skolan sammanställa grupper som 

plockar och samlar ihop pinnar. Få mer stolthet och engagemang från oss alla som bor – 

integrerat och med huvudsyfte att lära sig samt få stolthet om vår ort. 

c. Kan skolor eller idrottstrupper samla sopor mot en ersättning från kommun? Åtminstone för 

samma kostnader som idag ges till kontrakt och andra företag för att detta skall ske. 

mailto:ylva.binder@yahoo.com
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d. Kan vi skaffa en slogan – HÅLL ÅKER RENT – på ett roligare sätt? Något som håller och som 

kan bedrivas framåt via sociala media och generellt? Den som kommer in med bästa idén vinner 

ett pris. 

6. Dekorationer. Fyra ringar till jul….är det allt? Många känner att all sorts dekoration – blommor, 

planteringar, belysning eller annat är vldgt lågt påkostat i Åker mot ngn annanstans i kommunen. Viljan 

är att få en snyggar miljö. En miljö man är stolt över – värnar man om. 

a. Förslag som kom fram här var om man skulle lägga dit massor med lökar till påskliljor och 

tulpaner för att få en försening till ansning/gräsklippning längs Bruksrakan – men samtidigt få 

en otroligt vacker infart till våren. 

b. Finns intresse av de större företagen vi ändock har i Åker att helt enkelt sponsra infarten e.g. 

Sandåsa eller Åkers Sweden? Ingen trodde ngt sådant förslag getts till företagen. I Snäs ses 

många rondeller sponsrade. 

7. Det finns enbart en infart till Åker – för alla områden – som skapar större sträckor med snabb körning 

(Forsavägen/Bruksvägen). Viljan att få till farthinder (tidigare hade vi blomlådor utmed Forsavägen) då 

det finns mkt ungdomar där badplats nu är anlagd – bilar står parkerade – och höga hastigheter uppmäts. 

8. Parkeringar. Den centrala parkering vi har vid Folkets Hus och även till viss mån ICA – upptas till stor 

andel av (skrot)bilar som stått länge, av de som bor i hyreshusen – eller gästar Åker. För de som vill 

parkera för att bedriva fritidsaktivitet, bada vid gamla pumphusen, gå Sörmlandsleden, delta i ngt vid 

Folkets Hus, åka kanot (då dess parkering ofta är full) – så finns ingen parkering tillgänglig. 

a. Förslag var att kommunen fixar till framför gamla tågstationen i utbyte att marken får användas 

både till torghandel (viss del) och den andra till parkering för de som vill bedriva fritidsaktivitet. 

b. Organisera en parkering intill gamla magasinet vid tågrälsen (mitt emot Åkers Sweden 

parkering) för både tyngre lastbilar (många övernattar där) samt dags-turism. 

c. Behöver vi ha parkeringstillstånd p-brickor för att få bort skrotbilar? 

9. Röja upp de gamla båtar som ej är i bruk runt sjön.  

a. Förslag här var uthyrning av båtar. Då krävs en företagare som gör detta eller att man helt 

enkelt har de privata individer som är OK att hyra ut – delta i hemsidan? 

10. Slamma ur ån vid infarten till Åker och röja ur vid sidan a Visnaren. Förr kunde man bada och fiska 

utmed hela ån – men den håller nu på att växa igen.  

11. Utegym. I Snäs finns det redan ngr st – och nu vill Åker ha ett också. Förslagen varierade från ULVA 

stugan till nere vid gamla banvallen (för de som springer runt sjön/använder Spången för att ta sig till 

Åkers bergslag/Engelska Parken). 

a. Ett förslag som tidigare getts är en aktivitetspark nere vid dammen och en cykel/gångbana med 

belysning som går runt denna. Denna park kunde då ha både ute-grillar, sitt-platser och en par-

cour park/skatepark och lekplats för de mindre barnen. En mötesplats och en fin entré med 

både parkeringar och bra läge för att antingen göra fritidsaktiviteter eller parkera bilen och 

kunna hyra cykel, delta i ngn av de många leder som finns eller bara gå och bada/paddla kanot. 

Även vintertid behövs parkeringarna då många bussar kommer med långfärdsåkare till 

Marvikarna. 

12. Röja sly så man ser sjön, kan vara i Riaskogen som pensionär från Riagården, dagisbarn från Tallbacken – 

eller bara för att åka pulka.. och har vägkanter som man ser. 

13. Belysning vid backen vid Skämby – ngt man bråkat om i flertalet år. 

14. Vad hände med cykelvägen till Eskilstuna då järnvägen lagts ned? 
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TURISM/BESÖKSNÄRING 

1. Måste skaffa möjligheter till övernattning. Bed and breakfast enbart över sommaren i de stora villor som 

finns i Åker styckebruk. Försöka hitta möjligheter att stödja privata individer som vill påbörja/försöka att 

hyra ut sovrum under säsongen sommar. Igen om ngn vill prova eller haft detta i åtanke – berätta. 

a. Finns Gröna Stugan från Mälarum – vem kan hyra? 

b. Ulvastugan – vem kan hyra 

c. Tågvagnar vid Perrongen – vagnar finns men vem kan driva och kan marken användas 

(kommunen/SEVAB) 

2. Hemsida över Åkers bergslag och möjligheten att boka direkt från hemsida, hitta kartor, köpa fiskekort 

och generellt bli hjälpt att skapa en semestervecka eller en heldag i Åkers vackra natur. 

a. Tillåtelse med bättre samarbete och bokningar (friluftsfrämjandet, studiefrämjandet, 

cykelförbund, Sörmlandsled, vandrings organisationer – privata övernattningar) 

3. Turistbyrå åtminstone under sommartiden.  

a. Önskning om ett fritids center där man kan hyra cykel, tält, kanoter, fiskeutrustning, boka 

guide för svamp-plockning, catering, kartor etc. 

b. Turist-råd 

4. Informationstavlor – Bättre skyltning 

5. Kulturpark 

a. Bevara bruksmiljön 

6. Göra en ’hej-dundrande’ entré med kanoner och historiken Åker STYCKE-bruk (stycke kommer 

ursprungligen från stycket på kanonen) 

7. Fler bryggor för de kanotister med egna kanoter för att förenkla ilägg  

8. Fler sjöar med bryggor för fiske, bad och ilägg av mindre båtar 

9. Campingplats och uppställning av husbilar ett måste 

10. Samordna KOMMUNENS turism – där mkt samarbete bör vara möjligt mellan Strängnäs, Mariefred etc. 

11. Handikapps anpassning till turistmålen – kan vi se till att få med detta från början då mkt arbete och 

infrastruktur måste ske 

Eko-turismen och frilufts-turismen ökar varje år. Närheten till Stockholm gör det möjligt att attrahera en bra 

turist som är villiga att spendera i Åker styckebruk. Då måste infrastruktur, underlag och information finnas på 

plats.  

En diskussion som framkom är att många vill se detta för vår ort – men verkligheten är att företagare måste 

påbörja och våga investera. Då Åker fortfarande klassificeras som landsort och allt detta har att göra med 

utveckling av landsort – samt bevarande av landsort – finns vissa möjligheter till investeringshjälp både via 

kommun och EU. Här krävs både tid och lite undersökning för att förstå vad som är möjligt och vilka bidrag (om 

några) som kan underlätta satsningar och påbörja en infrastruktur och utbud. Utan underlag finns inte en 

möjlighet med renodlad investering kommersiellt. Utan infrastruktur finns inte möjligheten att bygga underlag. 

SKOLA/UNDOM/KULTUR 

1. Vi har en av de bästa skolorna i kommunen – nu måste vi attrahera den bästa rektorn och få bättre 

kontinuerlig vision för vår skola. 5 rektorer – 4 år. 

a. Lön 

b. Betala för att få den bästa med ett längre kontrakt / vision 

2. Utbildning om orten – de bästa ambassadörerna utbildas nu 

a. Se till att den rika historik och kultur som omringar oss i en bruksmiljö lärs ut både till elever, 

lärare, invånare och nyinflyttade 

3. Organisera med en fin fritidsgård på Folkets Hus  



 

 

5 

Å
k

e
r 

s
ty

c
k

e
b

ru
k

 |
  

2
0

1
7

-0
4

-1
8

 

4. Få budget att organisera teater, dans och andra kulturella områden med ungdomar via Folkets Hus 

a. Redan nu har lokala artister kommit samman för att organisera utställningar 

b. Studio 647 visar att det finns brinnande intresse 

5. Skate och Par-cour park  

6. Tackla öppet problemen vi har i Åker re droger  

a. Vi har några som tidigare arbetat med dessa problem i Stockholm och Södertälje som har idéer 

hur det kan göras. Igen behövs en plan och agerande med konkreta förslag gemensamt med 

kommun och invånare/föräldrar/skola. 

b. Trygghetsvandringar 

7. Utnyttja Engelska Parken och Dansbanan ngr gr varje sommar  

8. Samarbete med alla som berörs – och bättre kommunikation med föräldraförening samt även elevråd och 

nära kontakt med skola 

a. Samarbeten och utbildning 

9. Utöka stöd och volontärer för ÅIFs satsning efter skolan 

10. Planera och samordna en liknande övning med skolan och ungdomar som har gjorts för de ’äldre’ så den 

yngre generation är hörd och har lagts till innan arbeten påbörjas och prioriteringen är fastställd. 

PORTEN gör gladeligen detta arbete och kommer ge ett konkret förslag till kommunen. Om ngn som 

läser detta brinner alldeles extra för ungdomar – hör av Er. 

För att flytta framåt vill vi ha lite mer förståelse vad som planeras med Folkets Hus och hur detta kan användas för 

utveckling av Åker och för ungdom/kultur. Vi har mkt bra artister och intressen i Åker. 

Samarbeten och föreningsarbete bör också undersökas hur vi bättre skapar eget ’underhåll’ i Åker - där det gynnar 

vår idrott och de individer som engagerar sig i Åker för bättre utveckling och budget. Vi har tidigare gjort mkt 

själva – finns den energin idag? 

BYGG INFRASTRUKTUR 

1. Behov av BYGG 

a. +55 boende 

b. Familjeboende 

c. Starta-från-början boende 

2. Behov av mkt bättre service  

a. Bankomat  

b. Bensinstation (förslag med lojalitetskort för Åkersbor) 

3. Titta på detaljplanen över Brobyholm från 1986. Kommunen att agera / få cirkulerad för att återta denna 

planering och utöka Brobyholm/Krutbruket som ärt centralt beläget samt en fin entré till Åker. Idag står 

hela området i stort sett öde. 

4. Behov av att skapa ett centrum 

a. ICA 

b. Torget/Folkets Hus (Porten till vildmarken) 

c. Börsen/skolan 

d. Skämbylöt 

5. Byggnation mot Lindvereten istället för mot Läggesta för att skapa ett lokalt centrum 

6. Lyfta fram brukshistoriken – samt 50-tals arkitekturen  

7. Lägenheterna som finns i Åker idag har ingen hiss pga. Länsstyrelsen tycker husen blir för höga om man 

gör som huset framför ICA (ny-renovering med hissar). Vi i Åker och under vårt möte på Folkets Hus 

vill gärna höja husen 1.5 meter och få hiss som tillåter +55 boende och för människor som har svårighet 

med trappor. Detta är en snabb åtgärd som kommunen kan agera relativt snabbt om Länsstyrelsen godtar 

att vi som bor i Åker tycker höjden är helt OK. 
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8. Skapandet av nytt +55 boende mest prioriterat 

Med en enad vision från invånare lokalt angående bygg – samt med förståelse från markägare och kommun (som 

också äger mark) hur byggnation bör te sig i Åker styckebruk inom de närmaste 10 åren – har vi kommit 

någonstans.  

Det tog markägare från 2009 fram till 2017 att få bygglov i Läggesta. Det var inte industrimark – eller hade ngr 

varningar ang. föroreningar som kan finnas inom krutbruksområdet. Igen är detta anledningar varför föreningen 

PORTEN skapas – då ett språkrör och full/öppen förståelse/kommunikation är viktig – samt att den måste vara 

konstant för att komma framåt.  

Tystnad är enbart ett tecken på att man gett upp (kommentar från mötet i Folkets Hus). 

HISTORIK OCH DOKUMENTATION 

1. Se till att få vår historik dokumenterad via de invånare som vet/arbetar med detta via museet och arkivet 

2. Förslag från kommunfullmäktige var att kanske ha sommaranställningar som skriver ned intervjuer samt 

scannar bilder etc. 

3. En punkt som anses viktig och bör finnas tillgänglig elektroniskt i framtiden 

Denna punkt eliminerades under kvällen då den anses självklar och där vi kommer lägga fram ett konkret förslag 

till kommunen hur detta kan göras, vad som krävs och ett budgetförslag. 

ÖVRIGA PUNKTER  

1. Politiskt forum/Områdesstyrelse/Medborgarkontor/Åkers ambassadör/Projektanställd – Dessa och ngr 

andra sätt att uttrycka sig är anledningen till skapandet av PORTEN 

2. Turistbyrå – turistråd (samarbeten/sammanställning) – skapandet av en hemsida till en början – med den 

information som krävs (kartor, historik, vandringsleder etc.). Etablering av turist kontor när underlaget 

och erbjudande finns. PERRONGEN har varit turist kontor de senaste 2 åren med turistvärdar betalda av 

kommunen under 6 veckor. Det finns resurser – vi måste bara veta hur vi bäst använder dem. 

3. Användning av Folkets Hus (många användningar – utanför bara föreningar och företag). Kan huset 

bedrivas kommersiellt för andra områden också? En diskussion med ny ägare/kommun att tas. Önskan 

att kommunen kommer och ’öppnar’ Folkets Hus när köpet går igenom och där de presenterar sin vision 

för huset och hur de har tänkt sig samarbeten med oss här  på orten – samt hur föreningen PORTEN kan 

påverka och agera språkrör – likvärdigt till den organisation som sitter i Gula Industrihuset. 

4. Företagandet – skapa egen efterfråga – gula industrihuset – realism. Många diskuterade liknelsen med 

Stallarholmen och utvecklingen av Gula industrihuset. Realism var en av kommentarerna under kvällen i 

och med inflyttningsmöjlighet för företagare (hela sjösidan av Mälaren i Stallarholmen är nybyggd med 

många nyinflyttade små-företagare) här i Åker, serviceutbud – samt generellt hur Folkets Hus är designat 

vs de många små lokaler som kan hyras ut i Gula industrihuset. Viktigt att förstå förutsättningar. 

5. Kontakter och öppen dialog till markägare för att framföra kommunikation/möjligheter – utöka 

samarbetet och dela visionen. Igen är tillsammans starkare. 

PRIORITERINGSLISTA 

Här finner Ni de saker som framstod som MEST viktiga och fick flest röster. En del angränsar till varandra – men 

ger en bra bild vad Åker prioriterar. De punkter som fick färre röster finner Ni i sammanställningen ovan. 

1. Skapa en professionell hemsida som säljer ’Porten till vildmarken’ – 41 

a. Bokningar, samarbeten, information, kartor, historik 

2. Röj upp Åker - 37 

a. Här krävs en plan, budget och ansvarsområden 
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3. Parkering - 9 

a. Laddningsstationer 

b. RV parkering (husbilar) och uppkoppling 

4. Turism och satsning 

a. Vandringsleder och kartor – 16 

5. Friluftsområde och parkeringar – 12 

a. Bättre skyltning och marknadsföring 

6. Skapa en ’port’ till vildmarken mot Åkers bergslag (vid gamla macken) och en entré till Åker – kantad av 

kanoner (vid krutbruket och ån – samt från Skämbylöt) - 5 

7. Folkets Hus att stödja ’Mötesplats’ för ungdom kultur och för lokalt företagandet – 21 

8. Projektanställd Åker (som för Gula Industrihuset i Stallarholmen) – 8 

9. Medborgarkontor Åker (opolitiskt) med folk från Åker i Åker - 5 

10. Stödja det lokala företagandet – 12 

a. Hjälpa till via sociala media 

b. Handla på orten 

c. Vistas på orten 

11. +55 boende – 13 

a. Byggande för familjer nära skolan - 6 

12. Utbildning om Åker till skola – bevara vår kultur – 3 

13. Satsning från kommunen på skola - 12 

14. Skapa bättre integration/samarbete mellan alla ideella föreningar - 4 

a. (ÅIF, PRO, skola, hembygd, kyrka osv) 

15. Fortsätta underhålla traditioner – Lucia, majelden, midsommar – 2 

16. Bättre kommunikation (transport) - 11 

a. Bussar 

b. Tåg till Strängnäs 

17. Utegym – 6 

18. Bankomat - 6 

19. Bensinstation – 9 

Prioritering från PORTEN: 

1. Sammanställning av styrelse 

2. Medla vilka det är – samt sätta upp kontaktuppgifter och stadgar på en hemsida 

På det sättet skapas en ’officiell’ förening som kan ta upp alla dessa frågor och driva dem med mer vikt bakom – 

samt med organisationsnummer och stadgar. Vi är fortfarande en representation från Åker – och helt opolitiskt. 

Nästa steg är sedan att förverkliga det arbete och vision som byggs upp. 

1. Göra samma arbete med den yngre generationen innan en komplett prioriteringslista utformas 

2. Flertalet offerter har mottagits för web-design och många har påbörjat arbete spontant för att det skall 

ske. Ett förslag kommer läggas fram – men här behövs pengar och individer som får ersättning för att 

skapa och underhålla detta professionellt. Åkers bergslagsgruppen är också en part att träffa/möta då de 

kommer ha stor resurs med detta. 

Föreningen kommer sedan lära från både Gula industrihuset och kommunen för en bättre förståelse hur det 

fungerar och vilket stöd/resurser de har – samt även titta över möjligheten att kunna få ytterligare stöd för att 

bygga upp infrastrukturen och påbörja skapandet och underlaget för en kommersiell verklighet och företagande i 

Åker.  
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APPENDIX 

MILJÖ 

I och med vår underbara natur – en port till vildmarken – kan väl entrén till Åker vara lite mer välkomnande och 

trevlig? 

Förbättra det vi har, underhålla det vi har (idag klipps inte ens gräsmattor eller röjs sly ordentligt).  

Vi har haft mkt diskussion i och med de stora hål som grävts längs Bruksrakan. Ngt som skapades för att hålla bort 

översvämningar men som tog tid och såg anskrämligt ut länge. Det bubblar fortfarande runt dessa ’hål’.  

Många är lite lätt irriterade över de 4 ljusringar vi i Åker får som juldekoration. 

Det har varit diskussion om cykel spår på den nedlagda järnvägen hela vägen till Eskilstuna. En upplyst 

motionsslinga runt ’dammen’ nere vid bruket….Diskussioner – men ingenting händer…. 

Riaskogen står och växer igen med allt sly – och som i en översiktsplan nämns att vara Åkers ’park’. 

Vad är prioriteringen i Åker och hur skall det se ut? Hur kan vi förbättra och göra en trevlig och välkomnande 

entré till vår fina bruksort? 

Skyltning – Skapa nya skyltar, som ger en tydligare beskrivning över platserna och hur man hittar till dem. 

Förbättra den redan existerande kartan över Åkers Styckebruk – samt inkludera alla vandringsleder, utflyktsmål, 

historiska platser.  

Göra det enkelt för folk som kommer till Åker att veta vart man skall – hur man kommer dit och framförallt 

konsistent med allt annat material om Åker. 

Igen ett område som skapar mkt diskussion - så nu har vi tillfälle att samla alla åsikter och prioritera det som vi här 

i Åker anser vara vldgt viktigt. 

 

TURISM 

Idag har vi ett otroligt företag baserat i Åker (gamla Krutbruksområdet) som främjar turismen – Kanot Kungen – 

som egenhändigt byggt upp en turistnäring på över 5000 personer per år som kommer och besöker.  

Tillsammans med de många ädelsjöar med populärt fiske i vildmarks-miljö, utökas detta ytterligare med ca 2500 

turister per år.  

Cyklister, vandrare, långfärdsåkning eller annan turism (många från Holland, Tyskland etc.) beräknat ytterligare 

7000 personer - erbjuds idag ingenting från Åker - mer än en fantastisk natur. Men här finns utrymme för 

företagande och att kunna erbjuda både tjänster och bättre information om orten. 

I och med brist på boende skapar camping/husbilar problem för markägarna i och med både sopor och eldstäder 

som inte släcks ordentligt. Behovet av övernattning är stort – där ingenting finns tillgängligt vare sig som hotell, 

B&B, husbils uppställning eller vanlig familjecamping. 

Enbart utökade parkeringsplatser med laddning för ett visst antal camping bilar skulle innebära att flera besökare 

skulle få möjligheten att parkera sina husvagnar/husbilar och handla/äta/gå på museum hos oss i Åker. Det skulle 

även innebära vi behåller turisterna för att helt enkelt trivas i Åker. 
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Kan en campingplats för naturcamping och tältning vara Talludde nu när bryggor lagts nere vid gamla 

pumphuset?Läget är enbart 5 minuters gång-väg från i-lägget av kanoter. 

För campingbilar finns kanske en lösning alldeles intill. För många år sedan användes marken mitt över från Löta 

skola till att dumpa sopor. Man har sedan lagt igen och fyllt detta. Idag är det en fin plats utan som enkelt skulle 

kunna plattas till och erbjuda uppställningsplatser till 15 campingbilar eller husvagns kombination utan att behöva 

skövla bort en massa skog. Utsikten är gudomlig och ytan stor nog att installera en dump-station, el centraler och 

färskt vatten. En vägbom med kodlås och bokningar? Trappor kan etableras ned till sjön och bara 2 minuter 

därifrån är i-lägget för kanoter igen. På höjden en grillplats och utemöbler? 

Alldeles bakom Talludde (och 10 minuter från denna möjlighet) finner vi Ulva spåren som är naturstigar och 

motionsspår av hög kvalitet. Skidspår under vintertid. 

Att gå runt Visnaren är också en 7.5KM härlig promenad. Allt detta finns redan och gångväg till centrum (som 

bör kanske snyggas till och belysas) är enbart 10 minuter över en genväg vi kallar Spången (mellan dammen och 

sjön Visnaren). Mycket trevligt och vackert med rikt fågelliv. 

Tågvagnar – Precis som man gjort i Nora. Perrongen föreslog 2 vagnar som kan fungera som ett vandrarhem. 

Parkeringsplatser – Alldeles utanför gamla tågstationen och intill Folkets Hus finns vad som brukade användas till 

busstation i Åker. Förslaget är att detta plattas till och en vacker stenläggning görs – som kan ses både i Strängnäs 

och Mariefred – för att kunna använda som parkering, samt en mötesplats. Möjligheten att återigen bedriva 

bondens marknad, loppis eller vernissage för lokala konstnärer.  

Detta är bara förslag av många som kommer att dyka upp. Med fokus skapar vi arbetsmöjligheter som tillåter att 

verka och bo. Låt idéer flöda så vi kan skapa diskussion och fokus. 

 

SKOLA/KULTUR/FÖRENINGAR/UNGDOM 

Åker har alltid haft mkt fina konstnärer som bor och verkar. Många skriver, sjunger, målar och generellt kan leva 

och verka med sitt skapande. Vi kanske bara inte alltid varit så bra på marknadsföring av sådan talang. Med Folkets 

Hus som mötesplats och lokal kanske fler utställningar, artister eller uppföranden tillkommer? 

Museet och arkivet är underbara skattkistor som tas omhand ideellt av en stark Hembygdsförening på orten. Utan 

denna förening skulle inte tillgången till denna otroliga historik finnas. Under många år har museet/arkivet hållits 

öppet under sommaren av frivilliga som inte tagit en krona för besväret. Det kallar jag bruksanda. Igen ngt som vi 

kanske inte varit alltför starka med att kommunicera och marknadsföra så fler kan komma och besöka. Jag ser 

arkivet minst lika intressant som grafikens hus. Men inte många vet hur mkt fint det är att titta på. 

Samma förening åtar sig fina kulturella traditioner såsom midsommar i Engelska Parken, Lucia i kyrkan, 

Masugnspredikan i Motstugan, Glöggafton och röjer även vissa vandringsleder samt rengör våra kulturella skyltar 

från Sörmlands museum. Allt ideellt och med härlig energi. Igen finns detta i Åker – som visar hur mkt vi älskar 

vår ort. Där kan vi bli bättre på gemensam marknadsföring och kommunikation. Med fler händer som kommer 

med så underlättas allt detta arbete och fler på orten blir medverkande att skapa och underhålla den härliga ort där 

vi bor.  

Vi har ngr av Sveriges äldsta företag på orten. Jag kanske säger fel – men tror att Åkers Jernverk/Styckebruket är 

No 2 och gamla Krutbruket No 6 i Sverige. Övertygad ngn kan rätta mig här. I och med dessa bruk och vad som 

skapats/gjorts finns även andra saker som följer med – Skottvångs Grufva, Stånggånglsleden, Hjulhuset osv. I 

Maria som driver Skottvång har en otrolig pärla dykt upp och fortsätter framåt med underbara musik-events och 

fina evenemang.  
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Glas från Skeppsta Glashytta – med världskända Ebba bakom rodret. 

Nu har jag spenderat lite tid på det ’gamla/välkända’. Sedan har vi allt det nya som bubblar och händer runt 

omkring. Spännande musikprojekt med Studia 647 – vykort med lokala artisten Maria Natasha Baumert – böcker 

som publicerats av Åkerskolans elever. Jag glömmer och vet inte allt – så förlåt för de styrkor som inte nämns här. 

Köpet med Folkets Hus – finns möjligheten äntligen till större lokal centralt för fritidsgård, nattpatrull – umgänge 

och mötesplats? 

ÅIF – stark och stark och fantastiska föräldrar som engagerar sig. Idrottsrörelsen är ngt vi i Åker bör vara extra 

stolta över – med fantastiska byggnader och faciliteter runt omkring oss. Vem har så fina möjligheter med så få 

ortsbor någon annanstans? 

Skola – vad gör vi härnäst? Varför kan vi inte hitta den individ som ser vilken otroligt fin skola vi har och som kan 

ta rodret till en unik skola. Ngn som vill vara rektor för en längre tid? Här måste vi föräldrar och ortsbor hjälpa till 

för att beskriva det positiva, få tillbaka bruksandan, få tillbaka samarbetet och låta skolan ta kraft att driva framåt. 

Hur kan vi få detta att funka bättre? Hur stöttar vi en trött struktur som haft alldeles för många ledare som 

lämnat? 

Massor att diskutera – och ha åsikter om. Kommer fina tankar och förverkligande ur detta så är all tid vi spenderar 

otroligt värdefull. Utan en bra skola får vi inte en bra framtid här i Åker. Utan bra möjligheter för ungdomar får vi 

inte den inflyttning som tar oss framåt.  

Vi måste förstå att vi har ett stort problem med missbruk av droger hos oss och med våra ungdomar – ett problem 

som också måste läggas på bordet och öppet bearbetas. 

 

HISTORIK/DOKUMENTATION 

Detta kanske inte är en kategori/grupp med åsikter - men om vi får intresserade här att förverkliga så skulle det 

vara underbart. 

Med de fina minnen som finns bör vi se till att få dessa blir nedskrivna, dokumenterade och kunna bevara det fina 

kulturarv vi bor i. 

Informationen bör finnas tillgänglig i form av skrift (broschyrer), band (lyssnings anordning) samt elektroniskt 

genom en hemsida – där man även kan trycka ut kartor, planera sina dagar och se vad som finns tillgängligt. Detta 

kan utökas till bokningssystem och sökningar för hela Åkers Bergslag och turismen. 

Scripting/ editing – Ngn måste skriva ner samt sammanställa all information. 

Förslaget här är till tre olika målgrupper: 

1. Skolan – vi bör lära oss med stolthet om vår ort och lägga detta i läroplanen. En röd tråd som går från början 

till sista årskurs. Vi är och förblir de bästa turistvärdar som finns på orten – samt med en stolthet för sin ort – tar 

man hand om den annorlunda. 

2. Invånarna – vi som bor i Åker skall med enkelhet veta vad som finns tillgängligt. Istället för att vara en 

övernattningsort – måste vi som vet var alla härliga utflykter finns dela med oss. Då stannar de som bor – samt vi 

har möjlighet att attrahera andra. 

3. Turismen - Skapandet (design av broschyrer) – Se till vi har en grafisk formgivning som är sammanställt på ett 

sätt som syns genom hela materialet + sociala media + skyltar osv. Helt enkelt en design i 50/60-tals anda som 

funkar med Åker styckebruk och framförallt som framhäver den fina natur och historiska arv som döljer sig idag – 

utan att glömma det nya. 
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Band/ lyssnings anordningar som man sedan skall kunna hyra. Anlita någon som kan läsa upp informationen 

medan den sedan sparas elektroniskt. Då kan man ta sig en tur i fina vårvädret i Engelska Parken samtidigt som 

man får en kortfattad historik om platsen. Kanske till och med ha nedladdningsbart via internet direkt i telefonen. 

Hemsida – Ha ngn kunnig inom design av hemsidor som sedan har som yrke att driva både marknadsföring och 

sociala media om Åker.  

Informationen – Finns tillgänglig av ett fåtal individer här i Åker styckebruk. 

Fotografier – Finns ett helt arkiv med foton och vackra bilder – tillsammans med det vi själva tar och delar är jag 

övertygad vi kan ha en underbar bas för en otrolig hemsida. 

 

BYGG/INFRASTRUKTUR 

Mycket klagomål hörs om det stora antal lägenheter och ägande Strängnäs Bostad har i Åker styckebruk. Många 

anser att den stora andel skyddad identitet och placeringar från kommunen med olika utmaningar bidrar till att 

orten Åker har fått fler problem. Detta enbart för att en hög koncentration mot antalet invånare samt ägande av 

kommun som placerar och hoppar över köer. Detta är en fråga som bubblar under ytan i Åker – och som måste 

diskuteras öppet och finna lösningar. Vi måste få fram sanningar istället för rykten så vi kan lägga detta åt sidan, 

bearbeta problemen med rätt information som bas - och istället bli mer positivt inställda för att finna lösningar och 

förslag till förbättring. 

Det är inte bara turister som behöver någonstans att bo. Det behöver även vi Åkersbor samt de som vill komma 

och bo i denna härliga bruksort. 

Först och främst om man tittar inne i Åker – så finns idag ingen möjlighet att bo kvar i Åker när barnen flyttat 

hemifrån och man kanske vill komma åt något mindre. +55 boende är en bristvara i Åker. 

Att starta från början kan också vara tufft och flytta hemifrån första gången – då det inte är enkelt att få lägenhet 

eller köpa lägenhet om man vill bo kvar i Åker styckebruk. 

Då många +55 finner att det enda sättet att vara kvar i sina älskade bruksort är att behålla sitt avbetalade hus – då 

kommer inte många hus ut på den öppna marknaden heller. 

Överhuvudtaget så är byggandet en bristvara i Åker – och ett område som behöver exploateras och tittas på. Det 

finns många möjligheter – men hur vill vi då att Åker skall utvecklas? 

Det är redan nu stort pådrag i Läggesta och ny bensinstation tillkommer. Vill vi fortfarande ha en på orten? I sånt 

fall var och lovar vi att tanka och handla där? 

Hur skall orten växa? Mot Lindvreten och skapa ett fint härligt centrum runt Folkets Hus och Torget? Mot 

Läggesta för närheten av tågstationen? Vad skall byggas och vad behövs? Stallarholmen har utvecklats till vad det är 

idag mycket pga den fina bebyggelse och nyinflyttning längs Mälarens strand. Utan den inflyttningen är det inte 

helt självklart Gula Industrihuset och företagandet hade växt på orten. 

Kan man titta på all den mark med restriktioner och sedan tillsammans komma med förslag hur man kan behandla 

och kanske ändra dessa beslut via en förändring i detaljplanen. Med klara riktlinjer, deadlines och förslag finns 

många byggare som vill komma till Åker. 

Kommunikationen till en ort är också betydande när det gäller inflyttning. ALLA är mkt ledsna över den bristande 

busstrafiken – ändock verkar de flesta bussarna vara tomma…. Underlag är  alltid den största anledningen till att 

saker och ting fungerar. 
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Med en större befolkning på orten som nyttjar tjänster (och de fungerar) samt med tider som fungerar för fortsatt 

resa (Läggesta, Strängnäs) så kommer även kommunikationen att bli bättre. 

Vad kom först – hönan eller ägget? 

Själv har jag en dröm om en pendel med tåget till dubbelspåret i Strängnäs från de gamla Perrongerna. Då lovar 

jag att fixa biljettförsäljning och fika till de som väntar! Då vi redan har järnväg som är fungerande från Åker – 

med växlar i Malmby så torde det inte vara helt omöjligt att lägga någonting sådant i en långsiktigare plan? 

Läget, järnvägen är också en enorm möjlighet för logistik centrum längs rälsen för nykomna företag och 

distributionsenheter. Miljövänligt och berikande för Åker. 

Även verbal kommunikation bör förbättras. Ingen vet med säkerhet vad som planeras, händer eller vad man vill i 

Åker från kommun eller högre instanser. För att vi skall få vara med och bestämma lite och faktiskt påverka vad 

som sker härnäst i Åker så är det viktigt vi tittar på, engagerar oss, ökar kommunikationen med 

plan/samhällsplanering och ser till att göra våra egna åsikter hörda. 

Samtidigt är det viktigt att få bra investeringar och företag som vågar satsa på Åker styckebruk. För det så går alla 

dessa kategorier hand i hand. Nyinflyttningar kommer med bra kommunikation och skola. För det behövs bra 

boende och arbetsmöjlighet som inte ligger för långt borta. Med större underlag finns möjlighet för företagande 

och leva och verka på orten. 

Jag ser verkligen fram emot en diskussion och förstå bättre vilka tankar som sitter hos  Er ALLA här i Åker. 

 


