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I

-

Förbättring av

Sammanfattning
Medborgarförslaget medgavs väckas på Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-21,
KF § 8:19 och remitterades till Tekniska nämnden samt till Kommunstyrelsen som på delegation
från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. När
samhällsbyggnads förvaltningen påbörjat handläggning av ärendet uppdagades att ingen del av
medborgarförslaget faller inom kommunens rådighet. Eftersom medborgarförslag ska avse ämne

som hör
att

till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings
befogenhetsområde, föreslås
Kommunstyrelsen, som delegerats fatta slutgiltigt beslut med anledning av förslaget, avskriver

medborgarförslaget.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föreslår Kommunstyrelsen besluta
Medborgarförslag nr 32 / 2019 avskrivs efter beredning med hänvisning till
inom ramen för det kommunala kompetensområdet då
väg som ägs och förvaltas av aktuell Vägförening.

att förslaget ej faller

det aktuella området omfattar

mark och

Bakgrund
Medborgarförslaget bedöms ej falla inom det kommunala kompetensomxådet då det aktuella
området omfattar mark och Väg som ägs och förvaltas av aktuell vägförening. De synpunkter
gällande säkerhet som tas upp i förslaget är knutna till den fysiska miljön. Förslaget faller därför

inom vägförenjngens befogenhet. Kommunen har ej heller mandat: att agera i fråga om
fartbegränsande åtgärder utan detta ankommer på Vägföreningen att hantera Visavi Trafikverket.
Samtliga synpunkter och förslag som förslagsställarna för fram faller därmed inom den aktuella
Vägföreningens ansvarsområde och skulle kunna framföras

som en motion

till

Vägföreningen.

Förvaltningens slutsatser
Förvaltningen föreslår

att

medborgarförslaget avskrivs efter beredning

inom ramen

förslaget

ej faller

omfattar

mark och Väg som

för det

kommunala kompetensområdet då

hänvisning

till

att

det aktuella området

ägs och förvaltas av aktuell Vägfötening. Eftersom besvarande av

medborgarförslaget har delegerats

till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen avskriver medborgarförslaget.
Bilaga
-

med

Medborgarförslag nr 32 / 2019

föreslår förvaltningen att

Österåker
Beslutsförslag
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Kanslichef

ÖS'E'ERÅKERS

mmmum

KOMMUNSTYRELSEN
2019 *38-

Skickas

HM

502

till:

Kommunfullmäktige
Kommunkansliet

i

H

Österåker

4;qu

Öster' ers

kommun

86 Åkersberga

NH
75-73

'FS'-

f

I'U'L'ññ'

Medborgarförslag
Förslag (endast ett ämne)*

Beskrivning*

PfñM'

?EEEH-?MEEê ?ggnååååg

'ma
mn
51:: 9“ vrå!

_n_

73'?

.
'.-

.

*3

a

:l

Medborgarförslag

Förslag

Vi

vill att

genom

kommunstyrelsen

förbättrar säkerheten iskogspartiet vid

-

Röja sly och träd/buskar för

-

Installera bra belysning längs hela stigen

Samt

Vegavägen/ Saturnusvägen

att:

få

bukt

Sätta

med problemen med

att

öka insynen

fortkörningar

till

genom

stigen

att:

upp farthinder på Åkersbergavägen och Vegavägen

Beskrivning problem

med

skogspartiet

Vi är flera boende på Åkersberga- och Vegavägen som har sett en ökande negativ social
förändring
vårt bostadsområde. Vi har bott här mellan 38 och 6 år och lördagen den
7 september mötte vi den
mest fasansfulla upplevelsen hittills. Polisen hade omringade vår gata, där vi har sett våra
barn och nu
barnbam leka och springa, då platsen föremål för ett brutalt brott - en Överfallsvåldtäkt i detta
i

skogsparti.

Det har skett många saker på vår

korsningen Åkersbergavägen/Vegavägen in mot
och vidare in skogsdungen därefter. Stigen genom
denna dunge är trafikerad så gott som hela tiden av alla olika människor, både som bor
området
och som använder den som genomfart. Det gäller gångtrafikanter, cyklister och
mopedister.

den vändplan

som

ligger vid

lilla

gata. från

Vegavägen

1

i

i

Problemet

med just skogsdungen har tidigare påtalats via både mejl till kommunen och samtal
Den är väldigt överVUxen och dåligt belyst och har därför blivit ett populärt tillhåll för
i

med

polis.

ljusskygga aktiviteter av olika slag. Till en början har det varit en ungdomsgård under
öppen
himmel, dit ungdomar från olika delar av kommunen har kommit för att tjuvröka. tjuvdricka
alkohol samt nyttja området som offentlig toalett.

Vi har

bett

om

rensning av växtligheten och ökad belysning utan någon egentlig reaktion.

Samtidigt har problemen ökat i hela vårt lilla område med Her och värre brottslighet
från bland
annat äldre ungdomar. Exempel på incidenter är bland annat intrång på
privat mark. dumpning av
stulna mopeder och förstörelse. T ex slogs ett växthus sönder. saker
kastades omkring, rabatter
revs upp. Polisanmälan gjordes.

Langning av både droger och alkohol har vid flera tillfällen förekommit skogsdungen.
Även
enskilda personer använder dungen som tillhåll för bruk av t ex cannabis
och andra droger. polis
i

har ringts upp.

Röjning av träd och buskar för ökad insyn, samt god belysning ner från Vegavägen till
Satumusvägen
är nödvändigt för att skapa trygghet och få bukt med problemen. Ingen
ska behöva gå ner för en stig
och riskera att bli Överfallen när åtgärder fmns som kan förhindra det.
Beskrivning problem

med

fortkörning

Vad gäller problem med fortkörningar behöver farthinder sättas upp. Backen där Åkersbergvägen
ner mot Vegavägen har blivit en rallysträcka för både cyklar, tvåhjuliga
motorfordon samt
bilar.

går

Trots

påpekande har polisen och kommunen har aldrig gjort en återkoppling kring detta.
Förra
det flera av oss som kontaktade både kommunen och polisen, den
ena instansen
hänvisade till den andra. Då pratade vi till slut direkt med några av de äldre
ungdomarna som
ñ'ekventerar området och nämnde att vi hade kontaktat polisen. En
viss förbättring skedde
tidigare

sommaren var

men fortkörningama

efter detta

har inte

slutat.

Vi är oroade över fortkömingama. Utan farthinder som tar ner hastigheten nedför
för backen utsätts
människor för direkt fara. särskilt små barn och äldre som riskerar att bli överkörda
och mista livet.

