
TILLBAKA TILL VADDÅ? 
 
Efter dryga 15 år i Stockholm, Bromma, Mjölby, Bromma, Göteborg flyttade jag ”hem” till Österåker 
sommaren 2005 som inom mig alltid varit hemma för mig. 
Efter dryga 15 månader ”hemma” är jag irriterad och besviken.  
  
Irriterad över att den enda som verkar begripa sig på vad som driver entusiasm och företagaranda och 
vad det innebär (lön, trygghet och betydelse) blir förföljd och utfryst  
Irriterad över att se samma människor som för 15 år sedan vara utan jobb fortfarande vara utan jobb 
men fortfarande råder ingen brist på pengar för dem  
Irriterad över att jag åker till Åkersberga Centrum och spenderar dryga 3000 kr i olika affärer för att 
mötas av en p-bot på 450 kr för att jag saknar något så löjligt som en ”P-skiva”.  
Irriterad över att se 3-6 polisbilar och dubbelt så många poliser stå två dagar i rad på Svinningevägen 
och kontrollera trafik när det finns hundratals ouppklarade och betydligt allvarligare brott att lösa (i mitt 
tycke är polisen för fega för att ta itu med vad allmänheten önskar att de skulle ta itu med så de ger sig 
på allmänheten istället = Enkla inkomster och bra för sin statistik utan tjafs)  
Irriterad över att det ska bli detaljplaner med påtvingade avlopp, fler och mindre tomter och avgifter 
fast jag inte vill ha och höra skitargument som att det ”måste göras för avloppens skull” 
Irriterad över att jag inte kan åka och tanka kvällar och nätter i centrala Åkersberga utan att känna mig 
hotad  
Irriterad över att pundare kan begå inbrott, bilstölder och våldsbrott gång på gång 
Irriterad över att ”min” gamla fritidsgård Söragården inte finns längre 
Irriterad över att nästan ingen verkar bry sig längre! 
  
Jag har ingen patent lösning på allt jag är irriterad över, men jag är helt säker på att ovan exempel 
INTE är exempel på hur man får sina kommuninvånare att trivas eller att få nya etableringar inom 
kommunen. Jag kan inte alla turer inom (pajkastnings) politiken i Österåker men en sak vet jag med 
säkerhet: Min röst hamnar på handlingens man, företagarnas man och därmed i mitt tycke FOLKETS 
MAN. 
 
  

För övrigt: 
 

• Det är INGET utom företag och vad dessa producerar som generar pengar till samhället, dess 
medborgare och därmed för deras välfärd  

• Se på Irland och samtliga balt länder hur de lockar till sig företag efter företag och människor 
är positiva, målmedvetna och fulla av framtidshopp  

• Återupprätta och återta moralen hos oss alla  
  
 
Med vänliga hälsningar 
Marcus Almering 
 


