
Andra PK på Perrongen nu avklarad. 

 

Tackar för trevligt sällskap och livliga diskussioner. Blev några kanelbullar också. 

Härligt positivt och engagerat.  

 

Mycket kortfattat så har jag försökt sammanfatta några av de många samtalsämnen som framkom. 

 

1. Vad händer med byggnation 

a. Diskussion om äldreboendet som planerats för länge sedan intill Riagården. Flertalet 

äldre i Åker som söker denna lösning där läge, service och närhet till Riagården är 

bra. Vem äger marken, varför avstannades bygge och vad är planen och tidslinjen 

framöver? Överhuvudtaget vad är planen för äldre i Åker. 

i. Kommunal hemtjänst mot eget privat val inte omtyckt. 

ii. Känns lite som monopol och de äldre vill ha eget val 

1. (Nämnde att kvinna på 80 inte ville duschas av 25-årig man) 

b. Man vill ha ett förtydligande Råcksta/Brobyholm. När sätter byggnationen igång, 

samt vad är det som byggs? Några ifrågasatte om det är den detaljplan som klubbats 

i tidigt skede som nu idag fortskrider. Ingen känner igen höghus och där man 

presenterats stor BRF, egenägt boende vara av vikt, här är man osäker på den 

slutgiltiga planen. 

i. Äldre utan internet har klagat att man vill ta del av information utan att leta 

på kommunens hemsida. Vill gärna se detta i lokala tidningar åter igen. 

c. Att hålla full koll på nästa steg i denna process för ytterligare +200 boenden och 

logistikcentrum. Något majoriteten av Åker inte har en aning om. 

2. Filosofisk diskussion om att gå samman och bygga – då många äldre inte ser hur de kan 

stanna kvar i Åker om man inte bor kvar i sin villa. Höghus eller Stiftelsen inte lika attraktivt – 

utan att skapa snyggt boende tillsammans i stiftelse eller privat. 

a. En vilja att kunna bo kvar i Åker, men att se sitt hus och tomt tas om hand av 2 vuxna 

och barn med skatteintäkter som inkommer vs enbart utgifter med ofta en person 

boende i ett stort hus, när andra lösningar inte erbjuds 

3. Skolan 

a. Måste förbättras  

b. Rektor viktig 

 

4. Cykelväg Eskilstuna och Lindvreten 

a. Här diskuterades möjligheten för barn Lindvreten att kunna få skottat och belyst väg 

till och från skola – utan fara på den väg som går idag. 

b. P10 området har bekostats cykelvägar, belysning – men har fortfarande ej funnit 

arrendator för mark? Satsning på Åker. 

 

5. Vårdcentral 

a. Idag står lokal med hyra / skattemedel för distriktsmottagning - utan att det finns 

någon service i Åker 



b. Regionen har planerat en vårdcentral Läggesta. Detta ifrågasattes starkt – då vi i 

Åker redan bor och verkar med stora behov av denna service, och alltmer med 

utbyggnad. Mariefred är inte tillräckligt och behovet nu. Åker förstår inte varför 

allting verkar planläggas Läggesta – när vi i Åker skulle verkligen uppskatta 

upprustning och satsning. 

 

6. Åter frågan om macken och korvkiosken utseendet och varför detta godkänns. Varför inte 

utfärda vite till markägare att snygga till och fixa till området 

 

7. Diskussioner om översvämningar och lite historik bakom Bruksrakan och när hela den 

bebyggelsen svämmade över. I stort finns problem i Åker med vatten vad gäller höjden på 

ån, dammluckor och vem som har kunskap/har koll på detta – samt dagvattenhantering och 

generell infrastruktur som är mer än utdaterad och bör förnyas. Stationsområdet är enbart 

ett av de områden där det finns problem i Åker. 

 

8. Avsaknaden av en områdesstyrelse. Känslan att frågor ej besvaras eller brys om – och där en 

centralisering tar bort viktig kunskap hur det fungerar. 

 

 


