
ÅKER-skapa

Ett förslag till utveckling



Bakgrund

• Åker har alla möjligheter med en fantastisk skola, fin natur, 
stark idrottsförening, fin historik och miljö, bra läge intill 
många större städer – och idag relativt låga boendekostnader i 
jämförelse med andra delar av kommunen

• Utmaningarna är

• Dålig kommunikation/transport om man ej har egen 
bil/körkort

• Lågt serviceutbud (finns inte en säng att hyra för natten)

• Historiskt svag ledning på skola – där vi är positiva till ny 
förändring

• Ingen nybyggnation/lågt antal äldreboende

• Dåligt förberedda möjligheter för inflyttning/turism

• Inget riktigt centrum
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Följande adresserar 
samt bevarar
• Kommunikationen / transport

• Serviceutbud

• Boende

• Turism/nyinflyttning

• Skapande av ett naturligt centrum

• Användning av nuvarande infrastruktur

• ’Rena’ Åker (behandla den dump-mark 
som i nuläget existerar)

• Passar INTE in med en profil av 
natur/sport



Traditionell 
Bruksmiljö och 
Vildmark



Traditionellt möter vildmarken

1. Ringar in torget i 50-tal och 
bruksanda – Gamla 
bensinstationen blir boende 
med klassisk arkitektur

2. Porten till vildmarken från 
Forsavägen och bakåt

3. Asian Fusion – radhus i gediget 
trä med uteplats mot parken

4. Stationen isoleras och höjs en 
våning till hotell och 
restaurang helt i trä

Befintligt



Motionsslinga och ute gym

Parkering

Stugor

Station med rälsbuss + turistcenter

Hotell och restaurang

Shopping Komplex

Husbilsuppställning



Traditional meets new technology



Modern meets Nature - Station



Husbilsuppställning



Stugby och Motionsspår/gym



Skattebreak för Bruket?



Retail – Lyxigare Ullared (Börsen)



Garden of EDEN meets ski-lodge



Möjligheter
Ny-byggnad

Boende

Gamla rälsen – cykelväg mot Etuna

Rälsbussen mot Strängnäs

C



Cykelväg som binder ihop Lindvreten och Åker



Moderna former – naturlig finish
Vildmark



ÅKER-skapa
- med hjälp av nyinflyttning och turismen



Vi har idag INTE

• Ordentliga kartor

• Nedskriven historik/information

• Röd tråd genom undervisningen i skolan

• Ordentliga skyltar så man hittar

• Bra parkering

• Övernattningsmöjlighet

• Serviceutbud



Attrahera fler turister -
NATUREN



ÅKER-skapa för ALLA



Turismen – mer övernattning



Naturcamping på Talludde
Husbil uppställning – gamla soptippen/Plats för 16 ekipage



ÅKER-skapa
Vilka steg tas härnäst?


