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Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-06-02 
Dnr KS 2015/0120 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) - Gör Storängstorget 
bilfritt 

Sammanfattning 

Ann-Christine Furustrand har i en motion daterad 2015-02-24 föreslagit att kommunen tillsammans 
med näringsidkarna, Posten m.fl. verkar för att Storängstorget blir bilfritt. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse motionen besvarad med hänvisning till att åtgärder redan vidtagits mot bilkörning på torget, 
med bland annat trafikhinder och informationsinsatser gentemot näringsidkarna avseende 
transporter, samt att en arbetsgrupp bildats med kommunen och näringsidkare verksamma kring 
torget med syfte att skapa ett attraktivt torg. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2015-06-01 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 

Henrik Cederlund 
Datum 2015-06-01 
Dnr KS 2015/0120-100 

Svar på motion nr 6/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Gör Storängstorget bilfritt 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Motionen anses besvarad genom de åtgärder som vidtagits föl att minska trafiken på 
torget samt den arbetsgrupp som bildats med kommunen samt näringsidkare 
verksamma kring torget. 

Bakgrund 
Ann-Christine Furustrand (S) har i en motion föreslagit att kommunen tillsammans 
med näringsidkarna, posten m.fl. verkar för att Storängstorget blir bilfritt. 

Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med näringsidkarna, Citycon och 
andra intressenter vidtagit åtgärder, informerat de som har varutransporter till sina 
verksamheter att fordonstrafik är förbjuden på torget och hänvisat till de lastplatser 
som finns. Därutöver har fysiska åtgärder anlagts med pollare och ytterligare åtgärder 
kan vara aktuella. En arbetsgrupp för att skapa ett attraktivt Storängstorg har också 
skapats med deltagare från kommunen, näringsidkare och fastighetsägare. 

Bilagor 
1. Motion nr 6/2015 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 

Anna Anderman 
Väg- och trafikchef 

Expediering 
Kansliet 
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0 
Motion till 
Österåkers kommunfullmäktige 

2015-02- 24 

Gör Storängstorget bilfritt! 
Nu har återigen medborgare börjat höra av sig till oss för att de är oroliga för att en olycka skall 
hända, att någon blir påkörd på Storängstorget. 

Gångvägen in mot torget är skyltad som gång- och cykelväg men trots det kör bilar in på torget. 
Ibland dessutom med hög fart. Transporter till Åkersberga centrum bör ske helt och hållet från de 
lastkajer som finns. Även posten bör kunna använda lastkajerna. Taxibilar bör kunna lämna och 
hämta passagerare på annat sätt än att åka runt på ett torg. 

Storängstorget skall vara ett ur alla aspekter tryggt torg, här skall ingen känna risk för att bli påkörd. 
Åkersberga centrum och dess torg är en viktig central punkt i kommunen och därför finns det skäl för 
Österåkers kommun tillsammans med näringsidkarna ser till att Storängstorget inte bara bilfritt utan 
en trevlig mötesplats. 

Föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar 

Att Österåkers kommun verkar för, tillsammans med tillexempel näringsidkarna, Posten, 
m.fl., så att Storängstorget blir bilfritt. 

Att Österåkers kommun på alla sätt medverkar till att Storängstorget blir en trygg och 
trevlig mötesplats 

För Socialdemokraterna 
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Ann-Christine Furustrand 
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