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Svar på medborgarförslag nr 35/20 I 9 - Försköning och
bullerdämpande åtgärder efter Sockenvägen

Kommunstyrelsens beslut

Anse medborgarförslag nr 35/2019 besvarad avseende bullernivå med
hänvisning till att undersöka behovet av en uppdaterad mätning av bullernivå

vid konstaterande av ökade trañkrörelser samt bifalla medborgarförslaget

avseende att utreda trädplantering.

Särskilt yttrande

Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande

Lite märkligt att samtidigt avfärda trädplantering som verksam åtgärd i tjutet

och sedan föreslå det som uppdrag. En annan åtgärd som borde föreslås är att

utreda hastighetssänkning på dom sträckor som har bostäder i nära anslutning

till Sockenvägen.

Michael Selander (MP)

Sammanfattning

I medborgarförslaget som inkom föreslås att träd skall planteras efter

Sockenvägen för att försköna miljön, vara bullerdämpande samt binda partiklar

och dam. Tekniska nämnden har hanterat medborgarförslaget vid sitt

sammanträde 2020-10-13, § 5:15 och med förslag att medborgarförslag m
35/2019 besvaras avseende bullernivå med hänvisning till att riktvärdena för

trañkbuller inte överskrids, och bifalls avseende att utreda trädplantering.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2020-12-16, § 1:8.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2020-12-09, rev. 2020-12-21.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-08.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2020-10-13, § 5:15.

Förslag till beslut

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

medborgarförslag nr 35/2019 besvarad avseende bullernivå med hänvisning till

att undersöka behovet av en uppdaterad mätning av bullernivå vid

konstaterande av ökade trañkrörelser samt bifalla medborgarförslaget avseende
att .utreda trädplantering.
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Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(IVI) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Förslagsställaren

Tekniska nämnden
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Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Försköning 'och bullerdämpande åtgärder efter Samba!
Beskrivning*
Sockenvägen har blivit förbifart A-berga C. Buller- och partikeI/damm-niván har ökat markant. I den
mån det går att plantera täta träd utefter vägen skulle detta försköna. vara bullerdämpande och
binda partiklar/damm. Större gräsytor t ex korsningen Mönstringsvägen/Sockenvägen skulle träd

kunna planteras omlott i dubbla rader och därigenom ändra Utseendet på nuvarande 70-tals

utseende på gräsytorna dvs gräsplaner. 1 de fall där träd inte kan planteras bör andra åtgärder
eventuellt vidtas.
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[:] 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.

Postad
riis*

i

Mobil

Kontaktuppgifter

Underskrift

Ort och datum*
Åkersberga 2019-10-23

Namnteckning*

iimnförlidliiande*
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