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Medborgarförslag nr 16/2017 - Förbjud vänstersväng vid utfarten från 
Sockenvägen till 276 Roslagsvägen riktning Åkersberga 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2017-06-28 föreslås att vänstersväng 
vid utfarten från Sockenvägen till 276:an riktning Åkersberga, ska förbjudas. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 16/2017 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation 
från fullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms i viss mån falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Det är Länsstyrelsen som beslutar om den typen av förbud på den aktuella platsen men i och 
med Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande trafikpolitiken och att verka för en 
tillfredställande trafikförsörjning, vilket angetts i reglementet, bör Kommunstyrelsen ges 
möjlighet att yttra sig om förslaget i förhållande till eventuell viljeriktning i stort samt att 
Kommunstyrelsen och samhällsbyggnads förvaltningen har kontakt med andra aktuella 
myndigheter inom trafikområdet. 

Bilaga 
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Ingela Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Medborgarförslag / 

Förslag (endast ett ämne)* 

Förbjud vänstersväng vid utfarten från Sockenvägen till 276 Roslagsvägen riktning Åkersberga 

Beskrivning* 
Vänstersväng vid utfarten från Sockenvägen till 276 riktning Åkersberga är svårt och farligt, man utsätter sig själv och andra trafikanter 
för fara. 

Man försvårar för trafikanter på 276 Roslagsvägen som kommer från Stava-hållet och skall svänga av mot Sockenvägen. Även om de 
som kommer från Sockenvägen är skyldiga att lämna företräde så finns det risk att någon stressad bilist som blivit stående en stund 
utan att komma ut chansar; sker det samtidigt som bilisten som kommer från Stava-héllet väljer att svänga av så finns risk att problem 
uppstår - samtidigt som det kommer bilar i 70 km/h från Åkersberga. 

Vissa väljer dessutom att göra en rent livsfarlig U-sväng tillbaka på Sockenvägen Istället. 

Det finns sedan flera år tillbaka en alternaliwäg Korsgärdesvägen och ut I rondellen vid avfarten mot handelsplatsen (Coop, etc); så 
det finns egentligen ej längre någon rationell anledning alt göra vänstersväng från Sockenvägen ut på 2761 riktning Åkersberga. 

Jag anser mot denna bakgrund$att vänstersväng vid utfarten från Sockenvägen till 276 Roslagsvägen riktning Åkersberga skall 
förbjudas. 

Namn * 
Claes Gussing 

[§] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget, 


