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Svar på medborgarförslag nr 6/20 I 9 - Buss Lervik - Åkersberga
Centrum

Kommunstyrelsens beslut

Anse medborgarförslag 6/2019 besvarat med hänvisning till att kommunen i remissvaret
angående trañkförändringar föreslagit för Trañkförvaltrüngen i Region Stockholm att inrätta

busstrafik till området med mindre bussar.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 15 februari 2019, föreslås att

kommunen ser till att en buss trafikerar Lervik - Åkersberga centrum.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-06-19, § 6:12.
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-06-11.
- Samhällsbyggnadsförvalmingens tjänsteutlåtande daterat 2019-06-05.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-05-28, § 5:19.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse
medborgarförslag 6/2019 besvarat med hänvisning till att kommunen i remissvaret angående
ttañkförändxingar föreslagit för Trañkförvaltningen i Region Stockholm att inrätta busstrañk
till området med mindre bussar.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och
ñnner att så är fallet.

Expedieras
- Förslagsställaren

- Kommunkansliet
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Medborgarförslag

: Förslag (endast ett ämne)*

Buss Lervik
Beskrivning"

'

\

'

Med tanke att många barn har tvångsplacerats i skolori centrum så skulle det vara bra att det
gick en sl bu'ss ner till larvik och tillbaka till centrum. Détta skulle underlätta för väldigt många. Intebara för barnen men även för många vuxna. Vi har en buss 622 som går från margret'alundsvägenmen den bussen går inte förbi våran närmaste affär Favoriten .Så om man nu ska ta bussen för atthandla måste man_ åka till centrum samt gå 'en bra bit från margr'etelundsvägen hem igen. Så enbuss som trafikerar centrum Larvik vore tbppen.

Namn *

Alexandra Jensen

Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförshget.


