
Första PK på Perrongen nu avklarad. 

 

Tackar för trevligt sällskap och livliga diskussioner. Härligt positivt och engagerat. Ursäktar försening 

då jag tog midsommar och firade med underbart väder. 

Mycket kortfattat så har jag lagt dit några av de många samtalsämnena som framkom. 

 

1. Stoltheten för orten 

a. Varför anses Åker vara mindre värt mot andra delar av kommunen? 

b. Varför accepteras skräp och icke omhändertagna kommersiella byggnader? 

c. Det ’känns’ som Åker inte tas upp och hanteras med samma värde som sig bör över 

lag från kommunen. 

2. Tillväxt 

a. Inte till vilket pris som helst 

b. Jag är från Stockholm och har flyttat hit för lugnet 

c. Tråkiga förorter visar hur allt kan bli fel om ej konsekvenstänk och långsiktighet 

d. Byggnationen som planeras måste även beräkna skattetillväxten för kommunen 

e. Infrastruktur viktigt 

3. Bygdepolitik i en liten ort 

a. Vi kan äga tillsammans – skapa mer intresse i att driva en mack? Att driva en kiosk? 

b. Kan föreningar gå samman med folket i ägande? 

c. Befolkningen engagerad att skapa ett samhälle de älskar och ta del av aktivt 

d. Just nu finns saker som ej händer – svårt för lilla människan att bli hörd ensam 

4. Badet och ishallen 

a. Expansion kräver bättre service 

b. Social plats (som att gå till puben) – viktiga inslag 

5. Skolan 

a. Måste förbättras 

b. Rektor viktig 

6. Kulturlivet 

a. Alltför liten satsning i Åker med mkt större finansiella stöd på annat håll 

En otroligt fin insikt delades under kvällen. Att Åker kändes baklänges.  

Hur då frågades självfallet. 

a. Man kommer in och ser baksidan av Karas, man fortskrider att ’hinta’ skola och ishall, 

men där ICA och Lilla Gallerian ser man åter igen baksidan – för att sedan komma upp 

och se Folkets Hus, torget och en mindre attraktiv nedlagd bensinmack och kiosk? Vi 

fattar inte riktigt varför man inte kommer in via skola, ICA och längs Visnaren eller 

Ellljusspåret? 

Viktigt hur man anländer till ett ställe och vad man tycker och tänker. Vi har en extremt fin möjlighet 

via Visnaren eller längs Forsåker och över det nya Brobyholm, skola och att se ’framsidan’ av vår 

fantastiska bruksort. Framsidan av Karas, skolan och den äldre vägen förbi centrum. En entré in till 

fina Åkers Bergslag kan inte kantas med skräp och nedlagt. 

 


