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Motion till Kommunfullmäktige

Österåker behöver fler koloniträdgårdar

Koloniträdgårdar har funnits i Sverige i över 100 år. 1800-talets städer var trånga och i

lägenheterna bodde många personer, bostadsbristen var stor och försörjningen med frukt

och grönsaker var dåligt tillgodosedd. Särskilt under första och andra världskriget blev

koloniträdgårdarna en viktig försörjningskälla för befolkningen med potatis, frukt och grönt.

Sedan 1950-talet har karaktären ändrats från nyttoträdgård till mera av prydnadsträdgård,

men odlingsintresset och intresset för klimat och miljöfrågorna har skapat stor efterfrågan

på odlingslotter och det är inte bara i Sverige som trenden brer ut sig. Efterfrågan finns och

vi vill erbjuda fler av våra invånare som saknar egen trädgård goda odlingsmöjligheter och

chans till att bidra till ytterligare grönska och plats för fåglar, fjärilar och andra polliniatörer.

Mot bakgrund av detta föreslås följande:

Att Österåker kommun tillsammans med kommunens fastighetsbolag Armada ser

över möjligheten att anlägga en/flera koloniträdgård där invånare i Österåker

sedan kan hyra en odlingslott.

För Soci ldemokraterna

Ann-Christine Furustrand
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Bygg flerbostadshus i trä!

Utvecklingen av stadsbebyggelse i trä ökar markant. Det som driver på utvecklingen är:

0 De industriella metoderna - ett sexvåningshus är inflyttningsklart, från det att

beslut har fattats, efter 10-11 veckor

0 Klimatpåverkan reduceras på ett avgörande sätt genom nya metoder och material

0 Kvaliteten höjs och byggfelen är försvinnande få genom kvalitetssäkrat

fabriksbyggande

Flera intressanta objekt finns redan i vår region, alltifrån Skanskas trähusvillor i tre

våningar i Duvbo, modernt Studentboende i fem våningar i Bergshamra, skolbyggnation

på rekordtid i Ursvik, klimatsmart bensinstation i Häggvik till modernt byggda

bostadsrättshus i Vällingby och Solna.

Sedan mitten av 90-talet har 230 av Sveriges 290 kommuner uppfört flervåningshus eller

andra större byggnader med stomme i trä, framför allt bostäder. Fasaderna utgörs

normalt av puts, men kan även vara i trä eller tegel.

Det som framför allt lockar byggbolagen är de starkt nedkortade byggtiderna som har

möjliggjorts genom en industrialisering av byggprocessen. Inte bara bjälklag och

väggelement utan hela lägenheter förtillverkas i dag i fabrik. Det ger färre arbetstimmar

på byggplatsen med minskade personalkostnader som följd. Dessutom är trä ett lätt

byggmaterial som gör det möjligt att transportera färdiga enheter till förhållandevis låga

kostnader.

Ett intressant exempel är byggbolaget Folkhem, som för ett antal år sedan tog ett

principbeslut att bygga bostadshus i trä. Nu uppför man helt i trä Stockholmsområdets

första åttavåningshus i Sundbyberg bl a med utgångspunkt från att vi måste använda trä

om vi ska få ett hållbart samhälle.

Med stöd av det ovan sagda ser vi socialdemokrater det som synnerligen intressant, inte

bara att följa utvecklingen av att bygga i trä, utan även att Österåkers kommun i likhet

med många andra kommuner tar initiativ till byggnationer i trä.

Föreslår därför Kommunfullmäktige besluta

att uppdra till Kommunstyrelsen/Tekniska nämnden och samhällsbyggnads-

kontoret att i samarbete med te x Armada undersöka möjligheterna till

att bygga iträ samt ge exempel på lämpliga byggnader och platser/
'Ieoqu /

- hris ine Furustr Mats Larsson



å/QOQD
4›

.

" '

KERS KOMMUN
We” Somaldemokraterna “Iâñlåmsmasm

O 5 T E R A K E R
_

_

?EEE
“m“ ?5-5

Motion
Dam: /

2020-01-14 ((5 áåDálO/ODZS [1)

M

Nya Åkersberga med stadsgrönska och ekosystemtjänster

I samband med att Åkersberga skall bli mer av småstad, vill vi ånyo peka på att vikten av att det nya

också omfattar gröna och klimatsmarta lösningar. Klimatförändringar med fler mycket varma dagar

och mer kraftfull nederbörd kräver sina lösningar, med behov av skugga som av att ta hand om
dagvatten. I det sammanhanget kan växlighet vara en lösning då växter renar luft, vegetation dämpar

trafikbuller, bin pollinerar grödor och vår hälsa förbättras. Fler blomstrande tak i Åkersberga ? Fler

sedumtak, eller varför inte tillåta odlingar på tak ? Gröna innergårdar, gångstråk, torg och längs

gator, tankar och idéer för att åstadkomma ett nytt spännande Åkersberga, en framtida småstad

finns egentligen bokstavligen runt hörnet. I programmet för nya Åkersberga stad har vi fått med lite

text om vikten av grönska i planeringen. Nu när programmet än antaget gäller det att se till att det

blir verklighet, ett sätt bland flera är att bidra till det är att ta initiativ genom den här motionen.

Boverket har material i ämnet blanda annat "naturens tjänster i staden -till nytta och glädje som

bland annat visar hur man kan räkna med ekosystemtjänster som gjorts i Upplands Väsby, om att

bygga med ekosystemtjänster som ger attraktivt boende.

Ytterligare exempel att titta närmare på s k green city solutions . Det kan till exempel vara artificiella

träd , som är tom fyllda med mossa som äter upp partiklar och kväveoxid och producerar syre. Detta

finns i London och i Oslo. Branchorganisationen Hållbart byggande även där finns en del att hämta

om ett grönare byggande.

Det finns massor för Österåkers kommun att ta till sig. Regeringen ger stöd för åtgärder som främjar

stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana områden och som stärker den sociala hållbarheten och

tryggheten i städer och samhällen. I budgetpropositionen som bygger på en överenskommelse

mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har öppnat för insatser genom att satsa 50 mnkr för

2020, 150 mnkr för 2021 och 200 mnkr för 2022. Österåkers kommun bör med en grönplan för nya

Åkersberga stad planera för stadsgrönska och ekosystemtjänster ta del av den kunskap inom

området som finns, samt söka ovannämnda statliga bidraget för ett snart genomförande.

Föreslår därför Kommunfullmäktige besluta

Att uppdra till Kommunstyrelsen/Tekniska nämnden och Samhällsbyggnadskontoret att ta fram en

grönplan för ett hållbart, klimatsmart nya Åkersberga en småstad

Att Söka regeringens stöd för stadsgrönska och ekosystemtjänster

<F'r ocialdemo 'F terna
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Motion till Kommunfullmäktige

Samverkan för motorbana
Det är viktigt att vi ser de alternativa idrottsintresset som finns i vår kommun, och är villiga

att prioritera även deras verksamhet. Vi bör sträva efter att ge alternativen samma

långsiktiga förutsättningar vi ger de mer traditionella idrotterna, som exempelvis via nya

idrottshallar. Genom Åkersberga Motorburna Ungdomar, ÅMU, vet vi att det finns ett stort

intresse för att både köra, och meka med bilar hos tjejer och killar i kommunen.

'hmmmHmmm ugumr

ÅMU har nu egna lokaler, med stöd från kommunen, men det finns en stor utmaning i att ge

verksamheten Iångsiktighet att växa och överleva. ÅMU är i behov av en motorbana. Idag får

de åka långt för att kunna delta i utbildningar och tävlingar för att kunna köra med sina bilar,

de närmaste som finns är Tierp och Strängnäs. Detta medför mycket arbete och stora

omkostnader i form av transporter av både medverkande och fordon som ÄMU har.

Intresset i regionen är stort och vi vet att våra grannkommuner och deras motorintresserade

ungdomar står inför samma utmaning.

Jag föreslår därför följande:

Att Österåkers tar kontakt med grannkommunerna för samverkan kring

möjligheterna att kunna erbjuda en motorbana för våra motorintresserade

invånare.

.. . v
For Soelaldemokr erna x

Kristina Embäck
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Barnkonventionen ny lag för Österåker att förhålla sig till

Från den 1 januari år 2020 är nu Barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär att Österåker måste

förhålla sig till tydligare krav på att beakta barns rättigheter i alla beslutsprocesser som rör barn.

Detta sätter ljuset på aktuella frågeställningar inom förskola, skola, socialtjänst, som på

samhällsutvecklingen i stort av vår kommun, på miljöfrågor och andra viktiga frågor, inte minst dem

som handlar om framtiden som berör den kommande generationen, dvs barnen.

Vad behöver vi lära oss om barnkonventionen som lag ? Hur påverkar lagen arbetet i kommunens

samtliga nämnder ? Hur ser vi till att Österåkers kommun sköter sina åligganden i den nya lagen som

redan börjat gälla ? Det är alltså hög tid att arbetet sätter högsta fart.

Vi föreslår att Österåker tar stöd av Sveriges Kommuner och regioner (SKR) för att ta fram en plan för

hur Barnkonventionen som lag införlivas i hela kommunens organisation. Vi anser det lämpligt att

Kommunstyrelsen tar ett drivande och sammanhållande uppdrag att följa upp och rapportera

arbetet till kommunfullmäktige.

Föreslår därför Kommunfullmäktige beslut

Att uppdra till Kommunstyrelsen och samtliga kommunens nämnder att ta fram en plan för hur

Barnkonventionen som lag införlivas och se till att planen och lagen omgående tas i kraft, i hela

kommunens organisation, samtliga nämnder.

Att uppdra till kommunstyrelsen att vara drivande och ta ett sammanhållande ansvar för att följa upp

och rapportera arbetet till kommunfullmäktige

För Socialdemokraterna
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Ann-Christine Furustrand Kristina mbäck Ingela Westerlund


