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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 

PLAU § 2:12 Dnr. KS 2014/0258 

Svar på medborgarförslag nr 8/2014 - Anläggande av park i 
Akersberga 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det pågående arbetet med Program för 
Akersberga stad - centrumområdet. 

Särskilt yttrande 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett särskilt yttrande. 
Vi delar motionärens uppfattning om att Åkersberga skall vara grön och blomstrande och att 
det skall finnas grönområden som till exempel park och med parklek. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget inkommit till Österåkers kommun den 5 september 2014 framförs 
önskemål om fler parker och grönt i Åkersberga gärna "en park med träd, blommor, 
buskar, damm, fontän, vattenfall mm i området mellan Alceahuset och de gula husen på 
Skolvägen". Om inte det går så önskas en större park någon annanstans i Åkersberga. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-03-04. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-02-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det pågående arbetet med Program för 
Åkersberga stad - centrumområdet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Ordförandeförslag 
0 Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-03-04 
Dnr KS 2014/0258 

Svar på medborgarförslag 8/2014 - Anläggande av park i Åkersberga 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 5 september 2014 föresläs att en park 
anläggs på ängen mellan Alceahuset och de gula husen på Skolvägen. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det pågående arbetet med Program för 
Äkersberga stad — centrumområdet. 

Motivering 

Grönområdet utanför Alceahuset bör studeras i ett större sammanhang tillsammans med 
utvecklingen av området avseende ny bebyggelse, infrastruktur m.m. En översyn vad avser allmänna 
ytor överlag kommer göras i Program för Åkersberga stad - centrumområdet. Den politiska 
ambitionen är att förtäta de centrala delarna av Åkersberga och nämnda område kommer att ingå i 
vad som kommer bli en del av den norra stadskärnan. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2015-02-13 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Datum 2015-02-13 
Dnr KS 2014/0258 

O 

Medborgarförslag 8/2014 - Anläggande av park i Akersberga 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 5 september 2014 föreslås att 
en park anläggs på "ängen mellan Alceahuset och de gula husen på Skolvägen", 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Medborgarförslag 8/2014 anses besvarat med hänvisning till kommande planläggning och 
utveckling av centrala Åkersberga. 

Bakgrund 
I medborgarförslaget framförs önskemål om fler parker och grönt i Åkersberga gärna " en park 
med träd, blommor, buskar, damm, fontän, vattenfall mm i området mellan Alceahuset och de 
gula husen på Skolvägen". Om inte det går så önskas en större park någon annan stans i 
Åkersberga. 

Förvaltningens slutsatser 
Det aktuella området har goda förutsättningar att utvecklas till en mer attraktiv park och 
mötesplats. Området ingår i en stadsplan från 1968 och är redan planlagt för parkändamål 
(dpi nr 194). Förslaget att utveckla parken är helt i linje med de målsättningar och visioner som 

finns för området. Målsättningen är att skapa fler upplevelserika och mångfunktionella gröna 
offentliga mötesplatser i centrala Åkersberga. Just nu pågår en etappvis upprustning av "stadspark 
Åkers kanal". Detta är en viktig del i utvecklingen för att skapa attraktiva mötesplatser i centrala 
Åkersberga. 

Utvecklingen av grönområdet utanför Alceahuset behöver studeras i ett sammanhang 
tillsammans med utvecklingen av hela området ihop med ny bebyggelse, infrastruktur mm för att 
få en bra helhet. Projektering och upprustning behöver först även föregås av en utredning som 
identifierar vilka olika behov som finns för att möjliggöra olika typer av parker med olika 
storlekar och ett mer varierat innehåll innan man påbörjar upprustning och utveckling i det 
aktuella området vid Alceahuset. 

Bilagor 

1. "Medborgarförslag 8/2()-14" 

Rent Gullberg' Viveka Larsson 
Samhällsbyggnadschef Plan- och exploateringschef 
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