Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07

KS § 1: 4

Dnr. KS 201 8/0088

Svar på medborgarförslag nr 8/2018 - Utökad infartsparkering vid
Tuna gård
Kommunstyrelsens beslut
Bifalla medborgarförslag nr 8/2018 med hänvisning till att Tuna Gårds infartsparkering
planeras att utökas som en kortsiktig lösning innan helhetsbilden i Transportstrategin 2040
samt Översiktsplan 2040 - om strategiska lokaliseringar för infartsparkeringar med anledning
av ny bebyggelse, arbetsplatser och framtida kollektivtrafik - är färdig.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 13 mars 2018 föreslås att
infartsparkeringen vid station Tuna gård, utökas från nuvarande 16 platser så att de boende i
Margretelund kan använda infartsparkeringen istället för den stora infartsparkeringen nära
Åkersberga centrum.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:4.
- Michaela Fletchers (M) ordför andeförslag daterat 2018-12-04.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-12-03.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbet sutskottets besluts förslag innebärande att bifalla
medborgarförslag nr 8/2018 med hänvisning till att Tuna Gårds infartsparkering planeras att
utökas som en kortsiktig lösning innan helhetsbilden i Transportstrategin 2040 samt
Översiktsplan 2040 - om strategiska lokaliseringar för infartsparkeringar med anledning av ny
bebyggelse, arbetsplatser och framtida kollektivtrafik - är färdig.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkand e och
finner att så är fallet.

Expedieras
- Förslagsställaren
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0Österåker
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Skickas till:
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun
Kommunkansliet
184 86 Åkersberga
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Nedborgarförslag
Förslag (endast ett ämne)*

utökad infartsparkering vid tuna gård
Beskrivning*

Infartsparkeringen vid Tuna gård består av 18 platser. Efter
07:30 är parkeringen full. Det finns gått om plats på gärdet
utefter järnvägen, för att utöka parkeringen.
Förslag: utöka parkeringen med tillräckligt många platser så
att alla vi som bor i Magretelund kan parkera vid den station
som ligger närmast oss. Nu får vi åka ner till
centrum till den stora avlägset belägna infartsparkeringen.
Namn *

Marie-Louise Ebbincihaus
|fj] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.
Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats.
Kontaktuppgifter
Adress*
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KOMMUNSTYRELSEN

E«postadress

Underskrift
Prt och datum*

Namnförtydligaftde*
* Obligatoriska ippgnucir
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