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Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-07-01 
Dnr KS 2015/0075 

Svar på medborgarförslag nr 3/2015 - Räcke eller bredda trottoaren på 
Sjökarbyvägen från Getingvägen mot korsningen 
Sjökarbyvägen/Kantarellvägen 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår att ett räcke bör sättas upp, 
alternativt att trottoaren breddas, på Sjökarbyvägen från Getingvägen mot korsningen 
Sjökarbyvägen / Kantarellvägen 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

Att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det arbete som bedrivs i enlighet med den 
reviderade cykelplanen 2015 - i vilken ingår en projektering av nämnda sträcka, som beräknas 
genomföras 2016, syftande till bland annat trafiksäkerhetsåtgärder och en breddning av gångbanan. 

Bakgrund 
Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2015-06-25. 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Til! Kommunstyrelsen 
Johan Bergqvist 

Datum 2015-06-25 
Dnr KS 2015/0075 

Svar på medborgarförslag nr 3/2015 - Räcke eller bredda trottoaren på 
Sjökarbyvägen från Getingvägen mot korsningen 
Sjökarbyvägen/Kantarellvägen 

Sammanfattning 
Medborgarförslag 3/2015 påvisar att trottoaren längs Sjökarbyvägen, från Getingvägen mot 
korsningen Sjökarbyvägen/Kantarellvägen, är för smal och att det är en fara att promenera längs 
denna sträcka. Kommunen har uppmärkssammat bristerna på denna vägsträcka och planerar en 
åtgärd. Ett arbete som påbörjas 2016. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till planerad projektering under 2016 i enlighet 
med den uppdaterade cykelplanen. 

Bakgrund 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår att kommunen sätter upp ett 
räcke eller breddar trottoaren på Sjökarbyvägen från Getingvägen mot korsningen 
Sjökarbyvägen/Kantarellvägen. 

Sjökarbyvägen, mellan Getingvägen och Vivelvägen västra, har många brister och ett helhetsgrepp 
behöver göras. Bland annat kommer trottoaren breddas för både gående och cyklande, ny 
beläggning kommer att läggas och busshållplatserna kommer att tillgänglighetsanpassas. I enlighet 
med den reviderade cykelplanen 2015 avser samhälls byggnads förvaltningen att utföra en 
projektering under 2016 för att åtgärda detta och därmed få en säkrare trafikmiljö. 

Förvaltningens slutsatser 
Med hänsyn till att kommunen redan bedriver ett arbete i enlighet med den reviderade cykelplanen 
2015 där projekteringen av den sträcka som redovisas i medborgarförslaget avser att ske under 2016 
anser förvaltningen medborgarförslaget 3/2015 besvarat. 

Bilagor 
1. Medborgarförslag 3/2015 
2. Uppdaterad cykelplan 2015 i Österåkers kommun, 2015-09-14. 

Kent Gullberg Anna Anderman 
Samhällsbyggnadschef Väg- och trafikenheten 
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Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

KS 

Medborgarförslag 

Förslag 
Räcke eller bredda trottoaren på Sjökarbyvägen från 
Getingvägen mot korsningen Sjökarbyvägen / Kantarellvägen 

Beskrivning* 

Jag önskar att få den trottoar som går från Getingvägen mot korsningen 
Sjökarbyvägen-Kantarellvägen får ett räcke eller alternativ bredda trottoaren 
(bifogar karta). 
Det är en hårt belastad väg med bussar och bilar som kommer i hög hastighet från 
Sjökarbyvägens backe mot 276. Och trottoaren är knappt 1 m bred och farligt nära barn 
som vuxna som är på väg till närliggande förskolan och Ica Skånsta. 
Det finns heller ingen möjlighet att flytta sig inåt speciellt på vinterhalvåret. 
Vilket gör att man blir oftas nerstänkt av bilarna. 
Men framför allt är det skrämmande farligt att bilarna kör så nära barn och vuxna. 
Om man sträcker ut handen så slår den i bilarna, så nära är det, betänk då att dom kör i 50 km i tim. 

Namn * 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
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KANTARELLVAGEN 
MOT ICA OCH FÖRSKOLA 

FARLIGA TROTTOAR 
SOM VI ÖNSKAR RÄCKE PÅ 

SJOKARBYVAGEN 
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FARLIG TROTTOAR ^ 
SOM VI ÖNSKAR RÄCKE ALTERNATIV BREDDAR TROTTOAREN. 
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