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Svar på Medborgarförslag nr I2/2020 - "Hårdgöra" vägen från

parkeringen till Breviksbadet

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 5 maj 2020, föreslås att kommunen
ska ”hårdgöra” vägen mellan parkeringen och badstranden vid Breviksbadet. Detta genom att

asfaltem eller lägga ut plankor så att rullstolsburna får möjlighet att förflytta sig mellan parkering och
badplats.

Beslut

Tekniska nämnden beslutat

Medborgarförslag nr. 12/2020 anses vara besvarad genom utförda åtgärder. Vägen har rensats på
stenar och belagts med ny beläggning vilken bedöms vara tillfredställande för att tillgängligheten för
rullstolsburna ska anses förbättrad.

Bakgrund

I medborgarförslaget som inkom i maj 2020 anser förslagsställarcn att vägen mellan parkeringen och
Vägen vid Breviksbadet behöver ”hårdgöras” för att ex. rullstolsbuma ska ha möjlighet att förflytta

sig mellan parkeringen och badplatsen. Förslagsställaren menar att vägen /stigen är nästintill omöjlig
att nyttja med rullstol pga. stenar, ojämnhetcr och grus som förhindrar detta. Förslaget är att

kommunen ”hårdgör” vägen med asfalt eller plankor för att öka tillgängligheten för rullstolsbuma.

Nämndens slutsatser

Samhällsbyggnadsföwaltningen utförde, i samråd med Kultur och fritidsföwaltningcn, sommaren
2020 åtgärder för att öka tillgängligheten för rullstolsburna mellan parkeringen och badplatsen vid
Breviksbadet. Kommunen har breddat, rensat på sten samt hårdgjort Vägen genom att packa samt
berett underlaget med stenmjöl. Kommunen har därefter även prövat tillgängligheten, med rullstol,

för att säkerställa att tillgängligheten har ökat.
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Tekniska nämnden anser att medborgarförslaget härmed är besvarat och att utförd åtgärd motsvarar
det förslagsställaren vill uppnå.

Bilagor

'1. Medborgarförslag 12/2020 Hårdgöra vägen från parkeringen till Breviksbadet

Expedieras

Förslagsställaren

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kultur och Fritidsförvaltningen

Korrnnunstyrelsen
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Breviksbadet har genom bord 0 bänkar samt lekredskap utvecklats till ett trevligt badI

Inte minst är rampen ut i vattnet en tillgång för handikappade och rörelsehindrade.

En detalj behöver dock rättas till för att badet skall fungera för oss rullstolsburna.

Vägen från parkeringsplatsen och till badet är nästintill omöjlig att forcera med en rullstol.

Stenar, ojämnheter och grus av grova fraktioner gör det svårt, nästintill omöjligt att

ta sig fram, vare sig man kör själv eller skjutsas.

Mitt förslag är att vägen hårdgöres, antingen med açfalteller plankor.

Österåker dag som ovan
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