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i! Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-02- I O

KS § 2:7 Dnr. KS 20I8/0355

Svar på medborgarförslag nr l8/20l8 - Insekts-, bi- och
fjärilspark

Kommunstyrelsens beslut

Bifalla medborgarförslag nr 18/2018 med hänvisning till att skolor och
förskolor som är intresserade av att hålla insektshotell, efter samråd och
överenskommelse med kommunen, kan få möjlighet att använda aktuth
område som en mindre insektspark, med undantag av att området ej får

inhägnas.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 28 november
2018 föreslås att kommunen anlägger en liten park för insekter på kullen Vid

fältet mellan Alceahuset och Brf Hästskon.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2020-01-28.

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2020-01-29, § 2:6.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2020-01-13.

Protokollsutdrag Förskole- och grundskolenämnden 2019-12-12, § 9:1.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att

bifalla medborgarförslag nr 18/2018 med hänvisning till att skolor och
förskolor som är intresserade av att hålla insektshotell, efter samråd och
överenskommelse med kommunen, kan få möjlighet att använda aktuth
område som en mindre insektspark, med undantag av att området ej får

inhägnas.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedietas

Förslagsställaren

Akt

Justerandes signaturer ,4- ,1... Utdragsbestyrkande
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Förslag (endast ett ämne)*

Insekts-, bi- och fjärilspark
Beskrivning*

På fältet mellan Alcea och Brf Hästskon*(Skolvägen) finns en liten kulle

som skulle kunna bli en perfekt liten park för insekter. Omgärdat med lågt

staket och kanske att skolor och förskolor kan bygga insektshotell och
kommunen planterar buskar och blommor som drar till sig pollinerare;

Ett projekt och en fråga som ligger i tiden och engagerar många, och fältet

skulle bli en trevligare plats. Det ska gärna vara vildvuxet inom parken så
det kommerju inte att behövas några större underháuningsinsatser.

Namn *

Maria Wennerho|m

Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på

kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.



ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
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KS § 2:8 Dnr. KS 2019/0084

Svar på medborgarförslag I4/20I9 - Ny bilövergång av

Roslagsbanan

Kommunstyrelsens beslut

Avslå medborgarförslag nr 14/2019 med hänvisning till att förbindelsen

prövats i planprogram för Åkersberga stad - centrumområdet och inte

bedömts genomförbar.

Sammanfattning

I medborgarförslaget som inkom till Österåkers kommun den 13 mars 2019
föreslås att en ny bom-övergång för bilar ska göras över Roslagsbanan vid

gamla brandstationen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2020-01-29, § 2:8.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2020-01-22.

Samhällsbyggnadsförvalmingens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-10..

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall üJl ordförandeförslaget innebärande att avslå

medborgarförslag nr 14/2019 med hänvisning till att förbindelsen prövats i

planprogram för Åkersberga stad - centrumomxådet och inte bedömts
genomförbar.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och Enner att så är fallet.

Expedieras

Förslagsställaten

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Medborgarforslag

Förslag›(endast ett ämne)*

Ny bilövergång av Roslagsbanan
Beskrivning*

När bom-övergången vid Báthamnsvägen stängs måste alla bilister söder
om järnvägen som ska till Åkersbergaceintrum' antingen köra Över Tuna
eller ta en lång omväg via den nya Underfarten som byggs vid Sågvägen.

Eftersom det forfarande bara blir dubberspår kvar mellan Å-berga station

06h Österskär .kan man' mycket enkelt' göra en *Iggy bom-öVergång vid

Västra Banvägen därdet'idag redan finns 'en gång-övergång vid gamla
brandsta'tionen.

Namn *

Klas Holm

E] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på

kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.



ÖStefåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
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Svar på medborgarförslag nr [7/20 I 9 »- Inomhusvelodrom

Kommunstyrelsens beslut

Avslå medborgarförslag nr 17/2019 med hänvisning till avsaknad av
intressenter och sponsorer.

Sammanfattning

Medborgarförslag nr 17/2019 - Inomhusvelodrom går ut på att anlägga en
inomhusvelodxom för bancykh'ng Vilket enligt förslagsställaxen skulle locka

cyklister från i huvudsak Mälardalsområdet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-01-29, § 2:6.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2020-01-22.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-01-14.

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-06, S 7:6.

Kultux- och friddsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-12.

Förslag till beslut

Michaela FletcherM yrkar bifall ü'll ordförandeförslaget innebärande att avslå

medborgarförslag nr 17/2019 med hänvisning till avsaknad av intressenter och
sponsorer.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och Enner att så är fallet.

Expedieras

Förslagsställaren

Akt

Justerandes signaturer
( Utdragsbestyrkande1ü/__.

,
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Förslag (endast ett ämne)*

Inomhusvelodrom
Beskrivning*

Det ñnns endast 1 Inomhusvaludrom I hela Sverige

Den finns i Falun.

Antalet cyklister som skulle nyttja en valudrom är många hundra kanske tusentals

Upplauninganmrådat är I huvudsak Stockholm. Uppland och hals Mälardalen.

Dal (inne I närområdet minst 3/4 cykelklubbar'mad organlserad träning och ledare.

I Stockholm finns nu 76 klubbar. Uppland ca 29 klubbar. Örebro ca 28 osv....

Om denna veladrom byggs kammar de! att kanske generera framtida medaljörer pá VM/OS I

Allt hänger på att erbjuda en fullvärdig velodmm för klubbar att kunna träna I första hand ungdomar men Evan så skulle det visa att öaterâkars
kommun verkligen :satsar på breddldmltan I

I analulnlng (HI den planerade Multisporthallen finns det mark där valodrornhallen kan byggas.

Namn. *
\

Pauli Saastamolnen

Wag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på

ko munens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.

..._ ._ _.Lu.-w.=. ...åJmmmunens Wbeplaits'
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Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-03- I 6

KS § 3:7 Dnr. KS 20l 9/0I48

Svar på medborgarförslag nr 22/20 | 9 - Kameraövervakad
cykelparkering med väderskydd '

Kommunstyrelsens beslut

Anse medborgarförslag nr 22/2019 besvarat med hänvisning 611 att en ansökan

om kameraövervakning är inlämnad till Datainspektionen den 4 november
2019, samt till planprogrammet för Åkersberga stad.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 2 maj 2019

föreslås att en cykelparkening som har väderskydd och är kameraövervakad,

byggs iÅkersberga Centrum samt att även fler övervakningskameror sätts upp
i centrumområdet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2020-03-04, § 3:8.

Michaela Fletchcrs (M) ordförandeförslag daterat 2020-02-24.

Samhällsbyggnadsförvaltnhgens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-04.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2020-02-04, § 1:11.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse

medborgarförslag nr 22/2019 besvarat med hänvisning till att en ansökan om
kameraövervakning är inlämnad till Datainspektionen den 4 november 2019,

samt till planprogrammet för Åkersberga stad.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

M yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Förslagsställaren

Tekniska nämnden
Akt

Justerandes signaturer -" i“
k) 6:?

Utdragsbestyrkande
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LL: Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-03- I 6

KS 5 3:8 Dnr. KS 2019/0234

Svar på medborgarförslag nr 29/20 I 9 - Använda en fårhage som
hundrastgård under vinterhalvåret

Kommunstyrelsens beslut

Avslå medborgarförslag nr 29/2019 med hänvisning till att hagen inte uppfyller

kriterierna för säker hundrastgård vad avser överblick, och krav på staket och
grindar.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 2 september
2019 föreslås att en fårhage i Röllingby används som hundxastgård under

Vinterperioden, då fåren inte går där.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2020-03-04, § 3:9.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2020-02-24.

Samhällsbyggnadsförvaltxüngens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-12.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2020-02-04, § 1:10.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå

medborgarförslag nr 29/2019 med hänvisning till att hagen inte uppfyller
\

kriterierna för säker hundrastgård vad avser överblick, och krav på staket och
grindar.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar. enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Förslagsställaren

Tekniska nämnden
Akt

usterandes signaturer
' '

:_/ Utdragsbestyrkande- MT
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Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Använda en fårhage som hundrastgård under vinterhalvåret

Beskrivning*
Österåker är en av det mest hundtäta kommunerna I Sverige. Det finns två mycket små
hundrastgårdar. Rastgárdarna är för små för hundar att springa och erbjuder inga

promenadmöjllgheter för ägarna eller möjligheter att dra sig undan med sin hund. I Rosersberg
finns det en stor fárhage som används som hundrastgárd när inga får gär där och den används
mycket flltlgt då man kan gå långa rundor med hunden lös.

Mitt förslag är att använda en av dom fyra hagarna pá Röllingby som hundrastgárd under den tiden

som Inga får går I någon av hagarna. En enkel lösning är att under denna tid montera en enkel

grind vid färisterna och ställa upp en skylt. Jag föreslår hagen närmast ishallen då denna består av

en blandning mellan öppen äng och två små skogsområden. Hagen har fem utgångar som behöver
stängas. Den är även enkel att gå runt om man inte vill vara bland lösa hundar. Hagen används
redan Idag mycket av hundägare för träning och hundlek men det skulle vara bra om det kan göras

med vetskap om at det är tllllåtet att ta plats med sin hund.

Namn *

Elisabeth Kinnman

[i] Jag samtycker till publicering av mitt namh 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* Postadress*
_

Elisabeth Klnnman k.2<'

i

E-posta

\
Underskrift

Ort h d 1' *
..

<M a um
›/<f(k7,ct"'\.)iwm /lcl--ob' '-23

Namnteckning* :
Namnfört dli ande?“_f'f

.
.Y g

(7k [Ndi-61%_ d.J1\/\?'1V'k_.ç;,a\

* Obligatoriska uppgifter

Österåkers kommun
|
I84 86 Åkarsberga [Tel 08-5408I0 00

|
Fax08-540 81020

|
kommun@osr:raker.se

I
www.osl.eraker.se

Sida I av I
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KARTBILAGA 3

kanbilaga 3 tillhörande allmänna lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun. N

Inom heldragen linje skall hundar hållas kopplade samt föroreningar efter A
hund plockas upp. se § 16 och § 17.



19.
\“4_._14.A› Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

2020-03- I 6

KS § 3:23 Dnr. KS 20I9/0246

Avskrivning av medborgarförslag nr 32/20 I 9 - Förbättring av

säkerhet vid Vegavägen/Saturnusvägen

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslag nr 32/2019 avskrivs efter beredning med hänvisning till att

förslaget ej faller inom ramen för det kommunala kompetensomiådet då det

aktuella området omfattar mark och Väg som ägs och förvaltas av aktuell

Vägförening.

Sammanfattning

Medborgarförslaget medgavs väckas på Kommunfullmäktiges sammanträde
2019-10-21, KF § 8:19 *och remitterades till Tekniska nämnden samt till

Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt

beslut med anledning av förslaget. När samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjat

handläggning av ärendet uppdagades att ingen del av medborgarförslaget faller

inom kommunens rådighet. Eftersom medborgarförslag ska avse ämne som
V

hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings

befogenhetsområde, föreslås att Kommunstyrelsen, som delegerats fatta

slutgiltigt beslut med anledning av förslaget, avskriver medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-03-04, § 3:11.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-02-17.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall 1111 arbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att Medborgarförslag m 32/2019 avskrivs efter beredning med
hänvisning till att förslaget ej faller inom ramen för det kommunala
kompetensområdet då det aktuella området omfattar mark och Väg som ägs

och förvaltas av aktuell Vägförening.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedietas

Förslagsställaren

Akt

Justerandes signaturerW ÅC/ Utdragsbestyrkande



Medborgarförslag

Fö rsl a g
Vi vill att kommunstyrelsen förbättrar säkerheten 1 skogspartiet vid Vegavägen/ Saturnusvägengenom att:

- Röja sly och träd/buskar för att öka insynen till stigen
- Installera bra belysning längs hela stigen

Samt få bukt med problemen med fortkörningar genom att:

- Sätta upp farthinder på Åkersbergavägen och Vegavägen

Beskrivning prob|em med skogspartiet
Vi är flera boende på Åkersberga- och Vegavägen som har sett en ökande negativ social förändring ivårt bostadsområde. V1 har bott här mellan 38 och 6 år och lördagen den 7 september mötte vi denmest fasansfulla upplevelsen hittills. Polisen hade omringade vår gata, där vi har sett våra barn och nubarnbarn leka och springa, då platsen föremål för ett brutalt brott - en överfallsvâldtäkt i detta
skogsparti.

Det har skett många saker på vår lilla gata, från korsningen Åkersbergavägen/Vegavägen in motden vändplan som ligger vid Vegavägen 1 och vidare in iskogsdungen därefter. Stigen genomdenna dunge är trafikerad så gott som hela tiden av alla olika människor. både som bor i områdetoch som använder den som genomfart. Det gäller gångtrafikanter. cyklister och mopedister.

Problemet med just skogsdungen har tidigare påtalats via både mejl till kommunen och i samtalmed polis. Den är väldigt övervuxen och dåligt belyst och har därför blivit ett populärt tillhåll förUusskygga aktiviteter av olika slag. Till en början har det varit en ungdomsgård under öppenhimmel, dit ungdomar från olika delar av kommunen har kommit för att tjuvröka, tjuvdricka
alkohol samt nyttja området som offentlig toalett.

Vi har bett om rensning av växtligheten och ökad belysning utan någon egentlig reaktion.

Samtidigt har problemen ökat i hela vårt lilla område med fler och värre brottslighet från blandannat äldre ungdomar. Exempel på incidenter är bland annat intrång på privat mark, dumpning avstulna mopeder och förstörelse. T ex slogs ett växthus sönder, saker kastades omkring. rabatterrevs upp. Polisanmälan gjordes.

Langning av både droger och alkohol har vid flera tillfällen förekommit i skogsdungen. Även
enskilda personer använder dungen som tillhåll för bruk av L ex cannabis och andra droger. polishar ringts upp.



Röjning av träd och buskar för ökad insyn, samt god belysning ner ñrån Vegavägen till Saturnusvägenär nödvändigt för att skapa trygghet och få bukt med problemen. Ingen ska behöva gå ner för en stigoch riskera att bli överfallen när åtgärder finns som kan förhindra det.

Beskrivning problem med fortkörning
Vad gäller problem med fortkörningar behöver farthinder sättas upp. Backen där Åkersbergvägen gårner mot Vegavägen har blivit en rallysträcka för både cyklar, tvåhjuliga motorfordon samt bilar. Trotstidigare påpekande har polisen och kommunen har aldrig gjort en återkoppling kring detta. Förrasommaren var det flera av oss som kontaktade både kommunen och polisen, den ena instansenhänvisade till den andra. Då pratade vi till slut direkt med några av de äldre ungdomarna somfrekventerar' området och nämnde att vi hade kontaktat polisen. En viss förbättring skedde efter dettamen fortkömingama har inte slutat.

Vi är oroade över fortkörningama. Utan farthinder som tar ner hastigheten nedför för backen utsättsmänniskor för direkt fara, särskilt små barn och äldre som riskerar att bli överkörda och mista livet.


