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Svar på medborgarförslag nr 9/2018 - Cykelväg på nedlagd banvall
vid Arninge
Kommunstyrelsens beslut
1. Anse medborgarförslag nr 9/2018 besvarat med hänvisning till att SL redan skrivit avtal
med markägaren om markbyte för att få tillgång till mark för den nya banvallen samt a tt
Regionala cykelkansliet tillsammans med Ö steråkers kommun och Täby kommun ska göra en
stråkstudie för Åkersbergastråket.
2. Under rubriken Bakgrund i tjänsteudåtandet komplettera texten "Under hösten... " med
2018 så det i texten står "Under hösten 2018..."

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 3 april 2018 förslås att
Österåkers kommun anlägger en asfalterad cykelväg på den frilagda banvallen mellan
Rydbokrossen och väg 274 samt att kommunen ska inleda samtal med Täby kommun för att
den befintliga arbetsvägen mellan Roslagsbanan från väg 274 till anstalten görs om till
cykelväg.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13. § 1:5.
- Michaela Fletc hers (M) ordföra ndeförslag daterat 2018-12-04.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-11-21.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbets utskottets besluts förslag innebärande att anse
medborgarförslag nr 9/2018 besvarat med hänvisning till att SL redan skrivit avtal med
markägaren om markbyte för att få tillgång til l mark för den nya banvallen samt a tt Regionala
cykelkansliet tillsammans med Österåkers kommun och Täby kommun ska göra en stråkstudie
för Åkersbergastråket.
Michaela Fletcher (M) yrkar på red aktionell ändring innebärande att under rubriken Bakgrund
i tjänsteudåtande komplettera texten "Under hösten... " med 2018 så det i texten står "Under
hösten 2018..

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

Expedieras
- Förslagsställaren
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

15 österåker
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Skickas till:
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun
Kommunkansliet
134 Sé Åkersberga
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Medborgarförslag
Förslag (endast ett ämne)*

Cykelväg på nedlagd banvall vid Arninge
Beskrivning*
Anlägg en asfalterad cykelväg på den frilagda banvallen mellan Rydbokrossen och väg 274 samt
inled samtal med Täby kommun för att befintlig arbetsväg längs Roslagsbanan från väg 274 till
anstalten görs om till cykelväg. Förslaget innebär att cykelvägen blir bilfri samtidigt som att sträckan
till Stockholm förkortas med dryg 2 km, se bifogad karta.

Namn *

Örjan Östervali
g] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag j
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget
Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats.
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Medborgarförslag - Cykelväg på banvall vid Arninge
Bakgrund
Byggnationen av Arninge resecentrum innebär att Roslagsbanans sträckning kommer att flyttas
västerut närmare E18. Enligt rykten kommer den frilagda banvallen att rivas.

Förslag
Anlägg en asfalterad cykelväg på den frilagda banvallen mellan Rydbokrossen och väg 274 samt inled
samtal med Täby kommun för att befintlig arbetsväg längs Roslagsbanan från väg 274 till anstalten
görs om till cykelväg. Förslaget innebär att cykelvägen blir bilfri samtidigt som att sträckan till
Stockholm förkortas med dryg 2 km.
Arninge
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där åtgärdar föreslås:
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"awholmawäga"
Föfl-esBageffu utbyggnad av Roslagsbanan
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Häger/läs
©
HtgcrnM»vik»n

Passage {nr. 1 -5)
Ny station vid Arninge
(Arninge resacentrum)

• Befintlig station

Kommungräns

Dubbelspar I befintligt läge
««•>«• Dubbelspår i ny sträckning
—•— E nkelspér i ny sträckning
— • Be fintligt enkelspår
x—K Befintligt enkelspér som utgår
i Befintligt cykelalternatlv

