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Roslagspartiets motion nr 5 till kommunfullmäktige i Österåkers 
Kommun, Biografanläggning i centrum 

I de flesta centrumanläggningar runt storstäderna satsar kommunerna på teater och 
biosalonger som placeras centralt och hjälper till att skapa ett aktivt och levande centrum, 
även på kvällstid. I Österåkers kommun genomfördes en stor och lyckad satsning på teatern år 
2000 i och med ombyggnaden av Bergateatern som döptes till Kulturknuten. Nu borde vi gå 
vidare och satsa på en modern biosalong mitt i centrum av Åkersberga.

Ett företag i biobranschen (Eurostar) med salonger runt om i landet har vid upprepade 
tillfällen försökt få lov att bygga och driva en biosalong i centrala Åkersberga. Detta har 
hänt: Eurostar lämnade in ett underlag för vad de var villiga att betala i hyra per 
kvadratmeter. Tjänstemän från kommunen var och tittade på en biograf med fler salonger hos 
Eurostar. Kommunen tillfrågade även SF bio ifall de var intresserade att driva en biograf i 
Åkersberga, men därifrån fanns inget intresse. Sedan såldes centrum och med det upphörde 
kommunen att höra av sig till Eurostar, vars intresse dock aldrig har svalnat.  

I diskussionerna har det från kommunens håll hävdats att Eurostar inte skulle ha råd att betala 
hyran för en biograf i den nya centrumanläggningen. En kommuntjänsteman som arbetat med 
frågan skrev "förklaringen är att det saknades entreprenörer som klarar den hyresnivå, som det 
färdiga centrumet skulle behöva ha". 

Det måste anses så viktigt att skapa ett öppet och levande centrum där alla medborgare 
kan trivas att kommunen inte alltid kan kräva att kulturanläggningar kan fungera utan 
kommunala bidrag. Medborgarna borde ha rätt att gå på bio – även i Österåker!

Med tanke på vikten av att skapa ett levande och tryggt centrum där även vuxna medborgare 
vistas på kvällstid och att behovet av att en rejäl biografanläggning byggs i den nya 
centrumanläggningen yrkar Roslagspartiet:   

att: Kommunfullmäktige uppdrar till Armada AB att man i samarbete med övriga 
ägare av den projekterade centrumanläggningen verkar för att ett förslag till en ny 
biografanläggning tas fram och presenteras för kommunfullmäktige.
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