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Kommunfullmäktige i Österåkers kommun
Kommunkansliet
[84 86 Åkersberga
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Medborgarförslag

Förslag Ãendast ett Lämne)*

Medborgarförslag: Ändring av postortsnamn för postnummer 184 70 till: "Skärgårdsstadf'?_r-T______---_---_--ÅBeskrivning*
Jag begär alt kommunen beslutar alt. hos Post- och Taleslyralsen. snacka om att postensnamnat 'Åkersberga' ska ändras till "Skargårdsslad' (br poatnumrel1a4 70 Inom
kommunen

Grundama mr milt förslag är Iduanda:

Frågan om postodsnamn har kummll upp nu diskuaslan l vår camfllughalafömnlng genom åren och sadan år 2018 nnna det en alåmmobeslul för all verka fdr dalta "din Jag

e'JåIv lagt fram an mallen Mad detta vill Jag såg: att det alltså "nns en maJorltal av de boende Inom postnummerområde! som står bakom mm förslag.Dal är dock Jag som pdvalparsun som står bakom detta medborgarförslag.Skärgårdsslad ar en av Sveriges största samfäillghalsfdrenlngar med över 600 hushåll uch är väl avakllt från Akarsbargas cenhumbabyggelse. Darfur vill vi ha eget pnalonnumn.
Dä Österskär. som Inta ar avskm från cenlmmbebyggalsan, har age! nastonsnamn så torde min begäran om ändring vara ännu mer välbafoqad.Bagaren har skickats till kommunen flera gånger av Faranlngsns sekreterare Eva Gunnarsson (den Maia 2115-2018) utan något Igenmgen svar mer en att man hänvisar :III au
dalskall la; upp och har att få återkomma vilka! man hittills Inte har gjort.

Enar fddrågan till föreningen am hur det går | ärendet. där man fölklarada för mig att föreningen trots upprepade frågor nu kommunen, Inta har 'än något gahdr. badade även Jag

ha kontakt med kommunens Carina Eklund med liknande rasutlal. Därav dena medborgarfareleg som är välgrundal.
Mad vänllge hälsningar!

Petar DAhI

“

Namn *

Peter Dahl

E jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag påkommunens webbplats. Om jag_ inte samtycker publiceras endast m'edhnraarfñrelaam»


