Så ser omvärlden på Östhammars kommun:

Utseendet betyder allt
Text Moa Lillhonga-Åberg Foto Lasse Modin

Östhammars kommun marknadsför sig som en vacker kommun vid havet med attraktivt
boende och flera större städer på bekvämt avstånd. Nu har kommunen kvitto på att budskapet har nått fram; ungefär så uppfattas kommunen av omvärlden.

SKB har på uppdrag av kommunen låtit
utreda hur omvärlden ser på Östhammars
kommun. 2 000 personer i Uppland,
Gävleborg, Västmanland och Stockholm
kontaktades och hälften av dem svarade.
Utredningen har gjorts av Anna Olofsson
vid Analys AB.
–Vi kunde inte ställa frågor om Östhammars kommun som bara är ett administrativt begrepp. I stället ställde vi frågor
om våra tätorter Östhammar, Öregrund,
Österbybruk, Gimo och Alunda, säger
Sirkka-Liisa Bergkvist, som är informationschef på kommunen och den som drivit profileringen av kommunen.
Tänkbart att bo

En sak blev snabbt klar. Västmanlänningarna har ingen kännedom om Öst-

hammars kommun och kunde alltså inte
tas med i utvärderingen. Däremot har 33
procent av stockholmarna en viss eller god
kännedom om kommunen. Gävleborna
vet mindre, bara 15 procent har viss eller
god kännedom. För Uppland är siffran 27
procent.
– Alltså har vi en fantastisk potential
i huvudstadsregionen. Nio procent av
stockholmarna och 18 procent av upplänningarna anser att kommunen är en
tänkbar boendeort. Det intresset måste vi
ta vara på!

anser att kommunen har goda kommunikationer och det är lite lustigt med tanke
på hur mycket lokalbefolkningen klagar
på kommunikationerna. Runt hälften av
de tillfrågade har uppfattat lockropen om
möjligheter att bo nära naturen och ändå
nära storstaden.
– Det budskapet har vi minsann lyckats få fram, säger Sirkka-Liisa Bergkvist.
Däremot är det ytterst få som anser att
det finns goda arbetsmöjligheter i kommunen. Inte heller tror särskilt många att
kommunen har företag i framtidsbranscher.

Vackert, vackert

I övrigt är bilden klar. Mellan 80 och 90
procent av de svarande uppfattar kommunen som en plats med vacker natur och
vacker skärgård. Hälften av de tillfrågade

Kust och kultur

Hur uppfattas då de olika tätorterna?
Både Öregrund och Östhammar för tankarna till kust, skärgård, vatten och som-

Forsmarksverket

Öregrund

Östhammar

Österbybruk
Gimo

Alunda
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”Svärmor bor i Alunda.
Sommarhuset finns i Öregrund …”

Kärnkraftens påverkan liten
Påverkar den kärntekniska verksamheten i Forsmark synen på Östhammars
kommun? Ju närmare desto mindre, kan
man konstatera. Bara sex procent av de
svarande i Gävleområdet anser att den
kärntekniska verksamheten påverkar
deras syn på kommunen som tänkbar
besöks- eller bostadsort. Bland upplänningarna påverkas elva procent medan
så många som var femte stockholmare
(21 procent) säger sig vara påverkad.
Enkäten tar dock inte upp på vilket sätt
de svarande påverkas.

marstad. Österbybruk och Gimo leder
in tankarna på kultur, bruksmiljö, herrgård, Sandvik. Alunda däremot har ingen
enhetlig image.
Av dem som besökt någon av orterna
har de allra flesta kommit som turister
eller sommargäster. Här är Alunda ett
undantag; flest har besökt släkt och vänner i Alunda.
– Svärmor bor alltså i Alunda medan
sommarhuset ligger i Öregrund eller
Östhammar, skämtar Sirkka-Liisa Bergkvist. De flesta som har haft tjänsteärenden har uträttat dem i Gimo, inte heller
det oväntat.

Somriga Östhammar
Namn: Sirkka-Liisa Bergkvist
Sysselsättning: Informationschef på Östhammars kommun.
Bosatt: I Östhammar sedan 1970.
Vilken image tror du att Östhammar har ute i landet:

– Nu vet jag att det är så som jag misstänkte. Östhammars image är sommar,
sol, kust, båtar och golf.
Vilken image skulle du vilja att Östhammar hade:

Några siffror
om kommunen:

– Varför inte ha en framtoning av en trästad som vågar? Våga bygga nytt,
modernt och uppseendeväckande. Våga satsa på modern arkitektur och inte
bara bygga nytt men ”gammaldags”. Nytt kan ju vara rysligt fult, men när
jag tänker på arkitektur så ser jag något annorlunda, vackert och funktionsanpassat. Det gamla måste kunna leva granne med det nya.
Bäst med Östhammar:

v Östhammars kommun har 21448
invånare.

– Närheten. Nära till jobbet, nära hem, nära att bygga kojor i skogen, nära
till stranden. I vidare bemärkelse är det nära ut i landet och världen. Uppsala,
Gävle, Norrtälje, Stockholm och Arlanda ligger alla inom två timmar.

v Antal arbetstillfällen är cirka 8 600.

Sämst med Östhammar:

v 30 procent av alla som jobbar
pendlar till jobb utanför kommunen.

– Alla dessa hemska asfaltsytor. Måste gatorna vara lika breda som 288:an?
Bästa tipset att ha kul i Östhammar:

v Gimo har ﬂest jobb med 108
arbetstillfällen per 100 invånare.
Kommunsnittet är 39 jobb per
100 invånare.
v Det ﬁnns 5300 fritidshus i kommunen. 4300 av dem ägs av personer
som inte bor i kommunen.

– Hos vänner.
Ditt smultronställe:

– Min hammock en sommardag kl 13.05 då jag lyssnar på ”Sommar”. Annars
golfbanan.
Vart åker du själv gärna på semester:

– Thailand. Vänligt, varmt och billigt.
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Så ser vi själva
på vår ort

Historiska
Österbybruk
Namn: Barbro Andersson Öhrn
Sysselsättning: Politiker, har bland annat suttit

elva år i riksdagen för socialdemokraterna.
Bosatt: I Österbruk sedan hon föddes.
Vilken image tror du att Österbybruk har ute i landet:

– Att det är ett vallonbruk med gamla anor känner många till. Även Dannemora gruvor
är bekant men framför allt herrgårdsområdet med sina historiska byggnader.
Vilken image skulle du vilja att Österbybruk hade:

– Ungefär den som den redan har. Jag tycker om att arbetet med vallonbruken knyter
ihop historien med nuet. Bruken lever vidare men på ett annat sätt än förr.
Bäst med Österbybruk:

– Det är nära till det mesta. Det finns service på orten, man kan cykla till
affären. Allt finns nära och det är också ”nära” att åka bort – till Uppsala
och Stockholm.
Forsmarksverket

Sämst med Österbybruk:
Öregrund
Östhammar
Österbybruk
Gimo

– Andra sidan av samma mynt: Det är lätt att stanna kvar i Österbybruk
men alla behöver vi lyfta blicken ibland. Dessutom vore det inte helt fel
med ett större kulturutbud: Bio, teater, konserter.
Bästa tipset att ha kul på din ort:

– Tre gånger om året kan man ha riktigt roligt i Österbybruk: På Knutmasso
i januari, under tvådagarsfirandet av midsommaren och på Eldfesten i
augusti.

Alunda

Ditt smultronställe på orten:

– En blomsteräng där man kan plocka midsommarbuketten.
Vart åker du själv gärna på semester:

– Till Kreta. Att där lyssna på en bra guide som berättar om hur myt och
verklighet vävs ihop, att äta god mat, att få känna solens värme och den
kretensiska atmosfären – det är härligt.
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Sportiga Gimo

Bästa tipset att ha kul i Gimo:

Namn: Margareta Widén Berggren

– Vandra. Vi är ett vandrande folk. Vi vandrar ”runt Gimo” och
”runt dammen”. Det finns mycket härlig miljö bara man ”ser
runt hörnet”.

Sysselsättning: Kommunalråd (s) i opposition.

Ditt smultronställe:

Bosatt: I Gimo hela sitt liv. ”Har aldrig längtat bort.”

– Sommarstället i Sandika söder om Östhammar. Där finns hav,
lugn, skärgård, gemenskap, sol – och det är nära Gimo.

Vilken image tror du att Gimo har ute i landet:

– Herrgården (pris i Jeopardy – det minns folk), Sandviks verktyg, kanske Knutmasso.

Vart åker du själv gärna på semester:

– Det räcker gott och väl med Sandika även om jag ibland åker
på solsemester.

Vilken image skulle du vilja att Gimo hade:

– Imagen är helt okej men naturen i Gimo är underskattad. Det
finns många vackra platser runt dammen till exempel. Jag hoppas också att vackra Bruksgymnasiet ska ha en bra image bland
ungdomar. Dessutom ligger vi nära det mesta – Uppsala, Arlanda
och så vidare.

Forsmarksverket

Öregrund

Bäst med Gimo:

– Tryggheten! Dessutom är vi jättebra på sport! Vi har simhall,
ishall, sporthall, fotbollsplan, fina skidspår, fin skridskoåkning,
vandringsled – otroligt fina anläggningar faktiskt.

Östhammar
Österbybruk
Gimo

Sämst med:

– Se ovan – kanske inte så mycket för den som inte är road av
sport. Det skulle vara trevligt med ett levande Folkets hus med
bio, teater, uteliv.

Alunda
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Så ser vi själva
på vår ort

Forsmarksverket

Öregrund
Östhammar
Österbybruk

Havets Öregrund
Namn: Kicki Persson

Gimo

Alunda

Sysselsättning: Egen företagare,

driver modebutik i Öregrund.
Bosatt: Sedan 1993 i Öregrund.
Vilken image tror du att Öregrund
har ute i landet:

– Har den någon image? Jag kommer från Kilafors och hade inte hört
talas om Öregrund. För dem som
vet lite mer är Öregrund en typisk
sommarstad.

Bäst med Öregrund:

– Att den är som den är – greppbar och trivsam.
Sämst med Öregrund:

– För intensivt på sommaren, för lugnt på vintern. Jämnare fördelning vore inte så dumt.
Bästa tipset att ha kul i Öregrund:

– Umgås med vänner, kanske grilla på stranden.
Vilken image skulle du vilja att
Öregrund hade:

Ditt smultronställe:

– Livskvalitet – året runt.

– Hemma i trädgården, där finns både lövträd och klippor.
Vart åker du själv gärna på semester:

– Eftersom jag har semester på vintern så blir det till en varm och solig plats långt söderut.

r
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Närhetens Alunda
Bästa tipset att ha kul i Alunda:

Namn: Christer Grundström
Sysselsättning: Företagare med många järn i elden, bland annat bygger han mini-

golfanläggningar.
Bosatt: I Alunda sedan han föddes. ”Trivs oerhört bra men har också ett stort behov

att komma ifrån ibland.”
Vilken image tror du att Alunda har ute i landet:

– Det folk känner till om Alunda är – ställt utom allt tvivel – Alundavisan med ”Gossen
min bor i Alunda by”. Andra kopplar Alunda till hästar och hästgårdar medan somliga betraktar Alunda som en förort till Uppsala.
Vilken image skulle du vilja att Alunda hade:

– På Gärdeby, som inte bara är Alundas
golfanläggning, utan också vår samlingsoch festplats. Man kan faktiskt säga att
det är på Gärdeby som Alundaborna har
lärt känna varandra. Det räcker att titta
över en lördagskväll: Så kul kan man ha
med varandra i Alunda!
Ditt smultronställe:

– I Alunda: Gärdeby förstås. Utanför
Alunda: En klippa i havet.
Vart åker du själv gärna på semester:

– Varför inte den starka traditionen med människa och häst i samverkan? Alunda är
en riktig hästbygd.

– Till sol och värme – gärna Italien …
och så till någon golfbana förstås.

Bäst med Alunda:

– Attraktivt boende mellan stad och hav. Det är nära till allt – till havet, till skidåkning,
till Uppsala, till Stockholm, till Arlanda och det är nära mellan människor, föreningslivet är mycket starkt.
Sämst med Alunda:

– Fasaden utåt är ingen hit. Det finns inget som lockar i det första intrycket av Alunda.
Det ger en orättvis bild av ett mycket trevligt samhälle och gör att de allra flesta bara
åker förbi. Dessutom saknar vi en sjö – man kanske kunde anlägga en som man gjort
i Berkinge?
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Vi frågar:
Känner du till
Östhammars kommun?

Text Inger Brandgård

Åtta av tio läser
Lagerbladet
I oktober gjorde marknadsundersökningsföretaget Synovate Temo, på uppdrag
av Lagerbladet, en telefonenkät i Östhammars och Oskarshamns kommuner.
Femhundra personer i respektive kommun har svarat på ett par frågor om tidningen.

Marie
Harling,
Åkersberga:
– Det ligger uppåt, eller hur? Jag har en
kompis som bor i Östhammar men så
mycket mer vet jag inte. Jag har heller
aldrig varit där.

Åtta av tio kommuninvånare läser Lagerbladet. De som inte läser tidningen
uppger främst att det beror på tidsbrist eller ointresse.
Vi har lika många kvinnliga som manliga läsare och 84 procent av dem tycker
glädjande att Lagerbladet är ganska eller mycket bra. Drygt hälften uppger
dessutom att de läser eller bläddrar i alla nummer.
Vi vill passa på att tacka alla er som ställde upp och svarade på frågorna.

Vill du veta hur ett framtida slutförvar
för använt kärnbränsle kan se ut?

Birgitta
Eriksson,
Åkersberga:
– Östhammar och Öregrund ligger nära
varandra, eller hur? Även om jag ofta har
varit i Norrtälje så har jag aldrig varit så
långt norrut i Roslagen. Jag har länge
velat åka till Öregrund, det ska vara så
ﬁnt där.

Välkommen med på en
studieresa till Oskarshamn!
Vi gör en resa 450 meter ned under jord och
tittar in i Äspölaboratoriet. Det blir även besök i
Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle, och
Kapsellaboratoriet. Dessutom berättar vi om de
senaste resultaten från platsundersökningen
i Forsmark.

Stina
Elonsson,
Uppsala:
– Jag skäms, jag borde veta men jag
vet faktiskt ingenting alls. Bara ungefär
åt vilket håll den ligger. Kanske är jag
ursäktad av att jag bott länge i Malmö
och Köpenhamn och att jag jobbar i
Stockholm?
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Platsundersökning Forsmark, 742 03 Östhammar
Telefon 0173-883 10 www.skb.se/forsmark

