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Medborgarförslag nr 8/2019 — Ny busslinje lervik/Brevik -
Åkersberga centrum och Lervik/Brevik - Margretelunds centrum 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2019-02-18 föreslås att kommunen ser 
till att en buss trafikerar Lervik/Brevik och Åkersberga Centrum samt Lervik/Brevik och 
Margretelunds centrum. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 8/2019 medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som på 
delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms inte primärt falla inom det kommunala kompetensområdet men att 
det står kommunen fritt att i kontakt med Region Stockholm, verka för en utökad busstrafik ell er 
på egen hand inrätta icke-konkurrerande busslinjer. 

Kollektivtrafiken ombesörjs av Region Stockholm och AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). 
Kommunen har dock rätt att inrätta egna icke-konkurerande busslinjer. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande den övergripande 
trafikpolitiken samt att Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens ekonomiska ställning. 
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Förslag (endast ett ämne)* 

Ny busslinje Lervik/Brevik 
Beskrivning* 

Vi som bor i Lervik/Brevik har svårt att ta oss till arbete och skola kommunalt. Vore bra om det 
fanns en buss som gick in i området till ett par ställen för att fånga upp alla barn och vuxna som 
behöver ta sig utanför området. De flesta barn som bor i området blir placerade i skolor långt bort 
pga "närhetsprincipen". När vi flyttade till Lervik fanns plan på såväl buss som kommunalt vatten. 
Inget av det har hittills blivit av. Smala vägar, dåligt m belysning och inga säkra trottoarer att gå på. 
Ett omr som tidigare varit sommarbostäder är nu i princip omvandlat till 80% permanentbostäder. Vi 
skulle behöva en buss som kan ta oss till Åkersberga centrum och Margretelunds centrum. Ett par 
hållplataer i området vore toppen. Och eftersom Lerviksvägen går runt hela området så skulle 
bussen ej behöva vända inne i området utan kan säkert ta sig runt. Att ta sig till skola/arbete dörr till 
dörr tar i dagsläget 1-2timmar beroende på hur många olika färdmedel som behöver tillämpas. Och 
då är det bara inom Åkersberga. 


